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RESUMO 

 A intervenção na cidade monumental de estatuto adquirido foi um processo 

que, ao longo da história, sofreu bastantes mutações, passando pelos planos 

rigorosos de Haussman ou os de Mussolini, para outros mais ligeiros e coerentes que 

se relacionavam com o tecido urbano já existente.  

   A proposta apresentada pretende analisar a área de intervenção de Belém e 

de Ajuda, tentando compreender as suas maiores debilidades e potencialidades, tendo 

em conta os seus elementos de maior carácter, como o rio Tejo ou as vistas 

proporcionadas pela encosta da Ajuda. Assim, e tirando proveito da antiga morfologia 

do terreno, o que se propõe é uma reaproximação do conjunto museológico de Belém 

à água através da criação de um grande lago artificial – onde o carácter lúdico e 

cultural se associam -, contemplado por um largo percurso longitudinal onde os 

demais utentes, diários ou esporádicos, possam desfrutar desta zona, tirando proveito 

dos vários edifícios de interesse cultural. Por outro lado, e no âmbito de enfatizar a 

componente monumental da área, é proposta a criação de um novo Museu dos 

Coches, entre o Museu da Electricidade e o Padrão dos Descobrimentos, para 

equilibrar o excessivo peso patrimonial que existe na envolvente entre o mosteiro dos 

Jerónimos e o quarteirão Viera Portuense. 

Palavras-chave: Monumentalidade, Monumento, Património, Água, Coerência, 

Acessibilidade.   
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ABSTRACT 

 The intervention in the monumental city of acquired status was a process that 

throughout history has suffered enough mutations, from great austerity plans as 

Haussman´s or Mussolini, to other lighter and consistent related to the existing urban 

fabric. 

 The proposal is to analyze the intervention area of Belém – Ajuda and in it try to 

understand what are their greatest weaknesses and strengths, allied to its elements of 

higher status, such as the Tagus River or the views afforded by the hillside of Ajuda. 

Thus, taking advantage of the former morphology of the land, what´s proposed is a 

revival and rapprochement of the Museums in Belém to the water by creation an 

artificial lake – where both the recreational and cultural components are associated - 

covered by a broad longitudinal route where other daily or sporadic users can enjoy 

this area in a more consistent way, taking advantage of the different cultural buildings. 

Moreover, in the context of emphasizing the component of the monumental area, it´s 

proposed to create a new Museum of Carriages, between the Electricity Museum and 

the Monument to the Discoveries, to balance the excessive weight sheet that 

surrounds the Monastery of Jerónimos and Viera’s Portuense block.   
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INTRODUÇÃO  
 

 O estudo das cidades denominadas e consideradas como monumentais leva-

nos indiscutivelmente a um retrocesso na História de modo a percebermos o seu 

funcionamento e quais as causas que lhes conferiram esta característica tão única e 

inigualável de monumental. A análise que aqui pretende ser efectuada não é a de 

justificar nem encontrar respostas para o facto de um conjunto ou um objecto ser 

intitulado de monumental, mas sim a de analisar um conjunto urbano com essa 

mesma particularidade, conjuga-lo com outros casos de igual importância de modo a 

perceber melhor a estrutura daquilo que é monumental e monumento, e perceber 

quais as suas fragilidades e potencialidades através da área circundante. Perante esta 

primeira abordagem à zona de estudo, e consequentemente ao estudo intensivo da 

mesma, definir-se-ão um conjunto de estratégias que procuram melhorar o conjunto 

monumental de Ajuda – Belém, através de uma intervenção urbana, nos diversos 

pontos sociais, culturais, infra-estruturais, habitacionais e de lazer. Não obstante, será 

também posta em causa a actual localização do Museu Nacional dos Coches e 

proposta uma relocalização deste através de um novo projecto de arquitectura que lhe 

conferirá um espaço vocacionado para a exposição de coches, berlindas e todos os 

demais objectos que o actual Museu exibe, inserindo-o no contexto da proposta 

urbana.  

 A proposta pretende, como é explicitado pelo subtítulo – “Interpretação das 

partes como um todo”, redefinir e redesenhar as diversas áreas do conjunto de modo 

que a leitura da sua totalidade não seja um somatório das diversas zonas, mas sim 

uma continuidade quase plena feita de modo coerente de todos os elementos que a 

constituem. Em suma, o meio encontrado para “agregar” a quase totalidade dos 

diversos elementos monumentais passa por inserir um imenso elemento aquático (a 

norte da linha férrea), que se estende desde o Centro Cultural de Belém (CCB) até ao 

largo do Marquês de Angeja, contemplado por uma larga faixa pedonal, criando assim 

um meio simples e directo de conexão. Com isto, os seus utentes seriam da poluição 

sonora e ambiental provocada pelos automóveis e pelo comboio da linha de Cascais, 

e enaltecendo o lazer e a cultura. 

 Por outro lado, no que respeita ao projecto para o novo Museu Nacional dos 

Coches, para contrabalançar a existência de toda uma forte actividade cultural do lado 

norte da linha férrea, optou-se por inseri-lo na fronteira delimitada entre o rio Tejo e a 

linha de comboio, criando assim um jogo de actividades culturais do lado norte, e 

lúdico-didácticas do lado sul.  
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CAPÍTULO I 

MONUMENTALIDADE 

 No que respeita à Monumentalidade e a todos os elementos, relações e 

conceitos que a esta lhe são inerentes, sabe-se, através da História, que haverá 

sempre um conjunto de factores que dificultará a atribuição deste valor a um 

determinado local, quer seja pelas dimensões das suas partes ou mesmo do seu todo, 

ou simplesmente pela ausência do valor memorial. A grande panóplia de 

características presentes nestes tão aclamados locais denominados de Monumentais, 

articula-se perante um conjunto de valores que se desdobra entre questões 

dogmáticas e empíricas, e que se relacionam entre si por meio dos elementos físicos 

existentes.  

 Inevitavelmente, este conceito será sempre intrínseco ao Homem, uma vez que 

já desde tempos ancestrais se construíam obras grandiosas embora, possivelmente, 

sem o intuito de que essas assumissem um carácter de monumento histórico. Esta 

definição de Monumento Histórico surge com decorrer dos tempos, bem como, através 

de todo um “novo” pensamento de preservação da história resultante de uma 

atribuição de carga simbólica.  

 

Conceito de Monumentalidade 

As questões sobre o tema do monumento e do conjunto ou objecto que é 

monumental foram desde sempre alvo de discussão por parte de diversas disciplinas. 

Desde os primórdios das primeiras civilizações da Mesopotâmia, passando pelos 

magnânimes impérios Grego, Romano e Egípcio (citando apenas alguns), até aos dias 

correntes, a importância do monumento foi sempre algo que se assumiu com bastante 

valor, quer seja num contexto citadino, circundado por uma envolvente que já pouco 

ou nada se relaciona com este (exemplo da cidade proibida de Lassa, no Tibete), ou 

num contexto rural, onde a paisagem envolvente ao monumento é aquela natural e 

intocável pelo ser humano. Por outro lado, quando nos referimos a um conjunto de 

índole monumental, pensamos muitas vezes que se poderá à partida tratar de algo 

realmente grandioso e até mesmo de grandes dimensões físicas, o que em muitos 

casos não acontece, já que, poderá também ser um conjunto monumental com uma 
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área realmente extensa mas que, ao primeiro contacto com a zona, não seja 

perceptível a sua verdadeira grandeza. Ora, de modo a que se possa ter uma 

percepção coerente sobre o que realmente trata aquilo que se descreve como 

Monumento e Monumental, é necessário recorrer às suas determinações reais. Deste 

modo, as definições dos dois conceitos assumem-se, respectivamente, como: 

Monumento: (latim monumentum, -i, recordação, monumento, edifício,) s. m. 

1. Construção ou obra que transmite a recordação de alguém ou de algum facto 

memorável; 

2. Recordação; lembrança. 
 

Monumental: (adjectivo 2 género) 

1. Grandioso (como um monumento); 

2. Extraordinário; enorme. 
 

In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
 

 
Facilmente se percebe que a distinção entre estes dois passa, substancialmente, 

por questões de carácter simbólico, no caso daquilo que é considerado como sendo 

monumento, ou, por outro lado, são apenas tidas em conta as suas dimensões e 

características, no que reporta à definição do que é monumental. Ambos os conceitos, 

ainda que à primeira vista não assumam uma relação directa, desenrolam-se na 

História através de um conjunto de analogias que os une e que faz com que circulem 

num percurso que leva a caminhos idênticos. No entanto, nem sempre tudo aquilo que 

é considerado como sendo um monumento é, na sua íntegra, monumental. Exemplo 

disso é o Monumento ao suplício dos Távora (Belém, Lisboa – 1759) que, apesar da 

sua pequena dimensão, tem um cariz e uma importância simbólica bastante mais 

significativa, questão essa referida por Kevin Lynch, 1960, onde se pode ler:  

 «Um elemento marcante não é necessariamente grande; tanto pode ser o 

puxador de uma porta como uma cúpula. 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: pavimentos ou fachadas situadas 

ao nível óptico ou sensivelmente abaixo deste.» 
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Fig.1 - Monumento aos Távora,                                            Fig. 2 - Coluna de Trajano, Roma 1856 

Beco do Chão Salgado, Belém 2010 
 

 

 Em contrapartida é tido como exemplo de um elemento monumental grande e 

alto a Coluna da Trajano em Roma. Como se vê pela imagem, esta, devido à sua 

grande dimensão insere-se num conjunto urbano que lhe permite “respirar”, quanto 

mais não seja pela sua altura. Efectivamente, pelo simples facto de esta se erguer na 

vertical, permite-lhe acentuar o seu aspecto monumental ao poder ser visionada de 

longe. 

    

 Retomando o excerto de Kevin Lynch, se nos afastarmos um pouco sobre o 

conceito que aqui pretende ser explicado e nos debruçarmos sobre as questões de 

espacialidade presentes nos conjuntos monumentais, percebemos que o factor 

responsável pelo bom funcionamento dos diversos elementos remonta à localização 

destes, assim como à especial atenção que deve ser dada à sua envolvência. 

Existem, no entanto, excepções a estes critérios de funcionamento dos elementos 

marcantes. Tome-se como exemplo a Praça de Santo Inácio, em Roma. Como se 

sabe, a sua construção e forma assentam sobre os princípios do Barroco, o que a 

torna por si só um elemento que não terá necessariamente que corresponder às 

características anteriormente enunciadas no excerto de Kevin Lynch, devido ao facto 

de o estilo arquitectónico deste espaço se caracterizar por ser imensurável, infinito e 

dinâmico, o que, segundo a óptica do urbanismo, cria um conjunto de pensamentos no 

individuo que o faz indagar sobre o que existirá para além, ou mesmo no fim de 
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determinada rua. Não obstante, esta bela praça faz jus ao seu nome na medida em 

que contempla a igreja de Santo Inácio, mandada edificar pelo Papa Gregório XV no 

ano de 1626, mas que, por diversos motivos, não pode ser contemplada por nenhum 

ponto de vista distante, e que no entanto, forma, juntamente com a igreja de Il Gesú, o 

núcleo jesuíta de Roma.  

 Por outro lado, e enaltecendo o excerto acima transcrito, surge o caso da Praça 

de São Pedro, no Vaticano. A plenitude deste exemplo é apenas conseguida se 

recuarmos até meados do séc. XIX, época em que os vários acessos a este espaço 

eram feitos através de ruas e becos pertencentes ao bairro circundante do Borgo, que 

subitamente desembocavam neste magnífico lugar construído por Bernini entre os 

anos de 1655-1667. Aqui sim, era possível visualizar a cúpula da Basílica de São 

Pedro, sem recorrer a traçados urbanos que facilitassem a leitura e localização deste 

edifício de tamanha importância. Bastava apenas o conjunto espacial (praça de São 

Pedro) em que este se inseria. (In)felizmente, por motivos de ordem da política 

regente da altura, foi mandada rasgar, por Benito Mussolini, a grande Via della 

Conciliazione, que abruptamente pôs um fim a esta estreita relação barroca. 

 Sem querer enveredar por um percurso distinto daquele tratado neste primeiro 

capítulo, percebe-se a oportunidade de continuar a referenciar a importância do 

espaço monumental supramencionado por Lynch, na medida em que se insere na 

continuação do que foi mencionado nos parágrafos anteriores. Assim, para completar 

essas afirmações, o autor declara que os elementos marcantes tendem a ser por si só 

referências fracas, mas que, no entanto, se surgirem em grupo, reforçam-se 

mutuamente de uma forma que supera a mítica adição de elementos. Ou seja, o 

conjunto assume-se como algo mais potente do que apenas um elemento que apareça 

isolado.  

 

 Outro grande contributo para auxiliar na definição de Monumentalidade, é-nos 

trazido pelo arquitecto Walter Gropius onde, na sua crónica “Sobre a ideia de 

Monumentalidade.” - Revista “Arquitectura” – ano XXII, 2ª série n.º 30, p. 14 

Abril e Maio 1949 -, o autor descreve que o problema em redor da procura da definição 

deste conceito tem origem no drama de transformação que a geração actual enfrenta. 

Por outro lado, focaliza o seu discurso em redor do termo “monumento”, onde remete 

claramente para o significado exacto da palavra, dizendo que este se entende por ser 

uma construção comemorativa de grandes dimensões, que simbolize algo digno de 

ser lembrado.  
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 «Por mim, gostaria de sublinhar especialmente a grandeza espiritual inerente a 

um monumento: isto é, mais as forças que excitam a imaginação do que as 

dimensões. Mas para o Homem médio o termo “monumento” evoca em primeiro lugar 

imagens de grandeza material.» 

