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Resumo (283) 
 

O tema dos Limites e Lugares Intermédios surge da procura de uma abordagem 
projectual que desenvolva os seus princípios fundamentais tendo em vista o alcance de uma 
complementaridade e articulação espacial.  

Ao reconhecer o Hospital Miguel Bombarda enquanto local de intervenção, toma-se a 
sua posição no contexto urbano - de Recinto que constitui uma 'bolsa' na Cidade -, e a sua 
composição formal, enquanto problemáticas de trabalho subjacentes ao tema proposto. Deste 
modo, a posição conceptual da proposta apresentada reconhece três escalas de intervenção - 
a escala urbana,  a escala de aproximação ao edifício e a escala de maior proximidade, a Casa - 
procurando compreender de que modo podem os recursos projectuais transversais ao tema 
lançado ser trabalhados desde a escala da cidade à escala da mão.  

Na escala da Cidade, procura-se a re-integração urbana do Hospital através do 
tratamento do seu limite, a Cerca, promovendo uma articulação espacial entre o Recinto e a 
Cidade e garantindo a sua identidade espacial. A escala do Edifício, sobre a qual este trabalho 
mais se detém, partilha dos mesmos princípios, defendendo a criação de lugares intermédios 
visando alcançar uma complementaridade e articulação espacial entre a Rua e a Casa. 
Contudo, esta escala é indissociável da escala de maior proximidade, a da Casa,  sendo que em 
ambas se relacionam domínios de intimidade distintos, procurando transições espaciais 
faseadas e significantes, e permitindo uma apropriação espacial.  

Da procura do entendimento, da caracterização e de possibilidades de trabalho 
inerentes a um Limite e a um Lugar Intermédio constatou-se, por diversas vezes, que  os 
princípios estudados demonstram apresentar uma amplitude de actuação transversal a todas 
as escalas, realçando a sua pertinência e possível contributo para intervir na Cidade e 
Arquitectura contemporâneas.  
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Abstract (292) 
 

The theme of the Limits and Intermediate Spaces emerges from the search of a project 
approach which develops its fundamental principles looking to reach a complementarity and 
spatial articulation.  

Through recognizing Hospital Miguel Bombarda as the intervention place, its position 
within the urban context -  an Enclosure in the city - and its formal composition are taken as 
the problematic of the proposed theme. Therefore, the conceptual position of the proposal 
recognizes three intervention scales - the urban scale, the approximation to the building scale 
and a closer scale, the House - looking to understand in which way the project resources, that 
are transversal to the theme, can be worked from the scale of the city to the scale of the hand.  

In the scale of the city, there is an attempt to the urban re-integration of the Hospital 
through the treatment of its limit, the wall, promoting an spatial articulation between the 
Enclosure and the city, as well as assuring its spatial identity. The scale of the building, the one 
in which this work relies the most, shares the same principles, defending the creation of 
intermediate spaces aiming to reach a complementarity and spatial articulation between the 
street and the House. However, this scale is inseparable from the closer scale of the House, as 
in both of them there are different intimacy domains in relation, looking for phased and 
significant spatial transitions, and allowing a spatial appropriation. 

From the search for an understanding, characterization and work possibilities inherent 
to a Limit and a Intermediate Space, it was possible to conclude, for several times, that the 
studied principles represent a wide plan of action, transversal to all the studied scales, 
highlighting their relevance and possible contribute to the contemporary city and Architecture. 
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1. Introdução 
 

Objecto 
O tema que se propõe abordar neste trabalho incide 

sobre o desenho e articulação entre entidades espaciais, 
baseando-se na definição e caracterização do seu Limite. 

A procura de uma relação recíproca entre diferentes 
espaços incidirá numa lógica de articulação e 
complementaridade, baseada no tratamento de limites e 
lugares liminares, bem como de lugares intermédios e lugares 
de transição. 

Neste contexto, o trabalho focar-se-á no 
desenvolvimento de um quarteirão de habitação colectiva 
associado a um pátio comum, integrados numa abordagem de 
densificação urbana. 