 Consequentemente, Walter Gropius defende que o uso de formas estéticas 

simbólicas para atingir a ideia de expressão monumental deveria ser algo não humano 

e estranho ao espírito criador do Homem, uma vez que esta ideia, daquilo que é 

considerado como historicamente monumental, deveria advir do suceder da evolução 

da História e do passar do Tempo e não ser algo que surge de conceitos que tentam 

ser impostos. Esta questão remete-nos directamente para o terceiro subtema deste 

capítulo, Cidade Eleita e Cidade Criada. Analogamente a estes factos constatados, o 

autor também refere algo que, na perspectiva da procura da definição de 

monumentalidade, é de extrema relevância: 

 «Porque o Homem moderno descobriu que não há finalidade ou verdade 

eterna. O antigo monumento era símbolo de uma concepção estética do mundo, hoje 

ultrapassada por outra de relatividade pelas energias em evolução.» 

 Será, então, pela interpretação desta pequena afirmação que se percebe o 

ponto de vista dos arquitectos modernistas e a sua intenção em suprimir os elementos 

antigos constituintes dos conjuntos monumentais, para dar lugar a toda uma nova 

estrutura urbana que, em alguns, casos pouco ou nada se relacionava com aquilo que 

tinha vindo a ser criado até à data (o exemplo dos projectos de Haussmann para a 

cidade de Paris).    

 

 Por sucessão dos factos, constata-se que a relação entre o objecto e a cidade 

histórica é deveras importante pela simples razão de o somatório de um ser o 

resultado do outro. Se este é um dado adquirido, então a que se deve o facto de o 

reconhecimento de um ser separado por um intervalo de quatrocentos anos do outro? 

Como explica Françoise Choay, houve um significativo conjunto de factores que 

«contribuíram para retardar a objectivação e a historização do espaço urbano: por um 

lado, a sua escala, a sua complexidade, a longa duração da mentalidade que 

identificava a cidade com um nome, uma comunidade (…), mas que não se 

interessava pelo seu espaço. Por outro lado, conta-se ainda a ausência de cadastros e 

de documentos cartográficos fiáveis (…).» (“A alegoria do Património” - capítulo V, 

p.192), que demonstrassem as transformações do espaço urbano ao longo dos 

tempos. Pelo reconhecimento de parte da cidade como um conjunto monumental, 
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forma-se assim a noção de património urbano histórico através de um conjunto de 

premissas estabelecidas por Haussmann (Paris, 27 de Março de 1809 — Paris, 11 de 

Janeiro de 1891), mas já tivesse sido pensada e afirmada por Ruskin (Londres, 8 de 

Fevereiro de 1819 – 20 de Janeiro de 1900). 

  

Renascimento e Barroco 

Desde o período em que se assumiu como estilo, aproximadamente nos fins do 

século XIV, passando pelo seu apogeu até ao seu fim, em meados do século XVII, o 

estilo Renascentista foi sempre algo que fascinou tanto aqueles que o contemplavam 

como os que o utilizavam nas demais obras. Exemplo claro disso é a Praça do 

Capitólio, em Roma, projectada por Michelangelo, onde se pretendeu realizar uma 

imensa obra de jogos perspéticos para enaltecer determinados elementos e atenuar 

outros. O espaço não se completa sem a presença da escadaria monumental, 

chamada de Cordonata, que o caracteriza tão particularmente, uma vez que é através 

do somatório desta e do ângulo formado pelos edifícios que constituem o Museu 

Capitolino que todo o efeito ilusório de aproximação do Palácio dos Conservadores se 

desenvolve. 

 
Fig. 3 - Praça do Capitólio, Roma 

 

Prosseguindo segundo uma ordem cronológica, deparamo-nos com o estilo 

Barroco (início do século XVII e meados do século XVIII), que para muitos foi 

considerado com um continuar do estilo Renascentista, ainda que divirja deste em 
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bastantes aspectos. Resultado arquitectónico e urbanístico deste estilo é a conhecida 

Praça Navona, em Roma, que, apesar das suas origens no antigo Teatro Romano de 

Domiciano, possui bastantes elementos que a definem como barroca. Situação 

caricata é a de esta praça, apesar das suas grandes dimensões, criar o mesmo efeito 

surpresa que a praça de Santo Inácio, anteriormente mencionada. O complexo 

encruzilhado de avenidas, ruas e becos criam nesta zona um conjunto de 

particularidades onde, propositada ou despropositadamente, se enaltece o factor 

“surpresa”, na medida em que cada curva ou intersecção com outra via esconde a sua 

continuidade, deixando assim o visitante à margem do inesperado. São exactamente 

estas características de “espanto” que a imensidão da Praça Navona gera aos seus 

utilizadores, seja por que rua se entrar, ou até mesmo saindo desta e retomando o 

percurso pelas diferentes malhas que constituem a zona de Piazza Navona. 

 
Fig. 4 - Praça Navona, Roma 

 

A afinidade destes dois estilos à questão da monumentalidade passa, portanto, 

por uma consciencialização da importância que tiveram como grandes 

impulsionadores dos factores que definem e representam a monumentalidade 

enquanto elemento histórico e físico (nas suas dimensões). Contudo, não se pretende 

com isto afirmar que tenham sido estes os estilos pelo qual a monumentalidade se 

define, mas sim realçar a importância que tiveram na percepção destes pequenos 

elementos urbanos que, de uma forma propositada, alteraram as interacções urbanas 

entre aquilo que é monumental e que lhe é ou não adjacente.  
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Cidades eleitas vs cidades criadas 

«(…) a sobremodernidade é produtora de não-lugares, ou seja, espaços que 

não são eles próprios lugares antropológicos e que não integram lugares antigos: 

estes classificados e promovidos a “lugares de memória”.» Marc Augé, “Não-Lugares” 

– capítulo III, p. 67 

A atribuição do conceito de cidade monumental pode ser interpretada, como 

visto anteriormente, de duas formas gerais. A primeira passa por uma génese histórica 

que os lugares adquirem através do encadear de fenómenos propositados ou 

acidentais, sendo, neste caso reconhecidas como cidades eleitas. Modelo dessa 

situação é, por exemplo, o caso de Atenas, onde o conjunto monumental é constituído 

por dois importantes elementos significativos da cidade (a Acrópole e a Agora, no 

primeiro e o Parlamento no segundo), mas que a nível urbano se relacionam entre si 

por meio de um sistema de vistas que acaba por se traduzir no traçado de eixos 

importantes que unificam e relacionam todos estes elementos. Paralelamente a este 

exemplo de Atenas, surge o caso do centro histórico da cidade de Roma. O conjunto 

monumental desta cidade é comparado com o de Atenas, na medida em que 

apresenta semelhanças quanto aos pontos de vista, visto que estes foram erguidos 

com funções que não se distanciam muito das funções administrativas. Os dois 

exemplos mencionados são, por excelência, considerados como modelos de cidades 

monumentais eleitas, devido à sua imensa importância ao longo dos tempos, bem 

como, da grande imponência que tiveram nos seus períodos áureos. O estatuto de 

cidade eleita que ostentam certamente que não foi algo propositado nem pensado a 

priori, mas sim, uma característica que lhe foi atribuída. Serão conjuntos como estes 

que se iram designar como Cidades Eleitas. 

Por outro lado, se tivermos em mente o caso da cidade de Chicago nos E.U.A., 

percebemos distintamente que aquilo a que se chama de monumental deve-se apenas 

ao facto da sua dimensão (volume e altura) representar um centro económico bastante 

poderoso. Em contrapartida, voltando à cidade de Roma, existe também um conjunto 

monumental que se assemelha mais ou menos àquele presente em Chicago e que foi 

o resultado do poder do regime Fascista e dos ideais Modernistas vigentes da altura. 

Esta nova parte da cidade chamada de Roma E.U.R (Esposizione Universale di 

Roma), pretendia criar todo um novo conceito de grandiosidade que, na visão do 

modernismo, via a cidade histórica como algo desnecessário e desactualizado, 

defendendo que os novos conceitos de cidade eram os ideais. Por vezes existem 

contratempos que não permitem realizar aquilo que mais se deseja e, no caso do 
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E.U.R, este foi um deles, visto que, devido ao estalar da Segunda Guerra Mundial, as 

obras tiveram que ser interrompidas, tendo sido mais tarde retomadas mas com uma 

perspectiva de atenuar a ambição de criar um centro monumental. Percebe-se 

facilmente que estes grandes conjuntos pretendem formar as chamadas Cidades 

Criadas, onde o carácter simbólico deixára de ter importância para passar a dar lugar 

à grandiosidade da forma.  

 

Para colmatar este tema, é importante mencionar o contributo que Marc Augé 

deixou na questão que rodeia a inércia das cidades e todas as suas características 

constituintes e definidoras. Certo e sabido é que a evolução das cidades trouxe 

consigo uma grande imensidão de vantagens e desvantagens, bem como, criou um 

conjunto de teóricos que em muito auxiliaram à compreensão desta. Ora, é justamente 

neste contexto de crescimento das cidades que surge a influência deste autor, devido 

à importância do incremento cada vez mais acentuado de “não-lugares (conceito 

definido por Marc Augé), assim como, a relevância deste para se percepcionar melhor 

o papel que desempenham estes “não-lugares” nesta questão da monumentalidade, 

ou do que é monumental. Passa, deste modo, a ser importante transcrever a seguinte 

afirmação:  

 «Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço 

que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como 

histórico, definirá um não-lugar.» 

 

O conceito de identidade deve articular-se com o de memória quando se trata 

de preservar lugares com sentido de património cultural. Existe uma imensidão de 

definições de identidade, mas usualmente formulamo-la como um conjunto de 

características que tornam algo inconfundível. Os traços identificadores dos lugares 

funcionam como símbolos actuantes na construção da memória social através da sua 

associação a eventos expressivos da história colectiva.  
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CAPÍTULO II 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE BELÉM – AJUDA 

A praia do Restelo é um dos mais antigos ancoradouros de que se tem notícia, 

pelos relatos feitos por Rui de Pina sobre os acontecimentos de 1295.  O foral de 

portagem da cidade de Lisboa é anterior a 1337 e confirma o crescimento do porto e 

da aldeia do Restelo graças à sua intensa actividade comercial.  A partir de 1400, 

concretamente a 25 de Julho de 1415, inicia-se a expansão marítima com a largada do 

porto do Restelo da expedição que viria a conquistar Ceuta a 21 de Agosto do mesmo 

ano. A ermida de Santa Maria de Belém, mandada erigir junto à praia do Restelo pelo 

Infante D. Henrique e doada aos frades da Ordem de Cristo, é confirmada por bula 

papal em 1459. Além da nova igreja são também instalados um cano, um chafariz e 

uma ponte que servem todos quantos ali vivem, chegam ou dali partem.  É desta 

mesma “praia-porto” do Restelo que, mais tarde, partirão Vasco da Gama para a Índia 

em 1497 e Pedro Álvares Cabral para o Brasil em 1500. No reinado de D. Manuel I 

(1495-1521), que sonhava para Lisboa os atributos de uma grande capital de Império, 

a zona de Belém protagoniza uma dinâmica de desenvolvimento cujo epicentro é o 

Mosteiro dos Jerónimos, iniciado no fim do séc. XIV. Ao seu redor foram surgindo a 

Torre de Belém, as Mercearias do infante D. Luís (filho de D. Manuel) e também as da 

rainha D. Catarina (esposa de D. João III), bem como alguns palacetes e quintas 

nobres que transformam Belém num local de prestígio.  Acompanhando as glórias, 

mas também as conturbadas mudanças de rumo da História de Portugal, os frades 

viveram no Mosteiro até à extinção das ordens religiosas, por decreto de 1833, tendo-

se depois apoderado deste a Real Casa Pia. 

Entre 1852 e 1885, Belém foi um concelho autónomo, constituído pelas 

freguesias de Ajuda, Benfica, Carnide, Belém, Odivelas e ainda, extra-muros, 

Alcântara, Santa Isabel e São Sebastião da Pedreira. Nos finais do século XIX, 

instalaram-se no seu perímetro não só equipamentos de lazer -  como o Hipódromo de 

Belém (depois ponto de partida de Gago Coutinho e Sacadura Cabral), o Teatro Luís 

de Camões (mais tarde Belém Clube), a Feira de Belém e a Praia de Belém como 

estância de veraneio (a escolhida pela família real, antes da opção por Cascais) - mas 

também alguns exemplares da então nascente Idade Industrial - a Fábrica Nacional de 

Cordoaria, a Central Tejo (hoje Museu da Electricidade), a Antiga Fábrica dos Pastéis 

de Belém e as duas fábricas de gás (a Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás e 

a Gás de Lisboa). Com tudo isto, mais o Jardim Colonial (actualmente Jardim Agrícola 

Tropical), o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional dos Coches, mas 
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também com a criação do Clube de Futebol “Os Belenenses”, já no início do século 

XX, sediado mais tarde nos terrenos da antiga pedreira de Alcolena (que tanto 

contribuiu para a edificação do Mosteiro dos Jerónimos), a zona de Belém foi 

crescendo a bom ritmo. 

 No entanto, tudo isso viria a mudar devido à Exposição do Mundo Português, 

em 1940, que proporcionou uma radical alteração do espaço. As demolições no centro 

histórico de Belém, e o inerente desalojamento da população local, ocorreram no final 

dos anos 30. Desapareceram quarteirões e ruas inteiras, largos, feiras, jardins, 

fábricas, inúmeras lojas de pequeno comércio, bem como o essencial mercado de 

Belém.  A Exposição, que decorreu de Junho a Dezembro, foi, certamente, um 

incontornável evento, mas o que dela nos ficou constitui um estreito legado: o Museu 

de Arte Popular (actualmente fechado e desactivado), o Padrão dos Descobrimentos 

(reconstruído, na versão definitiva, em 1960) e alguns pavilhões à beira-rio como, por 

exemplo, o da Associação Naval. 

 Na segunda metade do século XX, assistiu-se à construção do Estádio de 

Futebol “Os Belenenses” e de alguns bairros nas encostas da Ajuda e do Restelo. A 

partir dos anos 60, a zona de Belém parece, finalmente, recompor-se desta imensa 

reviravolta urbana e transforma-se numa zona quase exclusivamente turística 

apostando, assim, em equipamentos promotores de cultura. São disso exemplo, além 

de outros já anteriormente referidos, o Museu de Marinha, o Planetário Calouste 

Gulbenkian e, sobretudo, o Centro Cultural de Belém que, significativamente, reforçou 

e modernizou o cariz cultural desta zona ocidental de Lisboa. 