 

Objectivos 
Através desta pesquisa, procura-se entender de que 

forma é que o desenho e articulação dos limites espaciais 
podem contribuir para a caracterização espacial dos espaços 
públicos e domésticos, estruturando as diferentes práticas e 
ritos do espaço, e consequentemente, promovendo o sentido 
identitário e de pertença ao lugar. Deste modo, procura-se 
compreender o que define e caracteriza quer um limite,  quer 
um lugar intermédio, e  pretende-se compreender como é que 
estes podem ser usados como recurso de projecto, tornando-
se em lugares habitáveis em complementaridade com os 
espaços a si contíguos. 

Ao trabalhar a proposta geral do conjunto edificado 
que articula ruas, percursos e pátios, pretende-se caracterizar 
os diversos espaços e os seus limites, associando-os a 
diferentes escalas de intimidade. Ao incidir no desenho mais 
detalhado do pátio e do edifício de habitação, pretende-se 
estudar a articulação entre o domínio público e privado, 
procurando desenvolver também uma gradação e articulação 
espacial dentro da própria Casa. Deste modo, serão exploradas 
as potencialidades espaciais dos limites, para atribuir 
singularidade e significado aos espaços quer do edifício, quer  
do interior doméstico.  
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Actualidade, Pertinência e Utilidade 
Pode considerar-se que a cidade contemporânea se 

depara cada vez mais, nos dias de hoje, com o aumento da 
construção em massa, tendo os processos contemporâneos 
propiciado situações que  levam cada vez mais a uma perda de 
sentido de pertença ao lugar, por parte do indivíduo. Esta é 
uma época onde a mobilidade lenta perdeu a sua relevância, 
sendo que as funções distantes e dispersas marcam agora o 
sistema da cidade, associadas à rapidez de fluxos e a uma 
centralidade no indivíduo, descurando as questões relativas à  
componente social e à identidade do lugar.  

 Pode assim considerar-se que é essencial repensar a 
abordagem de novas soluções para intervir na cidade, 
procurando a criação de lugares que possibilitem novas 
sociabilidades, baseando-se para isso  na articulação e 
complementaridade entre esses lugares e entidades espaciais 
em relação. Torna-se relevante reintegrar na cidade a sua 
escala mais 'humana', considerando soluções que privilegiem o 
pedestre e a relação entre diferentes gradações e escalas de 
intimidade.  

No contexto da Casa, é de igual modo importante 
estudar novas tipologias do habitar, adaptadas às práticas e 
ritos do espaço contemporâneos, procurando novos recursos 
de projecto relativos ao trabalho sobre o limite e o intermédio. 
Assim, pretende-se que se possam criar entidades 
organizativas e caracterizadoras do espaço, que lhe possam 
conferir identidade e significado. 

 

Metodologia 
No contexto do local de intervenção, o Hospital Miguel 

Bombarda, e tendo em conta a sua posição face à Cidade, bem 
como as relações estabelecidas no interior do seu Recinto, a 
posição conceptual da proposta reconhece três escalas de 
intervenção: 1. o trabalho ao nível urbano e de relação com a 
Cidade; 2. o trabalho ao nível do edifício e das relações deste 
com o espaço público; 3. o trabalho ao nível da Casa e das 
relações  associadas ao interior doméstico. 

Partindo desta posição conceptual face ao tema 
proposto, procura-se entender como é que o tema do Limite e 
dos Espaços Intermédios pode ser aplicado em cada uma das 
três escalas de trabalho, apostando no desenvolvimento e 
caracterização de espaços intermédios e de transição, e no 
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tratamento do limiar. Cada uma delas exigirá uma apropriação 
do tema que, sendo transversal às três, acaba por trabalhar 
com variados recursos projectuais, pois cada uma das 
abordagens suscita e levanta questões a diferentes níveis, indo 
desde a escala da cidade à escala da mão. 

Pretendendo abordar as  três escalas referidas, esta 
investigação detém-se sobretudo no desenvolvimento da 
escala intermédia, correspondente à aproximação do edifício e 
do seu tratamento, desde a rua até à porta da casa. 

Face ao tema proposto, bem como à posição 
conceptual tomada, que reconhece a expressão das três 
escalas de trabalho fundamentais, a organização deste 
relatório de projecto constrói um desenvolvimento teórico e 
empírico a par da exposição do desenvolvimento prático. Em 
cada capítulo surgem, a par da exposição do projecto, as 
referências a autores e a obras de relevância face ao trabalho 
projectual desenvolvido, resultando num cruzamento entre 
ambos, ao longo de todo o relatório.  
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2. Limites e Lugares Intermédios - 
Desenvolvimento 

 
"Como nos podemos 'aproximar' da compreensão de 

todos os objectos a partir do seu entorno, também de igual 
forma, poderemos reflectir sobre uma arquitectura, a partir 
dos seus limites. Um entendimento apoiado na 
conceptualidade e materialidade dos limites, que sendo 
realizado a partir do 'exterior' nos obriga a diferentes reflexões 
e ideias. Esta abordagem encontra justificação na 
impossibilidade de se dissociar a noção de limite que a 
configura, ambas faces da mesma moeda."1 

Uma das primeiras formas de estabelecer a 
organização de um espaço prende-se precisamente com o 
desenho dos seus limites. Ao fazê-lo, identifica-se um limiar e o 
que existe para além dele, procurando caracterizá-lo enquanto 
entidade delimitadora, bem como definir também aquilo que 
este delimita e separa. Pretende-se, através dele, "caracterizar 
a extensão do que se quer reter"2.  

Ao introduzir o tema do limite neste Projecto Final, 
tenta-se alcançar uma outra forma de olhar a relação entre 
diferentes dimensões da arquitectura, como sejam por 
exemplo o vazio e o construído, bem como o interior e o 
exterior, a parte e o todo, o individual e o colectivo, o perto e o 
longe,  interpretando-as não como dualidades ou opostos, mas 
antes como complementares. Partindo deste pressuposto, é 
possível reinterpretar a noção de limite, transformando a linha 
e a liminaridade a si associada, num conjunto de camadas e 
gradações que conferem espessura a esse mesmo limite. A 
caracterização deste limite espesso interrelaciona-se assim 
com a caracterização das entidades que este delimita e separa, 
proporcionando a dita complementaridade, que demonstra 
que, tal como Sérgio Fazenda Rodrigues relata numa das suas 
Crónicas de Arquitectura, "aquilo que limita pode também ser 
aquilo que reúne"3. 

 
"A zona liminar - corresponderá então à portagem, à 

poterna das muralhas, à porta dos muros do bairro, à porta da 
casa, ou apenas a uma pedra, uma viga, uma soleira. Mas 

                                                           
1 AIRES MATEUS, Manuel - Fachadas Vivas, Lisboa: Faculdade de Arquitectura 
Universidade Técnica de Lisboa, 1995, pág. 9 
2 RODRIGUES, Sérgio Fazenda - A Casa dos Sentidos - Crónicas de Arquitectura, Lisboa: 2 RODRIGUES, Sérgio Fazenda - A Casa dos Sentidos - Crónicas de Arquitectura, Lisboa: 
Uzina Books, 2013, pág.69 
3 Ibidem 

Fig. 1 - Orfanato de Amesterdão, Aldo Van 
Eyck, 1960 

Fonte: COLEMAN, Nathaniel, Interfaces 
(Consulta em 27 Maio 2013) . Disponível 

em 
<http://college.holycross.edu/interfaces/v

ol24_images/coleman/coleman.htm> 
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pode também adquirir a definição de um pronau, um nártex ou 
um vestíbulo."4 

Já em 1909, o antropólogo Arnold van Gennep aborda 
o tema do limite, inserido na sua investigação sobre os ritos e 
rituais. No seu estudo refere-se aos Ritos de Passagem 
enquanto rupturas com o quotidiano, definindo três fases que 
compõem o processo ritual, a separação, margem e  
agregação, ou numa lógica equivalente e de maior relevância 
para o domínio deste trabalho, o preliminar, o liminar, e o pós-
liminar. O antropólogo atribui assim um valor de destaque e 
centralidade à liminaridade, realçando a importância da 
existência de uma entidade espacial de fronteira e de margem 
nas práticas do espaço, entendida como a zona neutra que 
proporciona a passagem pelo lugar intermédio entre entidades 
distintas.  