  

Descobrimentos como geradores de crescimento urbano 

Naquela que foi talvez uma das partes da cidade de Lisboa, ainda que fora do 

seu centro, com maior relevância a nível histórico e alegórico, encontram-se 

actualmente um somatório de elementos simbólicos que definem uma zona 

monumental importantíssima, bem assente na génese do povo português.  

 A importância desta zona situada fora das muralhas da antiga cidade de Lisboa 

teve início importância no fim do séc. XV, aquando da construção do Mosteiro dos 

Jerónimos no ano de 1501, que veio substituir a igreja que invocava Santa Maria de 

Belém, onde os monges da Ordem de Cristo davam assistência aos muitos 

marinheiros que por ali passavam. Por esta razão, D. Manuel I escolheu os monges da 

Ordem de S. Jerónimo, cujas funções eram rezar pela alma do rei e dar apoio 

espiritual aos que partiam da Praia do Restelo à descoberta de novas terras.  
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 «(…) dir-se-ia que o amplo espaço plano tão intencionalmente marcado pelo 

Convento dos Jerónimos apelava para uma espécie de harmonização do orbe, para 

um interpretação ideológica do sentido universal das aventurosas viagens dos 

portugueses, para arrojadas experiências de novas tecnologias que tentavam também 

uma nova forma de dominar o mundo.» “Centro Cultural de Belém: concurso para o 

projecto” - p. 113 

 No seguimento cronológico da evolução do conjunto Belém – Ajuda até ao séc. 

XX, ocorreram inúmeras modificações que passam desde a edificação e demolição de 

edifícios notórios, até aos grandes arranjos da frente com o Tejo, primeiramente 

devido a questões de ordem naturais como, inundações e posteriormente devido a 

obras de infra-estruturas, como é o caso da linha ferroviária de Cascais onde, num 

excerto do livro “Centro Cultural de Belém: concurso para o projecto” – p. 117, se pode 

ler: 

 «(…) por alvará de 9 de Abril de 1887, foi concedida à Companhia Real dos 

Caminhos de Ferros Portugueses autorização para construir e explorar a linha férrea 

directa entre as estações do Cais dos Soldados e de Alcântara, e a continuação dessa 

linha por Belém até Cascais. (…) A companhia se obrigava a executar os “trabalhos de 

rectificação da margem direita do Tejo em 3500 metros de extensão, que compreendia 

o estabelecimento de três docas para pequenas embarcações (em Santo Amaro, 

Belém e Bom Sucesso), (…) obra dada por empreitada ao engenheiro francês Pierre 

Hildernet Hersent.» 

 Porém, acontecimentos diferentes deste foram também importantes para 

definirem a zona e criarem aquilo a que hoje se entende como o conjunto monumental 

Belém – Ajuda. Deste modo, é importante reunir cronologicamente, para além do já 

mencionado Mosteiro dos Jerónimos, o grupo de edifícios que integra este todo: 

 Palácio da Ajuda – A construção deste deveu-se ao facto do terramoto de 

Lisboa, no ano de 1755, ter devastado a cidade de Lisboa e ter provocado o pânico 

não só na população, mas também na família Real. Assim, esta muda-se para um 

local onde o solo seja mais consistente e não tão susceptível aos fortes abalos 

sísmicos que se fizeram sentir durante o destrutivo terramoto. O Rei D. José ficou tão 

perturbado com o acontecimento que se recusou a viver em edifícios de alvenaria. 

Desta forma, mandou então erguer no alto da Ajuda, local de pouca actividade 

sísmica, um palácio de madeira e pano, a que se chamou Real Barraca ou Paço de 

Madeira. No ano de 1726, durante o período Joanino, D. João V (1689-1750) adquire 

três quintas na zona de Belém. A primeira tinha já uma edificação que é hoje o Palácio 
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de Belém, a segunda uma ermida do Oratório que foi depois expandido para o que é 

hoje o Palácio das Necessidades e a terceira a quinta da Ajuda, reservada para a 

edificação de uma residência real de Verão. Ali é rasgada a Calçada da Ajuda e, junto 

a Belém, construído um cais, não chegando, no entanto, nenhum palácio a ser 

projectado. Porém, no sucessivo período Pombalino e devido ao terramoto, a quinta 

da Ajuda como Paço Real teve uma enorme utilização. 

 Torre de Belém - Construída na era das Descobertas (quando a defensa da 

cidade era de extrema importância) em homenagem ao santo padroeiro da cidade, 

São Vicente. 

 Cordoaria Nacional - O edifício remonta ao final do Século XVIII. Era aí que se 

fabricavam cabos e se fazia a tecelagem de velas e bandeiras. A sua localização era 

crucial - bem perto do rio. 

 Central de Electricidade - A central começou a ser edificada em 1913, 

destinada a fornecer energia eléctrica à cidade de Lisboa a partir da transformação do 

carvão. 

 Padrão dos Descobrimentos – Foi inicialmente construído para homenagear os 

elementos envolvidos no processo dos Descobrimentos portugueses e inseria-se na 

Exposição do Mundo Português (23 de Junho — 2 de Dezembro de 1940) realizada 

em Lisboa à época do Estado Novo, com o propósito de comemorar simultaneamente 

as datas da Fundação do Estado Português (1140) e da Restauração da 

Independência (1640). Actualmente o monumento que existe é uma réplica do 

anterior, desmontado no ano de 1958, visto que esse era feito de madeira e gesso. 

 Perante esta pequena abordagem à Exposição do Mundo Português, é 

oportuno referir um breve fragmento presente no livro “Centro Cultural de Belém: 

concurso para o projecto” – p. 116 -, que faz alusão a este período da História, bem 

como, um apanhado sucinto desde a época dos Descobrimentos: 

  «Exprime-se, então com D. Manuel, o significado quase cósmico das grandes 

expedições, procura-se, mais tarde, a racionalização urbanística do espaço, ensaiam-

se depois as novas máquinas e tecnologias, tenta-se finalmente exprimir, na grande 

Exposição do Mundo Português a consciência colectiva do passado nacional pela mão 

de arquitectos, pintores, escultores, e com a colaboração de todos os intelectuais do 

país.» 

 Centro Cultural de Belém - A sua polémica implantação, teve como 

fundamento, o facto de assinalar o ponto de partida dos descobrimentos marítimos, à 
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semelhança da Torre de Belém e do Padrão dos Descobrimentos. O simbolismo 

associado a esta localização é confirmado pela escolha na década de 1940, da grande 

Exposição do Mundo Português, devido ao facto de este se inserir no mesmo espaço 

que, anteriormente, dava lugar ao Pavilhão “Portugueses no Mundo” e as “Aldeias 

Portuguesas”. O CCB veio ocupar o mesmo espaço que foi destinado a instalar o 

Pavilhão "Portugueses no Mundo" e as "Aldeias Portuguesas". 

 

A arquitectura do Estado Novo 

Em relação ao século XX, quando se fala em revolução, normalmente associa-

se essa ideia à de 10 de Outubro de 1910, data essa que marcou o início da República 

Portuguesa, ou até mesmo à de 25 de Abril de 1974, que marca o fim do regime 

fascista do Estado Novo. Estes parecem ser os períodos de tempo a que se faz maior 

alusão quando se menciona o termo “revolução”, mas a verdadeira razão pelo qual se 

pretende contextualizar este pedaço de história portuguesa, deve-se ao facto de se 

querer explicar as lacunas deixadas por um regime ditatorial que viu o dia do seu 

apogeu surgir em 28 de Maio de 1926, por meio de um golpe militar liderado pelo 

general Gomes da Costa. Tal como os vários regimes ditatoriais da Europa que 

proliferaram no mesmo período, o caso português surgiu na sequência económica 

grave e de um caos geral em termos de falta de rumo de desenvolvimento e progresso 

das finanças públicas. A ditadura imposta não foi “reivindicada” por Salazar, mas sim 

pelos chefes militares que primeiramente estabeleceram uma ditadura de sentido 

construtivo e mais tarde a entregaram ao professor Dr. António de Oliveira Salazar, 

para que dirigisse o país numa tentativa de estabilizar e dinamizar a economia 

nacional. Este, após a sua chegada ao poder no ano de 1932 como Presidente do 

Conselho de Ministros (que actualmente equivale ao cargo de Primeiro Ministro), criou 

o chamado Estado Novo, com uma nova Constituição que se apoiava fortemente sob 

os seus quatro pilares fundadores: autoritarismo, nacionalismo, conservadorismo e 

corporativismo.  

Com a instauração de um novo regime político de extrema fascista, a liberdade 

que até então era de todos passou a ser algo bastante cobiçado pelo povo, tendo-se 

assistido a novas e fortes medidas de repressão protagonizadas pela PIDE, bem como 

a actos de censura e de propaganda. Com a implementação de todos estes actos de 

austeridade, o regime procurou uma soberania indiscutível através da execução de 

grandes obras públicas e da exortação dos valores de Portugal, fazendo com que, 
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desse modo, o povo pudesse estar entretido a auto valorizar-se com actos passados e 

presentes, permitindo ao Estado abstraí-lo da cena política vigente.  

 

Todos estes novos fenómenos tiveram, como já se esperaria, uma repercussão 

bastante vincada no mundo artístico que, até à data, prosseguia “sem rumo” e com um 

tumulto para tentar encontrar um estilo que caracterizasse aquilo que se estava a 

fazer. Ora, em finais dos anos 20 e 30, começaram a surgir os primeiros modernistas – 

Cassiano Branco, Pardal Monteiro, entre outros - mas que, devido à abalada economia 

Ocidental, já uma grande crise desabava sob os artistas, minimizando, desta forma, as 

suas intervenções artísticas. Para que esta instabilidade no mundo artístico chegasse 

até ao governo e ao Presidente do Conselho – António de Oliveira Salazar –, foi 

necessária grande força por parte das vozes dos demais artistas, dos quais se 

destacava um jornalista ligado ao grupo de “Orpheu” – António Ferro (1895-1956).  

“Admirador da arte nova «dei nostri tempi»”, em frase citada por Beneto 

Mussolini, António Ferro, devido ao seu forte determinismo e ao interesse de Salazar, 

foi capaz de impor uma corrente de gosto no seio dos meios governamentais, onde 

para o Presidente do Conselho “a arquitectura era a grande fachada duma 

nacionalidade”. Com o estilo modernista lançado nas diversas vertentes artísticas 

portuguesas, foi então possível criar um “regime de autoridade consciente” que 

englobava também os modernistas e a que todos, quase sem excepção, consentiram. 

 

Com o passar dos anos desde a instauração deste novo regime político, muitas 

foram as obras e os feitos concretizados ou planeados. Embora se vivessem períodos 

difíceis devido à censura e a à repressão protagonizados por membros de extrema 

fascista, muitos dos planos anteriormente traçados, ou mesmo aqueles que nasciam 

de raiz, foram importantes alicerces na génese da cidade e dos seus subúrbios mais 

marcantes. Um claro exemplo disso foram a tentativa das obras mandadas erguer ou 

acabar por Salazar no ano de 1938, das quais se destacam a construção da auto-

estrada para Cascais, conectando deste modo um importante núcleo habitacional 

periférico à capital, bem como a construção da via marginal que, no cerne da sua 

edificação, potenciasse as ligações e vistas ao rio/mar. Estas foram provavelmente 

das obras mais importantes de cariz urbano infra-estrutural que o Estado Novo previu 

e concretizou nos longos anos do seu poder sobre Portugal. Por outro lado, também a 

vida quotidiana dos subúrbios e arredores de Lisboa padecia de uma carência urbana 

que revitalizasse um leque bastante vasto de bairros. Assim, no inventário efectuado 

pelo regime, foram finalmente concebidos planos urbanos para o “decidido impulso” 

nas obras dos novos bairros económicos, de modo a fazer desaparecer, ou a tentar 
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amenizar, proliferação dos bairros miseráveis que circundavam a capital. Os pontos 

mencionados anteriormente pertenciam a um conjunto de treze alíneas que, para além 

da construção de novas infra-estruturas e equipamentos, também definiam obras 

relativas a ligações radiofónicas de Portugal para todo o seu império para que 

«durante as festas e depois, a partir delas, todos os domínios ultramarinos possam 

seguir a cada momento as manifestações espirituais da Mãe-Pátria». Ora, esse 

conjunto de acções que serviriam como motor de arranque para obras futuras, foram 

pretexto para justificar a “grande exposição” que a seguir se programava, tendo como 

principal tema «todas as pegadas e vestígios de Portugal no mundo». 

Anteriormente à pretendida celebração de Portugal no mundo, mais 

concretamente dez anos depois da instauração do novo regime político, a União 

Nacional ambicionou comemorar a data histórica de 28 de Maio de 1926 e baptizou o 

evento como as Celebrações do “Ano X da Revolução Nacional”. Nas mesmas, 

pretendia-se demonstrar a acção dos 10 anos do regime e pôr em prática “o aplauso 

da nação à obra empreendida”, figura de estilo com que a União Nacional designava o 

objectivo de confrontar o país com o crescente desportivismo. Ora, para que tal 

sucedesse, era necessário um evento que demonstrasse a dimensão e o poder 

totalitarista que este (estado) possuía, enaltecendo assim a sua austeridade perante 

todo o país. A construção dessa exposição surgiu numa zona da cidade que 

aguardava um arranjo definitivo e que possuía já um edifico bastante notório: o palácio 

do parque Eduardo VII. A dificuldade de transformar o palácio de ordem joanina num 

edifício que exibisse um verdadeiro cenário de apoteose, foi algo a que o arquitecto 

Paulino Montês encarou com bastante ambição, tendo eventualmente conseguido 

enquadrar o actual palácio nas novas edificações programadas que constavam de 

uma tribuna de Honra e de vários padrões de grande altura. A ideia não era nova nem 

inovadora, pelo contrário, teve a sua base no projecto monumental do E.U.R., em 

Roma, aquando das celebrações do 1º decénio da Marcha Imperial sobre Roma, 

quando se pretendeu esconder um edifício do séc. XIX com um estilo arquitectónico 

ecléctico que marcava a capital italiana durante a grande maioria dos anos. A solução 

encontrada foi simples, mas devido à localização do edifício – em pela Via Nazionale, 

uma das principais artérias da cidade – foi necessário grande cautela com a 

arquitectura do edifício que iria cobrir o já existente. Esta passou por construir uma 

estrutura monumental de linhas direitas e simples que, tal como pretendido no caso 

português, glorificasse a potência e o poder do estado de Mussolini.  

Sem querer enveredar por um percurso distinto daquele que é pretendido, 

retomemos à ordem cronológica dos acontecimentos sucedidos durante o Estado 

Novo. Ora, como foi dito anteriormente, o país encontrava-se agora (1938) no que 
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possivelmente poderá ser caracterizado como o seu auge a nível de construção e, 

com tal, havia que beneficiar desse momento para dar lugar a uma exposição que 

demonstrasse os grandes feitos de Portugal no mundo. Por vezes a coincidência alia-

se à ambição e define aquilo a que na gíria portuguesa se conhece como “juntar o útil 

ao agradável”, ou seja, Salazar e os seus fiéis seguidores nacionalistas tinham a 

pretensão de fazer uma exibição em Lisboa que, como dito anteriormente, exaltasse o 

povo português no mundo. Mas com que justificação? Bom, tal foi bastante fácil de 

encontrar visto que, em 1940, celebrar-se-iam dois acontecimentos importantíssimos: 

a Fundação de Portugal que sucedera no ano de 1140 e a Restauração da 

Independência em 1640. 

 

 

 
   Fig. 5 - Planta esquemática da Exposição do Mundo Português de 1940 

 

 

 «Na evocativa paisagem de Belém, à sombra dos Jerónimos, junto ao Tejo, - 

que foi a grande estrada da nossa civilização, - ergue-se a “Cidade Histórica” de 

Portugal. Comemorando as datas sagradas da Fundação e da Independência, essa 

“Cidade” simbólica será, no meio das sombras da tormenta do Mundo actual, o 

documento de consciência nacional e da fé com que, forte no passado glorioso que 

celebra, a Pátria afirma a certeza inabalável do Futuro!»  

O comissário Geral, Augusto de Castro 
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A Exposição do Mundo Português, assim denominada pelos seus criadores, foi 

o evento mais importante a nível artístico que o regime Salazarista alguma vez criou e 

que serviu, não só para mostrar ao povo português que o Estado tinha pleno controlo 

e funcionamento das suas verbas, mas também para testemunhar que apesar dos 

restantes países da Europa se encontrarem em conflitos e guerras acesas, tanto 

externa como internamente, Portugal, com a sua pequena dimensão física e pouco 

poder económico e político perante os restantes países europeus, tinha-se conseguido 

manter afastado de guerras internas (como a que acontecera na vizinha Espanha) e 

de evitar a entrada directa na guerra que assolava o continente europeu naquela 

época. Coube a Cottinelli Telmo (1897-1948), denominado arquitecto-chefe da 

exposição, dar forma e consistência à gigantesca mostra que iria nascer junto às 

margens do Tejo, na até então “pacata” área de Belém, que em tempos antigos 

ganhara exponencial importância como ponto de partida das naus em busca de terras 

desconhecidas. O conjunto expositivo integrava uma série de pavilhões e zonas 

distintas, das quais se destacavam: o pavilhão da Honra e de Lisboa  (do arquitecto 

Luís Cristino da Silva); pavilhão da Fundação,  Formação e Conquista 

da Independência; pavilhão dos Descobrimentos (arquitecto Pardal Monteiro); pavilhão 

da Colonização; pavilhão dos Portugueses no Mundo  (Cottinelli Telmo) e ligado a 

este, o pavilhão de Portugal de 1940 dirigido por António Ferro; pavilhão de Etnografia 

Metropolitana, com a Reconstrução das Aldeias Portuguesas  (arquitecto Jorge 

Segurado); pavilhão da Vida Popular  (arquitecto Veloso Reis); pavilhão Colonial, com 

a reprodução da vida ultramarina e o Pavilhão do Brasil,  do teorizador da Casa 

Portuguesa,   Raul Lino, que parecia reflectir o "glorioso prolongamento da nossa 

civilização atlântica". Para rematar toda esta panóplia de pavilhões e zonas 

expositivas, fora criado um espaço específico para glorificar o poder que outrora 

Portugal tivera no domínio marítimo e que passou pela construção de uma escultura 

enorme que representava a estilização de uma caravela quinhentista com D. Henrique 

na popa, bem como, com a exposição da “Nau Portugal” ancorada numa reentrância 

construída para o efeito. No entanto, o anterior prolongamento da linha férrea até 

Cascais funcionou, e ainda funciona, como separador físico que existe entre ambas as 

margens da infra-estrutura ferroviária, enaltecido pela presença da Avenida Marginal. 

Os inconvenientes elementos físicos que “cortavam” o percurso da exposição foram 

astuciosamente vencidos por soluções de atravessamento aéreo situadas nas 

magnânimes entradas nascente e poente, permitindo desta forma prosseguir com a 

visita e contemplá-la através de pontos mais altos, tendo assim uma visão mais 

abrangente do conjunto.  
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«Não há dúvida que os arquitectos tinham avançado com soluções 

imaginativas e também com isso resolveram problemas complicados, como os que 

incarnavam as contrariedades da existência de uma linha férrea, que cortava 

literalmente o espaço (…). A construção de passagens superiores, que ligavam os 

pavilhões entre si, foi uma feliz resolução encontrada e os seus efeitos plásticos não 

deixariam de ser aproveitados (…)» pela «(…) importância na monumentalidade da 

escala (…)» 

 

 
  Fig. 6 - Uma das entradas da Exposição mostrando a passagem aérea 

 

Após uma exposição que tanto contribuiu para o enaltecer do povo português, 

mostrando as suas maiores características e feitos na história, resta um terreno cheio 

de memórias dos dias alegres e tristes que passaram, da imensidão de visitantes que 

assolaram o local nos momentos de sol e de chuva, e também do contributo da 

vastidão de pintores, escultores e arquitectos, que tanto deram para que esta 

exposição se tornasse possível no curto espaço de tempo que tinha sido delineado 

para a sua conclusão. O facto de esta ter sido feita neste preciso local, serviu para 

fortalecer o conceito de monumentalidade que, com o passar dos anos, lhe tem sido 

atribuído. Os elementos urbanos restantes desta grande exposição contribuíram, em 

parte, para definir prioridades construtivas, mas deixaram também vestígios de um 

urbanismo (Praça do Império) que pouco ou nada se reflecte com o património já 

existente.  
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CAPÍTULO III 

PROPOSTA URBANA: 

ZONA MONUMENTAL DE BELÉM – AJUDA 

Definição das necessidades 

 Como em qualquer análise de uma determina área, as primeiras abordagens 

ao sítio confrontam quase sempre o projectista com situações que criam uma série de 

interrogações pessoais sobre quais as maiores deficiências e potencialidades 

presentes naquele sítio. Naturalmente, as deficiências serão umas das principais 

características a minimizar, ainda que por vezes não seja totalmente possível 

encontrar uma solução eficaz para todas. Em contrapartida, as potencialidades são, na 

maior parte dos casos, como uma particularidade e funcionam como o ex-líbris da 

zona. De modo a que se perceba melhor quais os pontos a manter ou enaltecer e 

aqueles a alterar, é necessário recorrer à análise S.W.O.T. – terminologia inglesa que 

sumariza o conjunto de características de uma determina área em estudo. Assim, 

S.W.O.T define-se como: 

 Strenghts – Forças 

 Weaknesses – Fraquezas 

 Opportunities - Oportunidades 

 Threats – Ameaças 

 O caso em estudo não foi excepção à regra na medida em que a análise 

enunciada definiu um conjunto de parâmetros que obedeceram a uma observação 

exaustiva. Para evitar uma sobrecarga de informação, iremos focar apenas os 

aspectos que foram considerados cruciais e que necessitavam definitivamente de uma 

intervenção, tanto a nível urbano como arquitectónico. Assim sendo, a área destinada 

a essas intervenções encontra-se fisicamente delimitada pela distância longitudinal 

compreendida entre a Torre de Belém e a Cordoaria Nacional, e transversalmente 

desde a margem do rio Tejo até às ruas da Junqueira e Bartolomeu Dias.  
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Fig. 7 - Limite da área de intervenção 

 

 No que respeita ao ponto resultante da análise das Fraquezas (Weaknesses), 

conclui-se que existia uma enorme lacuna no que se refere à interacção dos diversos 

museus e espaços museológicos da zona de Belém. A vasta área fora vítima de um 

complexo e alvoraçado redefinir de sucessivos planos urbanos que contemplavam 

uma série de aterros, para além de ter visto as suas funções sido renovadas durante 

mais de 500 anos. Quer isto dizer que passou de uma pacata aldeia piscatória e 

fluvial, onde se encontravam edificados certos conjuntos de casarios dispersos de 

agricultores saloios que exploravam as encostas cerealíferas da Ajuda, tornando-se 

depois no ponto de partida dos marinheiros que iam em busca de novas terras – 

acontecimento esse que futuramente serviria para enaltecer o seu carácter 

monumental –, e ganhando especial importância aquando da mudança de famílias 

burguesas e mais tarde da família real, para este local. No entanto, o carácter nobre 

que Belém começara a ter, rapidamente se desvaneceria para dar lugar a uma 

ocupação fabril que viu a sua exponencial evolução urbana ganhar pé próprio, em 

grande parte devido à mão de obra barata que existia em toda a zona das vertentes do 

vale de Alcântara. Belém transformara-se gradualmente numa zona que pouco ou 

nada se relacionava com aquilo que inicialmente se começara a construir e, devido à 

ocupação fabril, a estrutura urbana que antes existira, agora perdera-se nos grandes 

espaços vazios. No entanto, durante a época do Estado Novo, retomou novamente o 

seu esplendor quinhentista e deu lugar a uma grande exposição, tendo mantido muitos 

dos elementos urbanos que davam forma a esse evento. Ora, se durante a exposição 

esses elementos faziam sentido, após o seu desmantelamento mais se pareciam 

como partes de algo que já não existia e, nesse sentido, a sua relação com os 

restantes protótipos urbanos deixara de existir.  

 Pessoalmente, a primeira ideia que me surgiu quando me familiarizei com a 

área de estudo foi a sua “semelhança”, ainda que de um modo bastante diferente, com 
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o estilo pictórico do artista Mondrian onde são representadas uma série de formas 

rectangulares e quadradas, definidas por linhas pretas bastante grossas e que 

conferem às suas obras um aspecto bastante austero.  

 

 
Fig. 8 - “Composição com vermelho, amarelo, preto, cinzento e azul” 

Mondrian, 1921 

 

 Mas de austeridade muito pouco tem esta zona. Ou melhor, esta existe 

pontualmente em alguns edifícios como o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos 

Descobrimentos ou o CCB, mas não há nada que os faça relacionar-se entre si. Se 

este é um facto constatado, então qual a solução apresentada? 

 Esta passa por unificar os elementos monumentais constituintes do conjunto 

através de um imenso elemento de água – que talvez se possa denominar como lago -

, que seja contemplado por um largo percurso pedonal para permitir um acesso fácil e 

directo a todos os pontos de interesse cultural. A fundamentação encontrada para esta 

proposta não passa apenas pela tentativa de unificação dos museus, mas vai também 

de encontro ao que será o segundo ponto justificativo: a aproximação da água junto 

dos monumentos e elementos urbanos que antes se definiam por ela – Mosteiro dos 

Jerónimos, Presidência da República, Palácio e largo do Marquês de Angeja e os 

edifícios habitacionais.  

 

 De todos os edifícios atrás enunciados que justificam esta intervenção, o mais 

importante é, sem dúvida, o Mosteiro dos Jerónimos. 
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  Percebe-se que a importância deste majestoso edifício remonta à data da sua 

construção (ou até mesmo à relação com a antiga igreja que veio substituir) até aos 

dias de hoje. Certo e sabido é que a estreita relação que mantinha com o rio, a praia e 

os Descobrimentos foi-se alterando ao longo dos séculos, dando lugar a sucessivas 

modificações naquilo que é (era) a sua relação primordial - a água. Ora, quando se 

olha para o local que contempla actualmente o Mosteiro dos Jerónimos, não é difícil de 

compreender que aquele espaço não lhe pertence. Basta reflectir um pouco sobre a 

razão pelo qual a fachada do Mosteiro e a porta principal da Igreja estão virados e Sul 

(para o Rio Tejo) e não para qualquer um dos outros pontos cardeais. Existem certas 

relações que são vinculares e por mais bem feito que um “corpo estranho” seja, 

dificilmente irá conseguir alcançar os mesmos efeitos que essa ligação tinha. 

Certamente se personificássemos o Mosteiro dos Jerónimos e recuássemos um pouco 

antes dos primeiros aterros cartografados por Filipe Folque, assistiríamos literalmente 

a uma desolação profunda por parte deste. A Praça do Império e a grandiosa fonte 

que a compõe foram algumas das marcas deixadas por uma exposição que, contas 

feitas, parece não ter sido tão bem pensada quanto isso. Exemplo claro desta situação 

é a visível ausência de simetrias e relações entre o Mosteiro e a suposta praça que o 

contempla. É precisamente a partir das razoes até aqui enunciadas que nasce uma 

parte da proposta: a reposição e aproximação de um grande elemento aquático até ao 

mosteiro, bem como, a adjacência de um espelho de água aos pés da fachada 

principal. Desta forma, de modo a que a relação com a água fosse ainda mais 

enfatizada, mas também para naturalmente permitir a sua iluminação por meio de 

reflexo da luz solar e ainda criar um efeito ilusório de sobredimensionamento do 

edifício através do seu reflexo, propõe-se a inserção deste elemento para enaltecer a 

sua grandiosidade arquitectónica e simbólica.  