Já Van Gennep havia entendido que, relativamente ao 
tema dos Ritos, as passagens integradas em diferentes 
situações sociais são mais do que apenas uma questão 
metafórica e que estabelecem relações concretas com 
passagens materiais, podendo esta constatação ser aplicada a 
um leque alargado de escalas, desde a cidade, o quarteirão ou 
a casa, percepcionada pela "entrada num povoado ou num 
edifício, a passagem de um quarto para outro; um salto ou a 
transposição de um limiar ou um pórtico, um percurso através 
das ruas ou das praças"5. 

Roderick J. Lawrence explora também o tema do 
limite,  desenvolvendo um estudo sobre a habitação de 
arrendamento na Suíça, tendo como referência a evolução dos 
edifícios habitacionais de três cidades suíças entre 1860 e 
1960, onde toma as relações estabelecidas entre espaço 
público, colectivo e privado como tema de trabalho. 

Através da análise da arquitectura doméstica, 
considera que  são "as predisposições culturais relacionadas 
com oposições binárias que organizam a concepção e uso das 
actividades domésticas"6, tal como o são o público e o privado 
ou o interior e o exterior, surgindo assim tensões decorrentes 

                                                           
4 MARTINS, João Paulo - Arquitectura: Espaço Ritual, in Arte Capital, Lisboa: 2006 
(Consulta em 25/26 Maio 2013). Disponível em 
<http://www.artecapital.net/arq_des.php?ref=11> 
5 Ibidem 
6 LAWRENCE, Roderick J. - Public, collective and private space: a study of urban housing 
in Switzerland, in KENT, Susan - Domestic architecture and the use of space, An 
interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge University Press, 1990, pág. 76 
(tradução livre) 

Fig. 2 - Esquema explicativo da noção de 
limite - em que se identifica a linha 
enquanto entidade espessa que contém 
um conjunto de camadas no seu interior 
Fonte: Esquiço da autora 
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destas relações duais e omnipresentes, que "não são unidades 
autónomas mas que funcionam como um conjunto dinâmico"7.  

No seu estudo, Lawrence associa o espaço colectivo a 
uma entidade intermédia e de transição entre o público e o 
privado, e reconhece que derivado das suas transformações ao 
longo do período estudado, se podem considerar diferentes 
interpretações do seu carácter. As posições conceptuais 
reconhecidas são demostradas por Roderick J. Lawrence 
através de um esquema representativo das relações espaciais 
entre uma entidade 'A' - domínio privado e interior, e uma 
entidade 'não A' - domínio público e exterior.  

Na figura 2, considera-se o espaço colectivo enquanto 
entidade ambígua, resultante da sobreposição e reciprocidade 
entre os domínios em oposição, enquanto que na figura 3, é 
demonstrada uma variação desta posição, onde o espaço 
colectivo se transforma num lugar autónomo e intermédio, 
que não pertence a nenhum dos domínios a si adjacentes.  

 
 
 

                                                           
7 Ibidem (tradução livre) 

Fig. 4 - Diagrama representativo do carácter ambivalente do espaço colectivo  
Fonte: LAWRENCE, Roderick J. - Public, collective and private space: a study of urban 
housing in Switzerland, in KENT, Susan - Domestic architecture and the use of space, An 
interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge University Press, 1990, pág. 89 
Fig. 3 - Diagrama representativo da transformação do espaço colectivo 
Fonte: LAWRENCE, Roderick J. - Public, collective and private space: a study of urban 
housing in Switzerland, in KENT, Susan - Domestic architecture and the use of space, An 
interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge University Press, 1990, pág. 90 
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2.1. O Recinto na Cidade 
 
"O recinto é a unidade base duma certa morfologia 

urbana. Fora dele, o ruído e o ritmo apressado da comunicação 
impessoal, vai-vem que não se sabe para onde vai nem donde 
vem; no interior o sossego e a tranquilidade de sentir que o 
largo, a praceta, ou o pátio têm escala humana."8 

Tal como Gordon Cullen enunciava na sua obra 
Paisagem Urbana, o Recinto traduz-se por um território dentro 
de um território, que se diferencia não só pela sua 
caracterização mas também pela forma como se relaciona com 
a sua envolvente. Os seus limites, enquanto fronteira e ponto 
de contacto com o seu 'exterior', assumem um papel de 
destaque no que toca à caracterização do seu território 
delimitado.  