 No entanto, apesar de esta ser a solução mestre não significa que seja a única, 

uma vez que da análise S.W.O.T. resultaram outros pontos fracos que tornam a zona 

debilitada. A segunda proposta surge no âmbito da interacção social e cultural nos 

diversos espaços museológicos existentes. Através de um estudo feito a alguns dos 

museus presentes no centro de Lisboa, verificou-se que a grande totalidade destes é 

contemplada por um espaço público exterior de que os utentes dos museus se 

servem, quer seja numa perspectiva de utilização do edifício, ou apenas para puro 

prazer de convívio social. Tomemos como exemplos os casos do Museu/ Escola de 

Artes Decorativas Portuguesas, no miradouro das Portas do Sol, e o Museu de Arte 

Antiga, na Rua das Janelas Verdes: 
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 Fig. 9 - Museu/Escola de Artes                                          Fig. 10 – Museu de Arte Antiga 

 Decorativas Portuguesas              

 

 Ambas as imagens apresentam o mesmo grafismo e, portanto, encontramos o 

museu representado a castanho, os edifícios que definem o espaço público a cinzento 

e o espaço público/vias a preto.  

 Como se dissera anteriormente, a grande maioria dos museus presentes no 

centro de Lisboa ostentava um espaço público exterior que complementava o edifício. 

Pois essa mesma característica é deficitária em Belém ou, se por algum motivo 

existem espaços públicos considerados para o efeito como 

pertencentes/contemplantes dos museus, então essa categorização é errónea ou 

urbanisticamente mal concebida. As razões que levam a esse veredicto podem ser 

constatadas ao observar, por exemplo, a relação que possivelmente foi proposta entre 

a actual Presidência da República e a Praça Afonso de Albuquerque. É verdade que 

ambos os espaços se encontram separados por um eixo rodoviário que possui uma 

ferrovia mas, assim como este lugar, também os casos acima apresentados possuem 

um eixo viário que separa os dois elementos – museu e espaço público -, e no, 

entanto funcionam em consonância. Porque será então que uns funcionam e outros 

não?  

 Para todos os efeitos, estes casos são pequenas particularidades e não 

significam de todo que se possam generalizar, visto que cada caso é um caso.  

 Bons, alguns dos motivos pelos quais a Praça Afonso de Albuquerque não se 

entende como sendo o espaço público do edifício da Presidência da Republica devem-

se, por um lado, ao facto de este primeiro ser o resultado da Exposição do Mundo 

Português que, apesar de ter procurado uma linguagem clássica para a praça, não 
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conseguiu transpor a sua adjacência ao palácio, e por outro, à presença de uma 

grande massa verde que acaba por ganhar mais relevância do que o próprio edifício 

em si.  

  

 «(…) tão importante como aquilo que se faz ou, aplicando ao conceito de 

espaço, o espaço que se deixa é tão importante como o espaço que se preenche. 

 Tudo tem importância na organização do espaço – as formas em si, a relação 

entre elas, o espaço que as limita – e esta verdade que resulta de o espaço ser 

contínuo anda muito esquecida.» (TÀVORA, Fernando – “Da organização do espaço”, 

p. 18) 

 

 Por fim, o último ponto fraco resultante da análise efectuada ao sítio remete 

para a questão da acessibilidade. Actualmente, esta parte da cidade encontra-se muito 

bem servida de transportes públicos, possuindo um leque de meios de transporte que 

abrange autocarros, comboio, barco e eléctrico, bem como um autocarro turístico que 

faz a ligação entre o centro da cidade e a zona monumental de Belém – Ajuda. No 

entanto, apesar da vasta oferta de transportes que o visitante tem, existe uma lacuna 

que acaba por se tornar essencial na consolidação do conjunto monumental: a falta ou 

inexistência de um percurso turístico coerente.  

 A solução para tentar resolver estes problemas passa, então, por aglutinar ou 

aproximar ao máximo os meios de transporte uns dos outros, através da criação de 

um interface rodoviário do lado norte da linha férrea e de uma estação fluvial 

exactamente em frente da anterior, mas a sul da linha férrea. O mesmo sucede com a 

estação de comboios de Belém, que vê a sua localização ligeiramente alterada mais 

para oriente, justamente entre o interface rodoviário e a estação fluvial. Deste modo, 

os visitantes da área monumental, habitantes ou simplesmente utilizadores 

esporádicos ou frequentes da zona de Belém, poderão desfrutar de acessibilidades 

mais fáceis e agradáveis, minimizando os atravessamentos de eixos viários, e tirar 

partido de uma área de transportes públicos que se destina inteiramente à 

beneficência do utente.   

 

Interpretação das Partes como Um Todo 

 Após a apresentação dos problemas e suas possíveis soluções, é oportuno 

sumarizar os principais elementos definidores da proposta apresentada. Como já fora 

acima mencionado, o conceito geral passa pela introdução de um grande elemento de 



 
 

31 
 

água, que pretende unificar todo o conjunto monumental com o máximo de coerência 

paisagística e urbana. A introdução da água não apresenta apenas a função de 

elemento natural, que refresca e confere um ambiente limpo, mas, em ligação com a 

Igreja dos Jerónimos, assume um papel preponderante na relação mais profunda que 

a água desde sempre assumiu com as diversas religiões Hindu, Cristã, Judaica, 

Islâmica, entre outras. Exemplo claro disso é o baptismo nas igrejas cristãs praticado 

com água, simbolizando o nascimento de um novo ser, purificado através da remissão 

dos pecados. Seguindo um princípio semelhante, em outras religiões, incluindo o 

Judaísmo e o Islamismo, é ministrado aos mortos um banho de água purificada, 

simbolizando a passagem para a nova vida espiritual eterna. 

 Porém, se nos remetermos apenas à arquitectura e à função que esta (água) 

desempenha, torna-se importante ler o seguinte excerto: 

 «A arquitectura conhece a sua máxima expressão na sua relação com a 

paisagem. E a paisagem com o seu carácter, com as suas sugestões, com as suas 

mesmas dificuldades ambientais, guia o homem na eleição do seu espaço de vida. O 

nosso património histórico testemunha o extraordinário equilíbrio que soube conseguir, 

nos diversos períodos, entre a natureza e o artifício, ou seja, entre a paisagem e os 

produtos elevados da nossa prática construtiva. A relação com a água, em particular, 

desde sempre constituiu um estímulo fecundo para a procura deste equilíbrio, graças 

às condições de aberta mutabilidade que evoca.»  

(Texto introdutório do 1º Seminário Internacional de Projecto de Arquitectura da 

Faculdade de Arquitectura de Lisboa, subordinado ao tema “Paisagem, Arquitectura e 

Água: visões e intervenções através do desenho”. – 2 a 10 Agosto de 2004) 

 

 Explicadas as diversas importâncias que a água desempenha nesta proposta, 

resta somente sumarizar todos os pontos fulcrais que a constroem: 

 

 - A inserção do grande elemento de água pretende retribuir o valor da costa 

que esta zona outrora tivera. O facto de a linha de costa anteriormente se estender até 

ao Mosteiro dos Jerónimo criava um jogo onde água e arquitectura manuelina 

funcionavam bastante bem, sem interrupções ou quaisquer outros elementos que 

obstruíssem a “respiração” do Mosteiro. A reinserção da água nesta zona pretende 

restabelecer essa particularidade, através do redesenho espelhado da linha de costa 

do séc. XVI; 

 



 
 

32 
 

 - Criação de uma grande área verde que priva os espaços entre a Avenida da 

Índia e a Rua de Belém dos ruídos da estrada e da linha férrea, funcionando deste 

modo como um obstáculo à entrada de ventos fortes, bem como, contribuindo para 

encerrar visualmente o espaço monumental. Desta forma, seria atribuída aos 

visitantes uma unidade consistente do espaço considerado de interesse turístico; 

 

 - Unificação dos museus de frente ribeirinha através da criação de percursos e 

espaços públicos/verdes que cativem a sua utilização. Estes percursos serão feitos de 

forma quebrada ao longo da linha de costa visto que, se fosse algo contíguo, existiriam 

determinados locais que cairiam em desuso; 

 

 - Aproximar o Museu da Electricidade através da criação de um percurso 

pedonal – para evitar o efeito de “ilha” que poderá existir na proposta de integração 

com o restante conjunto monumental - que possa ser transposto por meio subterrâneo, 

no eixo visual e físico da continuação da Calçada da Ajuda até à torre da actual 

Estação Fluvial. Desta forma, os utentes terão um modo simplificado de encontrar o 

ponto de passagem e união das duas “margens”,o que salienta a importância dos 

pontos visuais.  

 

 - Criação de uma zona exclusiva para transportes públicos que permita um 

melhor funcionamento de toda a proposta e facilite os vários percursos turísticos e 

residenciais dos demais utentes. 
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CAPÍTULO IV 

NOVO MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

 O que actualmente se considera como sendo o Museu Nacional dos Coches 

era, na realidade, o Picadeiro Real de Belém. Este, que na altura funcionava como 

uma escola de arte equestre, foi transformado em museu por iniciativa da Rainha D. 

Amélia, mulher do Rei D. Carlos I, no dia 23 de Maio de 1905. Nessa altura, a rainha 

de grande cultura, toma consciência que as viaturas de gala da Casa Real tinham um 

grande valor patrimonial e, com o apoio de Monsenhor Joaquim Boto, sugere que 

estes sejam expostos ao público, tal como acontecera na Exposição Universal de 

Paris, em 1900. 

 A ideia começara de imediato a concretizar-se, na medida que foram reunidos 

antigos carros nobres da Casa Real Portuguesa e respectivos acessórios, património 

esse que se encontrava disperso pelos vários depósitos e cocheiras dos palácios 

reais, para contemplarem o espólio da exposição.  

 No entanto, após a implantação da República em, 1910, o então recente 

museu passou a contar com outros veículos da Coroa, do Patriarcado de Lisboa e de 

outras casas nobres.  

 Como se percebe, as actuais instalações deste edifício nunca foram pensadas 

para assumirem a função de museu e, como tal, o diminuto espaço que existe para 

exibição de todas as peças expostas torna-se bastante fechado sobre si mesmo, com 

muito pouca iluminação natural e espaços que possam conferir ao imóvel um 

verdadeiro estatuto de museu. É no decorrer destes inconvenientes e destas condições 

impróprias que surge a necessidade de pensar num novo espaço museológico que 

disponha a vasta colecção em lugares próprios para o efeito e com acessibilidades e 

circulações, tanto para os visitantes como para os carros, que sejam adequadas e 

confortáveis.    
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Conceito projectual 

 Como referido na breve introdução anterior, a proposta para o novo museu dos 

coches surge devido a uma necessidade de novas instalações já que as actuais são 

muito precárias e ocupam lugar num edifício que não foi concebido para possuir uma 

função desta natureza.  

 Assim, o projecto para este novo gigante da cultura nacional portuguesa deverá 

ser algo que permita aos seus visitantes, conhecedores ou não destes carros, uma 

transmissão clara e concisa daquilo que se entende como “coche”, “berlinda” e todos 

os restantes veículos e objectos que participam na exposição. Para além desta função, 

existe uma segunda que assume o mesmo grau de importância e que passa pela 

inserção na proposta de requalificação do conjunto monumental acima descrito. 

Perante isto, a proposta para o novo edifício surge entre o limite terrestre da frente 

ribeirinha de Belém e a linha ferroviária de Cascais, mais concretamente, entre o 

Museu da Electricidade e o Padrão dos Descobrimentos, no espaço que actualmente 

se conhece como a Doca de Belém. A incidência neste local para futuro projecto do 

museu dos coches deve-se ao facto de se pretender criar, ainda que não de um modo 

demasiadamente vincado, duas zonas: a que se localiza a norte do linha ferroviária, de 

carácter cultural, e a que se localiza na parte sul desta e que se define como lúdica. 

Justifica-se a localização do futuro museu nesta “margem” pelo facto de, actualmente, 

existir um enorme desequilíbrio de importância cultural entre o lado onde se situa o 

Mosteiro dos Jerónimos, o CBB, etc., e a outra margem, onde se situam as duas 

marinas, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém e o Museu da Electricidade. 

Esta segunda zona, apesar de urbanisticamente ser composta por um somatório de 

elementos incoerentes entre si, apresenta a grande virtude de poder desfrutar das 

vistas sobre o rio Tejo. É através destes factores que a localização do futuro edifício se 

justifica e ganha força. 

  

 Precedentemente à contínua descrição do projecto para o novo Museu dos 

Coches, é pertinente perceber como se desenvolve o conceito de Museu e qual o seu 

propósito fundamental. Deste modo, e segundo a International Council of Museums – 

ICOM 2001, a definição de Museu é entendida como “uma instituição permanente, 

sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao 

público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais 

do Homem e de seu entorno, para educação e deleito da Sociedade”. 

 Através da definição “museológica” acima descrita pela ICOM, facilmente se 

percebe que esta apresenta um caracter empírico que directamente se relaciona com 
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acontecimentos históricos, decorridos ao longo dos séculos. Inicialmente, aquilo a que 

hoje se designa como Museu, teve o seu início num impulso humanamente conhecido 

como coleccionismo. Concretamente, o museu como actualmente o conhecemos, 

designamos e entendemos, - museu Moderno - viu a sua origem em meados do 

século XVII, através da criação do museu da Universidade de Oxford, em Basileia, 

Inglaterra, o Museu Ashmolean. O conceito anteriormente descrito pela ICOM, tem 

grande parte da sua génese nos primórdios de museus como este, que surgiram 

durante este século e em diante. O seu propósito era, justamente, o de educar o 

público de um modo que pudesse ser acessível a todos, coerente, simples e conciso.  

No entanto, antecipadamente a esta invenção Inglesa que visa instruir o público, já no 

século XVI se começara a desenvolver algo semelhante em Nápoles, Itália, aquando 

da criação de uma sala de “curiosidades”, onde o público observava os objectos 

expostos.  

 

 
Fig. 11 – Gabinete de Curiosidades – “Dell’Historia Naturale”, Ferrato Imperato, 1599. 

 

 No entanto, este conceito coleccionista que caracterizava os museus da época, 

demonstrar-se-ia insuficiente para atrair o público às colecções existentes dentro 

destes. Diversos factores levaram a que esta ideia de museu do séc. XVII fosse cada 

vez mais desapreciada, em grande parte devido à maneira conservadora, acrítica e 

aristocrática como as colecções eram apresentadas, mas também devido à sua 

posição passiva perante a sociedade, o que levou a um declínio dos museus até então 

existentes. Ora este declínio, precedente de técnicas menos apropriadas para este 
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tipo de instituições, teve o seu ponto de viragem em meados dos anos 70-80, do séc. 

XX, através da reformulação dos conceitos expositivos, dos organigramas funcionais 

dos próprio edifício – que visam estabelecer uma ordem lógica e coerente das 

exposições ao visitante -, das ofertas lúdicas, bastante apreciadas pelo utente, e, em 

particular importância, do olhar crítico do próprio museu sobre os objectos que 

expõem. Todos estes novos elementos da museologia contribuíram para a 

reformulação conceitual do Museu, e atribuíram-lhe um novo impulso perante uma 

sociedade cada vez mais interessada e mais culta.  

 

 Perante esta sucinta contextualização da evolução dos museus, e a sua 

necessidade de adaptação às exigências da sociedade, será de mais fácil 

entendimento a descrição sobre a proposta para o novo museu dos coches.  

 Deste modo, e prosseguindo com a introdução sobre esta nova proposta 

anteriormente descrita, o projecto para este novo museu pretende estabelecer uma 

coerência e continuidade do espaço público, desenvolvido ao longo de toda a 

“margem” compreendida entre o rio Tejo e a linha ferroviária, mais concretamente 

entre o Museu da Electricidade e o Museu de Arte Antiga. Por outro lado, a figura 

arquitectónica do museu pretende transpor a forma do desenho urbano, presente nos 

percursos pedonais que irrompem por entre muros de betão com ângulos bastante 

obtusos e desembocam em pequenos espaços públicos, para um conceito 

tridimensional que possa ser “habitado”, visitado e contemplado, tanto da visão do 

observador externo, que olha atentamente para o edifício e nele vê projectado a forma 

dos espaços públicos, como do observador/visitante interno, que espreita por entre os 

vãos do edifício a sinuosidade dos percursos e espaços públicos quebrados por uma 

infimidade de ângulos. Não obstante, as características de forma deste edifício 

assumem um papel importante, não apenas como transpositor do desenho urbano 

para o desenho arquitectónico, mas também como um elemento que desperta 

sensações de curiosidade – em grande parte devido à imensa fachada Sul ser 

praticamente cega -, no comum utente que pretende, ou não, visitar o museu. – 

consultar Anexo(s) sobre a proposta do Museu dos Coches. 

 O resultado obtido serviu como mote para a composição dos espaços públicos 

e das diversas salas de exposições, criando, deste modo, uma alegoria labiríntica que 

desperta no utilizador destes espaços, um certo misticismo e curiosidade sobre aquilo 

que existirá para além das passagens que dão acesso às outras salas e espaços. 
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Fig. 12 – Esquema sobre o Conceito Expositivo. 

 

 Em suma, a estreita relação que existe entre a escultura do edifício e a forma 

dos seus interiores, é um factor que deriva, em grande parte, do conceito acima 

descrito e apresentado. Por sua vez, este – ainda que duma forma indirecta – é 

também caracterizador dos restantes espaços destinados aos serviços do museu. 

Sala de Exposições Temporárias, Livraria e Loja do Museu, assumem-se como um 

conjunto de espaços formados por entre uma inércia de ângulos que se elevam 

verticalmente, criando espaços que se diluem por entre o ângulo mais agudo, e aquele 

mais obtuso. São estas as formas que, tanto dentro e fora deste, caracterizam e 

moldam o edifico, criando diversos tipos de observações exteriores e sensações 

interiores, mas sempre todas do mesmo espectro – a obliquidade.  

 

 
 

 

 



 
 

38 
 

A proposta em detalhe 

 No seguimento do capítulo anterior, onde foram expostas as linhas gerais que 

justificam a forma e função deste novo Museu, prossegue-se agora para o remate final 

que permite, de uma forma abrangente, explicar mais detalhadamente as 

características fundamentais para uma melhor percepção deste edifício. Assim sendo, 

o museu articula-se através de uma relação directa entre 3 pisos, onde poderá ser 

visitada uma imensa parte da colecção do actual Museu dos Coches, em Belém, e do 

Museu de Vila Viçosa, bem como, usufruir dos restantes espaços de 

Biblioteca/Livraria, Cafetaria, Loja do Museu e Zona Pedagógica. Para além dos deste 

volume principal de 3 pisos que compõem o edifício, existe um segundo cuja função é 

a de preservar os restantes veículos, objectos e peças, pertencentes a esta vasta 

colecção, mas que são de menor importância, ou não se inserem no contexto 

expositivo aqui presente, e, como tal, são mantidas em zona de Reservas Não 

Visitáveis. 

 Deste modo, e para ser melhor se perceber quais as dimensões e áreas deste 

edifício, é oportuno apresentar, detalhadamente, os valores numéricos que constituem 

toda esta massa:  

 

 Área de Implantação (Ai): 10 559, 326m2; 

 Área Bruta de Construção (ABC): 31 944, 791m2; 

 Área de Logradouro (Alog): 315, 752m2. 

 

 Precedentemente, e incidindo sobre as áreas constituintes dos diversos 

espaços deste museu, seguir-se-á uma lista detalhada das dimensões sobre cada um 

destes lugares de exposição, de convívio, pedagógico ou de instrução: 

 

PISO 0: 
 Entrada (Bilheteira, Bengaleiro, Sala de Reuniões, Arrumos): 362, 341m2; 

 Loja do Museu: 342, 594m2; 
 Livraria/Biblioteca: 317, 004m2; 
 Zona Pedagógica (Auditórios, Sala Projecções, Arrumos): 1026, 244m2; 
 Cafetaria (Cozinha, Arrumos): 383, 777m2; 
 Zona de Exposições Temporárias: 1134, 531m2; 
 Zona de Reservas Visitáveis: 1796, 944m2; 
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 Zona de Reservas Não Visitáveis (Edifício separado): 2799, 680m2 – dos 

quais 276, 896m2 são destinados a Zona de Oficinas e Peças, e 85, 886m2 destinam-

se a salas de arrumos e serviços. 

 

PISO 1: 
 Sala de Evolução Cronológica (Coches, Berlindas, Carruagens): 2121, 

662m2; 

 Sala de Evolução Cronológica (Cadeirinhas, Seges, Liteiras, Carrinhos): 
982, 372m2; 
 Sala de Instrumentos Musicais: 73, 746m2; 
 Sala de Procissões: 167, 478m2; 
 Sala de Vida Quotidiana: 1603, 621m2 – dos quais 423, 044m2 contemplam 

um piso sobreelevado que permite uma visão mais abrangente sobre os objectos 

expostos; 
 Sala de Projecções: 184, 997m2; 
 Sala de Cavalaria e Trajes: 278, 421m2; 
 Sala de Condução de Viaturas: 467, 124m2; 
 Terraço: 171, 513m2 
 
PISO 2: 
 Introdução: 324, 211m2; 
 Sala de Coches: 1050, 113m2; 
 Sala de Berlindas: 645, 423m2; 
 Sala de Cadeirinhas: 273, 093m2; 
 Sala de Carrinhos: 303, 128m2; 
 Sala de Carruagens: 792, 027m2; 

 Sala de Liteiras: 187, 533m2; 
 Sala do Séc. XIX/XX: 779, 947m2; 

 Saguão/Miradouro (maior): 248, 764m2; 
 Sala de Seges: 195, 209m2; 

 Sala da Embaixada e Cortejo: 646, 695m2; 
 Sala da Família Real: 944, 029m2 – dos quais 279, 750m2 contemplam um 

piso sobreelevado que permite uma visão mais abrangente sobre os objectos 

expostos; 

 Saguão/Miradouro (menor): 132, 021m2. 
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 Como é de notar, em alguns espaços expositivos é enaltecido o facto de estes 

apresentarem dois pisos. Esta deve-se ao facto de se pretender estabelecer um 

distanciamento entre observador/objecto, de modo a enfatizar o carácter das peças 

em exposição, pela sua importância temporal, ou simplesmente para se obter uma 

melhor visão de conjunto. As situações de excepção acima descritas remontam tanto 

para a Sala da Família Real, como para a Sala de Vida Quotidiana. No primeiro caso – 

Sala da Família Real -, a necessidade de incorporar um piso sobreelevado deve-se ao 

facto de, os objectos expostos serem sinónimos de um estatuto de realeza, e, por este 

motivo, a visão que o utilizador/visitante tem do espaço, deve criar a alusão de que 

este também faz parte do mesmo meio em que se inserem os objectos. Já no segundo 

caso, o da Sala de Vida Quotidiana, a pretensão em incluir um segundo plano 

horizontal sobreelevado, é justamente o de afastar o utilizador/visitante dos objectos 

expostos de modo a que este não seja um participante, mas sim, um observador, dado 

que nesta sala existe uma recriação de um excerto da vida quotidiana durante o 

século XVIII. Para tal, esta sala é possivelmente a de maior excepção em todo o 

museu, visto que, não apenas apresenta uma recriação de um qualquer quotidiano, 

mas também o seu pavimento – que se caracteriza por ser em calçada de blocos de 

granito 11x11 -, reflecte esse privilégio.  

 Não obstante de estas excepções, é de salientar que os dois pisos onde o 

cerne da exposição se desenrola, também possuem características que tornam a visita 

dos utilizadores mais interessante e expectante. Exemplo disso, é a utilização de 

rampas e escadas – que no máximo apresentam uma diferença de cotas de 2m, e no 

mínimo de 0,75m -, que permitem criar aos utilizadores destes espaços, pontos de 

vista diversos, e ângulos de observação mais altos ou baixos perante os objectos. 

Todas estas características de cotas enaltecem e enriquecem o interior do museu e da 

exposição, e permitem aos utilizadores desfrutar de toda uma panóplia de “jogos 

lúdico-culturais” no seguimento da exposição. Ora, se todo este jogo de diferença de 

cotas enfatiza os objectos, também a presença de pontos de contemplação do exterior 

faz com que, o percurso que transporta o utilizador aos séculos XVII, XVIII e XIX, seja 

mais apelativo e quebre um pouco a austeridade que brota desta exposição.  

 Em todos e quaisquer edifícios, as questões de iluminação natural, quantidade 

de luz diária dentro do(s) volume(s) e incidência directa ou indirecta desta, são um dos 

factores mais cruciais para a arquitectura. No âmbito do conforto ambiental, os 

edifícios devem ser dotados de bons meios condutores de luz pra o seu interior, 

proporcionando, deste modo, uma melhor ambiência para todos os seus utilizadores, e 

um menor gasto energético. Neste caso particular do Novo Museu dos Coches, a 

iluminação é algo a ter bastante em conta. Como todas as peças constituintes da 
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exposição permanente são de séculos passados, a resistência de diversos materiais, 

cores, pinturas e gravuras, é, em alguns casos, deficiente. Por esta razão, e como 

mencionado anteriormente, a fachada Sul do edifício é praticamente cega para evitar a 

exposição solar directa dos objectos. Assim sendo, a solução encontrada passa pela 

utilização de diversos poços de luz, distribuídos equilibradamente pelas diversas salas, 

tanto do Piso1 como do Piso2, para transportar a luz natural e fazê-la reflectir nos 

pavimentos e paredes, de modo a que se possa diluir e expandir uniformemente por 

entre coches, berlindas ou quaisquer outros veículos ou objectos expostos.  

 

 
Fig. 13 – Esquema sobre os poços de luz. 

 

 Deste modo, a presença da luz natural no interior do edifício é uma constante 

e, ainda que conduzida através de uma série de poços que se afunilam até ao seu 

destino, esta – luz -, é suficiente para iluminar as salas mais escuras e os espaços 

mais diminutos. Com o auxílio da fachada Norte – que se caracteriza inteiramente 

como um grande vão -, a presença de luz natural dentro do novo museu é assídua e 

constante, e tudo se processa através de um esquema de reflexos e projecções 

indirectas sobre os objectos. Por outro lado, e como certamente todo nós já 

evidenciámos e presenciámos, a presença da luz natural ao longo do dia não é 

uniforme e, por vezes, conduz-nos a uma percepção cromática dos objectos errónea. 

Este estudo sobre a incidência da luz nos objectos, sejam eles grandes ou pequenos, 

fazendo parte duma exposição interna ou sendo eles próprios – edifícios- a exposição, 
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foi exaustivamente explorada e artisticamente retratada pelo pintor francês 

impressionista, Jean Claude Monet (1840-1926).  

 

 
Fig. 14 – “Catedral de Rouen”. Vários estudos sobre incidência da luz natural. 

Monet, 1893-94. 

 

Num conjunto de pinturas que levou a cabo durante 1 ano, entre 1893-94, o 

pintor retractou como a percepção que se tinha sobre o mesmo objecto era tão diversa 

em diferentes horas do dia, e em diferentes períodos do ano. Certo e sabido é que a 

incidência da luz matinal é bastante diversa daquela que ilumina algo durante o pôr-

do-sol, e que observar o mesmo objecto às 16h00 durante o período de Inverno é 

evidentemente diferente que o observar durante o período de Verão. Ora, é 

precisamente sobre este tema que a presença da luz natural ganha especial 

relevância e curiosidade. Pelo facto de a presença de luz natural dentro do museu ser, 

praticamente, toda derivada de incidências indirectas e reflexos, a soberania da luz 

exterior criará períodos em que, observar os objectos expostos, será mais caloroso, 

durante a tarde, e mais austero, durante o período da manhã. Como em tudo, a luz 

dita a percepção das coisas, e neste caso em particular, este é um elemento a que se 

dedicou especial importância. 