Importa assim entender como é que o tratamento do 
limite, enquanto entidade transformável e ocupável, pode 
permitir a relação do Recinto com a Cidade, admitindo 
permeabilidades ao mesmo tempo que o mantém fora do 
movimento principal desta, ao assumir o momento de tensão  
e confronto entre dois diferentes domínios como meio para 
alcançar a relação entre ambos.  

A caracterização e o trabalho sobre o limite e os 
espaços intermédios podem assim ser encarados como 
essenciais para o estabelecimento de um Recinto, promovendo 
a sua descoberta, quando em relação com este a partir do seu 
'exterior', ao mesmo tempo que, enquanto no seu 'interior', 
"se disfruta, simultaneamente, o exterior, de um ponto de 
observação bem situado e seguro"9. 

Ao partir do pressuposto de Aldo Rossi acerca da 
Cidade, baseado na interpretação e leitura desta através das 
suas partes, o que se pretende após a identificação de 
determinado Recinto na Cidade, não é todavia a sua 'diluição' 
no tecido urbano envolvente, mas antes a sua reafirmação 
enquanto parte constituinte deste. Ao encará-lo como uma das 
partes distintas da Cidade, identifica-se o seu limite não só 
enquanto entidade delimitadora e definidora do seu território, 
mas igualmente enquanto objecto de trabalho fundamental 
para a sua reintegração nos fluxos urbanos.  

                                                           
8 CULLEN, Gordon  - Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo, Lisboa: Edições 70, 
2009, pág. 27 
9 Ibidem 

Fig. 5 - Figura ilustrativa de Recinto - 
Gordon Cullen 

Fonte: CULLEN, Gordon  - Paisagem 
Urbana, Arquitectura e Urbanismo, Lisboa: 

Edições 70, 2009, pág. 27 
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Territórios na Cidade 
Lisboa, enquanto Cidade, traduz-se por "um mapa 

complexo onde se inscrevem outros territórios, em justaposição 
ou não, em confronto ou continuidade, mas com 
especificidades e características próprias que constituem, por 
relação entre si, um complexo tecido heterogéneo"10.  

A intervenção deste Projecto Final  insere-se no 
contexto da Colina de Sant'Ana, uma das sete colinas de 
Lisboa, delimitada pelos vales da Avenida da Liberdade e da 
Avenida Almirante Reis. Esta Colina fora outrora denominada 
Colina dos Conventos,  passando depois a Colina dos Hospitais, 
quando estes se apropriaram dos recintos das antigas cercas 
conventuais para aí se instalarem, após a extinção das ordens 
religiosas em 1834. Contudo, estes recintos foram sendo 
sempre aglutinados pelo desenvolvimento do tecido urbano 
envolvente, permanecendo como 'bolsas' na cidade, devido 
não só ao seu carácter funcional e programático,  o conventual 
e mais tarde o hospitalar, mas também às suas fronteiras 
marcadamente delimitadoras e divisórias,  representadas 
através do elemento físico da Cerca. A interioridade é assim 
uma das características associadas a estes recintos, que ao 
permaneceram imutáveis face ao desenvolvimento da Colina e 
da Cidade, se tornaram em territórios dentro do território. 

Esta noção de cidade constituída por diversas partes 
foi abordada por Aldo Rossi, na sua obra A Arquitectura da 
Cidade, onde através do estudo desta e da análise de casos 
concretos como Viena, Berlim, ou Milão, desenvolve uma 
teoria, encarada por si como fundamental, que defende a 
compreensão da cidade a partir das suas partes. O autor 
interpreta assim a cidade "como um conjunto constituído por 
tantos bocados em si completos e que o carácter distintivo de 
cada cidade, e portanto da estética urbana, é a tensão que se 
criou e se cria entre áreas e elementos e entre as diferentes 
partes"11. Deste modo, e segundo Rossi, interpretar a Cidade 
enquanto conjunto subjacente a um único princípio explicativo 
não é uma abordagem coerente. Para o autor, as suas partes 
constituintes "são sempre entendidas como unidades do 
conjunto urbano que emergiram, mediante uma operação, de 
diferentes processos de crescimento e diferenciação, ou então 
bairros ou partes da cidade que adquiriram características 