 



 
 

43 
 

Para rematar esta aproximação mais detalhada sobre o projecto para o novo 

Museu dos Coches, e retomando um discurso mais plástico, é necessário fazer uma 

aproximação á imagem externa do edifício. Como fora dito no início deste capítulo, o 

meu é fortemente caracterizado por um conjunto de ângulos e cortes assimétricos, 

tanto no seu interior como no exterior, e marcado pela presença de uma fachada Sul 

quase cega, em detrimento da fachada Norte, que se assume quase na totalidade 

como um vão. Focando apenas a questão desta imensa fachada cega, a Sul, é 

importante referir, acima de tudo, qual o material a utilizar e como será a combinação 

cromática com os edifícios notáveis em seu redor. O material escolhido para a 

paginação de todas as fachadas – e em particular devido a esta grande fachada Sul-, 

foi o Calcário Lioz. Este material, fortemente vinculado na arquitectura portuguesa, faz 

o mote entre o Museu da Electricidade, que pesadamente se distingue pelas fortes 

paredes cor de tijolo burro, e o Padrão dos Descobrimentos, de tons claros e mais 

semelhantes ao calcário lioz. Por outro lado, e no âmbito de aproximar 

cromaticamente o museu dos coches aos restantes edifícios notáveis, tais como o 

CCB e o Mosteiro dos Jerónimos, a escolha desta pedra, com particular atenção para 

a sua categorização como Lioz, assenta dentro da paleta cromática entre estes três 

edifícios. Tal como a pedra utilizada na paginação do CCB – Abancado de Pera 

Pinheiro-, e o seu acabamento Rústico Gastejado, o acabamento pretendido para o 

Calcário Lioz será Bujardado – Médio, de modo a que se aproxime do CCB. 

 

Concluindo, a proposta acima descrita (e contemplada em anexo) visa a 

criação de um conjunto de espaços expositivos onde se proporcionam condições para 

uma boa compreensão dos objectos expostos, contemplada por zonas pedagógicas 

durante a exposição e pós ou pré-exposição, áreas onde se poderá desfrutar das 

vistas sobre o rio Tejo e a Margem Sul, da Proposta Urbana para a Zona Monumental 

de Belém, dos edifícios notáveis, como o CCB, o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão 

dos Descobrimentos e, percorrer as diversas salas expositivas sempre com um desejo 

indiscreto de saber o que existirá para além do vão que dá acesso a outra sala. Como 

tal, este edifício, para além de intentar dar esse deleite aos seus utilizadores, procura 

também inserir-se na proposta urbana para o conjunto monumental de Belém, e dar 

resposta às necessidades de um público que deseja saber mais sobre os coches, 

berlindas, carruagens e todos os outros objectos expositivos pertencentes a Portugal.  



 
 

44 
 

CONCLUSÃO 

 No decorrer da análise levada a cabo para melhor conhecer a área de 

intervenção entre Belém – Ajuda, foram tidos em consideração uma série de factos 

que se consideraram importantes para se perceber quais as maiores lacunas a 

solucionar e as maiores potências a evidenciar. Através deste estudo exaustivo 

surgiram veredictos que apontavam para um grande número de deficiências, tanto a 

nível urbano como arquitectónico, e que eram claramente indicadores de que a zona 

em estudo necessitava de melhoramentos. Esses melhoramentos pressupunham um 

aperfeiçoamento infra-estrutural, não só para todas as pessoas que visitam a área 

com o intuito turístico e cultural, mas também para as restantes que diariamente se 

deslocam a ela para trabalhar, divertir ou simplesmente porque nela habitam. 

 As condições que permitiram tais melhorias, implicaram um redesenhar e 

reformular de funções que, ao comparar a zona actual, bastante fragmentada, com a 

proposta, tornam-se imediatamente evidentes quais as alterações efectuadas nos 

diversos níveis, contribuindo, desta maneira, para uma uniformização das diversas 

áreas – habitacionais, culturais, lúdicas e de transporte – que constituem todo este 

complexo monumental.  

 Por outro lado, no que diz respeito à proposta para o novo museus dos coches, 

a solução passa não só por criar um novo espaço para todo o espólio que compõe a 

exposição, mas também consolidar o que se entende como conjunto monumental de 

Belém.  

 Pretende-se, com isto, revitalizar a zona monumental que, no caso particular de 

Lisboa, não se situa no seu centro histórico mas sim na “periferia” da cidade.  

    

 

 

 

 
Total de Palavras: 13 266 
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INTERVIR NA CIDADE MONUMENTAL: INTERPRETAÇÃO DAS PARTES COMO UM TODO 

DEFINIÇÃO DE MONUMENTALIDADE

Planta de Localização mostrando as Vias Estruturantes

Monumentalidade Proposta Monumentalidade Existente

Planta de Localização
Loop

Axonometria do Eixo Monumental - Av. Michigan Perspectiva do Complexo Monumental

Planta de Localização evidênciando os Edifícios Monumentais

ROMA - E.U.R.
CIDADE MONUMENTAL DE ESTATUTO ATRIBUÍDO

AUTERIDADE CBD
Central Business 

Disctrict

IDENTIDADE
CULTURAL

CIDADE MONUMENTAL DE ESTATUTO ADQUIRIDO CIDADE MONUMENTAL DE ESTATUTO ADQUIRIDO
CHICAGO BRUGES

ÁREA
MONUMENTAL
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ESPACIALIDADE
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vs
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CIDADES
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ASPECTOS
SOCIOLÓGICOS
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QUOTIDIANO
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EIXOS
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INTERVIR NA CIDADE MONUMENTAL: INTERPRETAÇÃO DAS PARTES COMO UM TODO BELÉMAJUDA

ZONA MONUMENTAL DE BELÉM - EVOLUÇÃO HISTÓRICA

N

Mapa Mundo (parcial) - Principais Caminhos Marítimos Portugueses

1500 3000 6000km Belém e o Mosteiro dos Jerónimos - 1500

Centro Cultural de Belém - CCB

Palácio de Belém
Presidência da República

Torre de Belém

Padrão dos Descobrimentos

Mosteiro dos Jerónimos

A caracterização de Monumental atribuida à zona de Belém, advém de motivos históricos que
remontam ao século XV e que nos transportam além fronteiras, pelos vastos caminhos marítimos
descobertos na época. A eleição da zona de Belém como ponto de de partida das naus, foi cenário
histórico para a Época das Descobertas que se avizinhava. Daí partiram as naus de Bartolomeu Dias, 
Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, em procura de novos territórios, ou na conquista de dobrar
o até então famoso Cabo das Tormentas. Estas três grandes viagens foram pontos de viragem
importantes, tanto para a história da conquista do território português, como para o conhecimento do
mundo marítimo. Porém, e como facilmente se compreende, a pacata zona de Belém rapidamente se
transformara num local onde prosperava o trabalho e as actividades marítimas. 
Através destes acontecimentos, o Estatuto Adquirido de Belém como Zona Monumental foi-se
transformando, e no ano de 1940, o seu estatuto fora enaltecido através da presença da tão famosa
Exposição do Mundo Português, que deixou vestígios urbanos e arquitectónicos presentes
actualmente.

Viagem de Bartolomeu Dias ao Cabo das Tormentas (1487-88)

Descoberta do Caminho Maritimo para a Índia - Vasco da Gama (1497-99)

Descoberta do Caminho Maritimo para o Brasil - Pedro Álvares Cabral (1500)

RIO
 T

EJOFreguesia da Ajuda

Lisboa Centro Histórico

Área Monumental

Freguesias Possuidoras de
Elementos Monumentais

Elemento Monumental fora
da Área Monumental

500 2000m1000

Enquadramento da Zona Monumental no Contexto de Lisboa
N

Freguesia de Santa Maria de Belém

DADOS ESTATÍSTICOS - INE 2001

LISBOA

Área (ha) 8,462

53

564,657

234,451

56,178

293,162

66,7

6,6

34,6

3

35,815

14,657

6,217

17,728

127,2

21,6

62,7

1

17,958 (7/53) 9,756 (21/53)

7,475 (8/53) 4,007 (22/53)

3,234 (1/53) 1,945 (9/53)

9,082 (9/53) 4,945 (23/53)

63,0 (34/53) 28,9 (52/53)

11,3 (26/53) 5,8 (42/53)

14,7 (53/53)31,9 (36/53)

1

852 285 337

Freguesias

Residentes

Famílias

Edifícios de Habitação

Alojamentos

Residentes por ha

Edifícios por ha

Alojamentos por ha

SUDOESTE

DENSIDADES

AJUDA Sta. MARIA de BELÉM

RI
O

 T
EJ

O

Quebra de Continuidade

Espaços de Uso Especial - Equipamentos

Espaços de Uso Especial - Infra-Estruturas

Museus e Monumentos de “Frente Ribeirinha”

Espaços Verdes ou Outros Fins

Espaços Centrais e Residênciais

500 2000m1000

Qualificação do Espaço Urbano
N



100 500 1000m

Área Monumental

Linha de Costa Actual

Linha de Costa 1856
Cartografada por Filipe Folque

?

Identificação das áreas constituintes da Zona Monumental

Área com Relação ao Rio 

CCB

Museu de Marinha

Mosteiro dos Jerónimos Presidência da
República

Museu da
Electricidade

Cordoaria Nacional

Área de carácter
mais Monumental

Área mais Ampla/
Minimalista

Área de carácter
Industrial

A linha de Costa de Belém - litografia da Casa do Risco das Obras Públicas, 1807

Proposta para a Zona Monumental de Belém - Anos 80
Arq. Ricardo Borges de Sousa
Arq. Ricardo Faria Blanc
Arq. Francisco Marinho
Arq.ª Paisagista Rosário Salema

Prémio Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

ALCÂNTARA

LISBOA
CENTRO HISTÓRICO
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ZONA MONUMENTAL DE BELÉM - ANÁLISE

Planta de Enquadramento

N

500 2000m1000

Planta de Conexões

Vista Axonométrica da Praça do Império e
seus edifícios compositores

Vista Axonométrica da Praça Afonso de Albuquerque e
seu edifício compositor

N

N

Museu - Escola de Artes Decorativas Portuguesa

50 100m 50 100 200m

Museu de Arte Antiga
N

0,007% Edifícios de Culto

Torre de Belém CCB Padrão dos Descobrimentos Museu da Electricidade

0,19% Equipamentos Culturais

0,05% Marina

0,005% Edifício de Apoio à Marina

0,0009% Est. Fluvial e Ferroviária

0,18% Espaços Verdes

Espaço Público
adjacente

Espaço Público
adjacente

Museu
Museu

0,03% Edifícios de Habitação/ Comércio/ Serviços

0,02% Estacionamentos 0,48% Vias Pedonais/ Ferroviária/ Rodoviária

Área Monumental: 89,58ha

histórico
Lisboa

Algés

centro

Principais conexões de
Transportes Públicos

Lisboa Centro Histórico

Área Monumental 
de Belém-Ajuda

Linha de Cascais

Carris 60

Carris 729*

Carris E15

Carris E18

Duração Viagem (aprox.)

8min. (Belém)

37min. (Palácio Ajuda)

6min. (Calçada da Ajuda - GNR)

28min. (Belém - Jerónimos)

30min. (Palácio da Ajuda)

Partidas de Lisboa

*percurso a partir do Mosteiro dos Jerónimos

 Na Zona Monumental de Belém, as diversas relações existentes entre espaço público e edifício dão-se de uma forma bastante fragmentada, e que,
em alguns casos, se caracteriza mesmo por não apresentarem qualquer relação directa entre um e outro. Em ambos os exemplos acima apresentados,

Praça do Império e Praça Afonso de Albuquerque, a pretenção de relacionar os espaços públicos com os edifícios, apresenta bastantes deficiências
de interacção/ligação. No primeiro caso, e no que respeita à Praça do Império, as marcas deixadas pela Exposição do Mundo Português, 1940,

alteram bastante a espacialidade desta zona e, particularmente, as relações entre o Mosteiro dos Jerónimos e o CCB. Quanto ao segundo exemplo,
Praça Afonso de Albuquerque, a situação modifica-se, visto que a interacção entre espaço público e edifício é presenciada, em grande parte, devido

à existencia da grande Coluna de Afonso de Albuquerque.
A analogia que se pretende, aquando da apresentação dos dois exemplos de Museus presentes na Cidade de Lisboa, é precisamente a de

demonstrar como estes espaço públicos directamente se relacionam com os edifícios que delimitam as suas fronteiras. Ainda que fora de um contexto
monumental, e presentes em malhas bastante mais consolidadas da cidade, estes dois exemplos retraram como a convivência entre o espaço

público “pertencente” ao edificío tão coerentemente se relaciona com este - edifício.

Relativamente à Zona Monumental de Belém, a pretenção de criar espaços públicos que se identifiquem com os edifícios em questão, é uma prioridade.
Tais situações são demonstradas mais avante, quando se focarem dois exemplos de espaços públicos propostos.



Modelo de Ordenamento  
Escala: 1/5000

N

N

Zona Estruturante do Jardim  

10 25 50m

Acácia Bastarda
Robinia Pseudoacacia

Bôrdo
Acer Negundo

Choupo-Negro
Populus Nigra

Ginkgo
Ginkgo Biloba

Esboços de alguns espaços públicos

Jacarandá
Jacaranda Mimosifolia
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PROPOSTA URBANA - ZONA MONUMENTAL DE BELÉM

Como em todos os projectos urbanos, a importância atribuida à vegetação
e a todas as áreas verdes que compõem os conjuntos urbanos, é de

extrema relevância. Elas são responsáveis, não apenas por atribuir aos
espaços urbanos um maior conforto, mas também, para libertar
a excessiva austeridade citadina que envolve os meios urbanos.

A utilização destes espaços verdes no contexto da cidade é uma questão
que deve ser meticulosamente estudada, de modo a não criar desconforto

e transtorno aos demais utentes que utilizam estes espaços de uma
forma directa, e aquelas que indirectamente são forçados a lidar com eles.

Deste modo, a selecção das árvores que irão contemplar o novo espaço
verde proposto para a Zona Monumental de Belém, pretende dar

aos seus utilizadores uma sensação de afastamento da envolvente
que circunda toda esta área, e transpô-los para um ambiente onde o prazer

de percorrer a Zona Monumental seja sinónimo de conforto e quietação.
Para tal, a escolha das árvores recaíu sobre os Jacarandás e os Bordos,

para se inserirem em espaços mais diminutos, e nos Choupos-Negros,
Ginkgo e Acácias Bastardas, que irão completar as áreas de maior

densidade. Não obstante, a questão cromática também foi um factor
a ter em conta, visto que a forte presença do lilás, nos Jacarandás, e do

amarelo, nas Ginkgo, cria um padrão de cores chamativas que,
tanto na Primavera como no Outono, enriquece toda a zona.
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Planta de Funções  
Escala: 1/5000

N

Planta Parque Subterrâneo  
Escala: 1/1000

N

Corte AA’ - Explicativo da Barreira de Controle do Nível da Água
Escala: 1/500

Perspectiva da Ponte presente na Zona dos Transportes.

Corte AA’

Torre de Belém

Linha Ferroviária

Cascais - Lisboa

Conexão Algés - Lisboa
Autocarro, Eléctrico

Museu de Marinha

Planetário Calouste Gulbenkian Museu da Presidência da República

Presidência da RepúblicaMosteiro dos Jerónimos Museu de Arqueologia

Centro Cultural de Belém

Museu de Arte Popular Novo Museu dos Coches

Apoio à Marina Museu da Electricidade Cordoaria Nacional

Equipamentos Culturais

Edifícios de Habitação/ Comércio/ Serviços

Presidência da República

Área de Transportes Públicos

Edifícios de Restauração/ Lúdico-Didáticos

Edifício de Apoio à Marina/ Clube Naval

Zonas Verdes

Equipamento de Culto

Área de Transportes Públicos
 Interface Rodoviário;

 Estação de Comboios;
 Estação Fluvial.

Novo Museu das
Navegações do Tejo

Padrão dos Descobrimentos

Barreira de BetãoNível da Água dentro do Elemento
Aquático - deixado após a Maré Alta

Nível da Água no Rio Tejo
- durante o periodo de Maré Baixa

0,14% Equipamentos  Culturais
Área Total (de Intervenção):

Museu dos Coches

Interface Rodoviário

Estação Ferroviária

Estação Fluvial

Edifício de Habitação
Plurifamiliar

Edifício de Apoio à
Marina - Clube Naval

Edifícios de Restauração

Edifício Lúdico-Didático

1043,828

369,360

-

N.A.

5233,371

N.A.

N.A.

4532,833 2349,284

1487,626

401,382

420,608

420,608

31 944,791

1583,940

1293,342

595,825

420,608

Construção de um novo edifício entre o Padrão dos
Descobrimentos e o Museu da Electricidade

Construção de um Interface Rodoviário no lado Poente
da Cordoaria Nacional

Alteração da localização - mais próxima da Cordoaria
Nacional. Reper�lamento da plataforma

Alteração da localização - mais próxima da Cordoaria
Nacional. Construção de um novo edifício

Construção de um novo edifício de Habitação no
início da Rua da Junqueira, em terreno onde se ergue
o Novo Museu dos Coches

Construção de um novo edifício do lado poente do
Proposto Museu das Navegações do Tejo

Construção de novos edifícios por toda a
intervenção. Revitalizadores do espaço urbano 

Construção de um novo edifício no centro do 
parque urbano proposto 

Requali�cação da Actual Estação Fluvial

Existente(ABC - m2) Proposto(ABC - m2) Descrição da Alteração

Museu das Navegações
do Tejo

Equipamentos
Culturais:

Restauração
Outros Fins

Habitação
Comércio
Serviços:

Transportes

Área Total de Equipamentos:
(Culturais, Transportes, Serviços)

Área Total de Vias:
(Pedonais, Ferroviária, Rodoviária)

Área Total de Espaços Verdes:

Área Total de Estacionamento:

Nº de Lugares de Estacionamento:

QUADRO DE ÁREAS E ALTERAÇÕES

0,008% Edifícios de Culto

0,001% Edifícios de Restauração/ Lúdico-Didáticos

0,005% Edifícios de Transportes Públicos

0,15% Zonas Verdes

0,05% Presidência da República

0,007% Edifício de Apoio à Marina - Clube Naval/ 0,03% Marina

0,034% Estacionamento

0,08% Elemento Aquático

0,48% Vias Pedonais/ Ferroviária/ Rodoviária

25 443, 798m2 (13 396,750m2 Subterrâneo) 

112 459, 070m2

355 528, 662m2

151 484, 592m2

73,31ha

Total: 1031  - 30 (Autocarros)
                        - 46 (Destinados a Zona Residêncial)
                        - 541 (Subterrâneo)
                        - 414 (Comum)

0,04% Edifícios de Habitação/ Comércio/ Serviços

5 10 25m

A conexão de toda a Zona Monumental de Belém aos restantes
núcleos citadinos, tanto do centro de Lisboa, passando por Santos,

Alcântara e prosseguindo até Algés e Cascais, é uma das
características mais importantes de toda a proposta. Através da

aglomeração dos principais transportes públicos da zona - comboio,
autocarro e eléctrico -, a acessibilidade a esta é mais eficaz e

coerente, visto que, as distâncias entre transportes estão reduzidas
e concentradas apenas numa zona destinada para esse fim. Por

este motivo, a comodidade de deslocações entre os vários núcleos
anteriormente referidos é, de uma forma geral, mais conseguida.

Não obstante, as consequências deste aglomerado de
transportes todos numa só zona, resultam em caminhadas mais
longas dentro da própria Zona Monumental - factor pretendido -.
Assim, para todos os visitantes/turistas e habitantes, a criação

de parques de estacionamento é uma obrigação. Como tal,
propõe-se a construção de um parque de estacionamento

subterrâneo entre o Museu da Electricidade e o proposto Museu
das Navegações do Tejo - actual estação fluvial. 



0.00
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+28.7

+24.4

+7.13

-1.0

+31.7

+4.0

Detalhe Proposta Urbana - Mosteiro dos Jerónims e CCB  Escala: 1/500

N

Corte AA’  Escala: 1/500

Corte BB’  Escala: 1/500
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Detalhe Proposta Urbana - Presidência da República  Escala: 1/1000

N

Corte AA’ -  Escala: 1/1000

Corte BB’ -  Escala: 1/500

Corte CC’ -  Escala: 1/500



Enquadramento da Proposta Urbana - Mosteiro dos Jerónimos e CCB - Axonometria

Detalhe Proposta Urbana - Mosteiro dos Jerónimos e CCB  Escala: 1/500

N
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- Calçada - Lajes de Granito - Calcário do tipo Encarnadão “Chainette”



Enquadramento da Proposta Urbana - Presidencia da Republica - Axonometria
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Detalhe Proposta Urbana - Presidencia da Republica  Escala: 1/500

N

- Calçada - Lajes de Granito - Calcário do tipo Encarnadão “Chainette”



Proposta Museu dos Coches - Planta de Apresentação  Escala: 1/500

N

Proposta Museu dos Coches - Perspectiva do Conjunto

- Paginação em Calcário Lioz
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ENTRADA
Bilheteira

Bengaleiros
Sala de Reunião

LOJA
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MUSEU

INTRODUÇÃO
SALA DE
COCHES

SALA DE
RESERVAS
VISITÁVEIS

SALA DE
EXPOSIÇÕES

TEMPORÁRIAS

BIBLIOTECA
SALA DE
LEITURA 

AUDITÓRIOS

CAFETARIA

PISO 0 PISO 2

PISO 2

PISO 1

PISO 0

PISO 0 PISO 1

PISO 2

PISO 1

SALA DE
BERLINDAS

SALA DE
CADEIRINHAS

SALA DE
CARRINHOS

SALA DE
CARRUAGENS

SALA DE
LITEIRAS

SALA DE
SÉC. XIX/XX

Terraço

SALA DE
SEGES

SALA DE
EMBAIXADA E

CORTEJO

SALA DA
FAMÍLIA REAL

SALA DE
EVOLUÇÃO

CRONOLÓGICA
Coches, Berlindas

Carruagens

SALA DE
EVOLUÇÃO

CRONOLÓGICA
Cadeirinhas, Seges,

Liteiras, 
Carrinhos

SALA DE
INSTRUMENTOS

MUSICAIS

SALA DE
PROCISSÕES

SALA DE
VIDA

QUOTIDIANA

Sala de 
Projecções

SALA DE
CAVALARIA E

TRAJES

SALA DE
CONDUÇÃO DE

VIATURAS

Terraço

Terraço

A Sala de Vida Quotidiana, acima apresentada, assume-se como um elemento de
excepção perante as restantes salas expositivas que constituem esta

proposta. Para além da sua estrutura assentar sobre dois níveis percorríveis pelo
visitante, o centro da sala é completamente aberto, permitindo assim, uma visão

dos objectos expostos mais detalhada e abrangente, na medida em que estes
podem ser observados de diversos ângulos.

O propósito deste espaço expositívo é, como o próprio nome indica, recriar um
qualquer ambiente quotidiano do Séc. XVIII. Para tal, o utente assume um papel
de expectador não participante na exposição, visto que este não pode interagir

com os objectos expostos, mas apenas observá-los. Relativamente aos dois níveis
percorríveis pelo visitante, mencionados anteriormente, estes apresentam uma

diferença de cotas de 3,10m, sendo que, no piso mais alto, o observador/visitante
está a uma altura de 5,60m da exposição.

Não obstante, e de modo a fazer uma recriação ilustrativa do quotidiano, as peças
que darão forma aos manequins de pessoas e cavalos apresentarão um estílo

idêntico aos utilizados no Museu Marítimo de Ílhavo.

A organização deste novo Museu dos Coches, pretende transmitir aos visitantes
da exposição uma sensação labirintica das diversas salas, para criar, não só
a ilusão de sobredimensionamento do espaço, mas sobretudo despertar a
curiosidade dos visitantes em saber aquilo que existirá para além da próxima esquina.
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Organigrama Funcional
 

Conceito Expositivo
 

Diagrama dos Diversos Espaços 
 

Maquetes de Estudos de Manequins Utilizados no Museu Maritimo de Ilhavo 
 

- Percurso Pretendido

Proposta Museu dos Coches - Perspectiva da Fachada Norte

- Acessos Verticais

Sala de Vida Quotidiana
Escala: 1/500

N
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Museu dos Coches - Piso 0
Escala: 1/500

N
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362,341m2

342,594m2

2645,464m2

317,004m2
1026,244m2 383,777m2

992,904m2

1796,944m2

A combinação dos espaços que dão forma aos
dois auditórios, tem a particularidade de se compor
através de uma parede “desdobrável”, permitindo,

deste modo, uma utilização mais dinâmica dos espaços.
A parede que faz a divisão dos dois espaços, é,

na realidade, um conjunto de dois volumes que se
separam ao centro e se recolhem lateralmente, deslizando

sobre uma faixa metálica e fletindo-se em dois pontos.
Deste modo, poder-se-ão realizar eventos de maiores

dimensões, albergando um público maior e mais
dinamizador, que poderá contribuir activamente para

o evento realizado.

Corte CC’  Escala: 1/500



Museu dos Coches - Piso 1
Escala: 1/500
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NOVO MUSEU NACIONAL DOS COCHES

171,513m2 467,124m2 278,421m2 184,997m2 982,372m2 1603,621m2 167,478m2
73,746m2 2121,662m2

Corte BB’   Escala: 1/500

Coche de Mesa

Atavios de Cavalaria

Cadeirinhas

Sege de Quatro Rodas

Coche do Infante D. António Berlindas de Procissão

Coche D. Maria Vitória

Berlindas da Casa Real

Carruagens de Gala

Carruagem do Conde
de Galveias

Landau D. Pedro V

Clarences

Carruagem de Porto Covo Carro de Canudo

Berlinda da Mitra

Trompa de Caça

Charamelas Reais

Caixa de Guerra
da Casa Real

Sege de Duas Rodas

Carrinho de Passeio Liteira

Fetóne de Criança

Mala Posta

Caleça Carrinho

Brougham ou Coupé

Liteira

Alfange Mantinha

Espadins e Sabre

Moço da Tábua e Sota da Casa Real

Traje de Cocheiro Mor da Casa Real

Coche D. Maria  Ana de Áustria



Museu dos Coches - Piso 2
Escala: 1/500
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NOVO MUSEU NACIONAL DOS COCHES

1 5 10

324,211m2
1050,113m2

645,523m2 273,093m2
303,128m2

792,027m2
187,533m2

779,947m2
195,209m2

646,695m2 944,029m2

Landau do Regicídio

Berlinda da Casa Real

Carruagem da Coroa
Carruagem da Casa Real

Sege dos Oculos

Coche da Coroa

Sege das Plumas

Coche da Coroação de Lisboa

Coche de D. João V

Berlinda da Casa Real

Coche dos Patriarcas

Coche do Embaixador

Coche dos Oceanos

Archeiros da
Guarda Real

Carruagem de D. Pedro V

Berlinda de Cama

Carruagens de Gala

Berlinda dos Patriarcas

Berlinda dos Leões

Berlinda dos Seis Castelos

Berlinda de D. Maria I

Coche de Filipe II

Coche de D. José I

Coche de Pedro II

Coche de D. Maria Francisca de Sabóia

Coche de Carlota Joaquina

Coche de Maria Benedita

m
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