                                                           
10 AGUIAR, José, PACHECO, Pedro - Enunciado do ano lectivo 2011/2012 Apud. 
RAVARA, Pedro  - Enunciado Construir no Construído - Cidade Trivial, FAUTL: Ano 
Lectivo 2012/2013 
11 ROSSI, Aldo - A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Edições Cosmos, 2001, pág. 17 
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próprias"12. Este acumular dos diversos desenvolvimentos da 
Cidade, permite uma individualização dos seus territórios, 
sendo que "a unidade destas partes é dada fundamentalmente 
pela História, pela memória que a cidade tem de si mesma"13. 

Todavia, e tal como Christopher Alexander refere na 
sua obra A Pattern Language, acerca da relação entre bairros 
na cidade e o papel das suas áreas limítrofes, o limite destes 
territórios deve ser encarado como parte fundamental para a 
sua definição, não só enquanto elemento delimitador e de 
fronteira, mas também enquanto elemento essencial para o 
estabelecimento de relações entre territórios. Assim, é este 
limite que proporciona o entendimento de um 'dentro' e um 
'fora' e que sugere um maior sentido de interioridade.  

É também Jane Jacobs, autora da obra de grande 
influência no contexto do urbanismo,  Morte e Vida de Grandes 
Cidades, que aborda criticamente a temática das fronteiras na 
Cidade. Jacobs considera que estas "são quase sempre vistas 
como passivas, ou pura e simplesmente como limites. No 
entanto, as fronteiras exercem uma influência activa."14 
Através da análise da sua influência na envolvente próxima, 
não só a nível físico mas também funcional, a autora explora o 
tema destacando que, na sua grande maioria, a problemática 
associada às fronteiras se relaciona com o  obstáculo que 
representam, face à circulação pela Cidade. Este  não se 
verifica apenas no limite que traduzem, mas também nas áreas 
a si adjacentes, sendo que na sua presença, o fluxo nessa área 
da Cidade é interrompido, não permitindo ir para lá da 
fronteira e do hiato que representa, tornando esse Além ainda 
mais distante. 

Assim, dando como exemplo a relação entre os 
Parques e a Cidade, a autora aponta que uma das possíveis 
soluções para esta questão "deve ser procurar usos adequados 
às zonas de fronteira e criar outros, (...) mas tornando o inter-
relacionamento deles explícito, vivo e suficientemente 
constante"15. A autora defende que se deve procurar 
intensificar as actividades e usos nas fronteiras dos territórios 
na Cidade, bem como criar pontos de ligação entre si, 
propiciando mais relações entre estes, e contrariando assim a 
formação de vazios e áreas pouco utilizadas.   

                                                           
12 Idem, pág. 86 
13 Ibidem 
14 JACOBS, Jane - Morte e Vida de Grandes Cidades, São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
pág. 285 
15 Idem, pág. 296 
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Fig. 6 - Localização da Colina de Sant'Ana na cidade de Lisboa 
Fonte: Imagem editada pela autora 

 

Fig. 9 - Lisboa - carta de 1850, Filipe Folque 
- Colina de Sant'Ana 
Fonte: Planta disponibilizada na disciplina 
de Laboratório de Projecto VI  
 

Fig. 8 - Lisboa, planta de 1910 - Colina de 
Sant'Ana 
Fonte: Planta disponibilizada na disciplina 
de Laboratório de Projecto VI  
 

Fig. 7 -  Localização e delimitação dos Recintos dos Hospitais na Colina 
Fonte: Imagem editada pela autora 
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O Lugar do Hospital Miguel Bombarda 
O Hospital Miguel Bombarda, antigo Hospital de 

Alienados de Rilhafoles, foi o primeiro hospital psiquiátrico 
português, cuja fundação remonta ao ano de 1848.  O edifício 
no qual é instalado o Hospital, localizado na antiga Quinta de 
Rilhafoles, havia resistido ao terramoto de 1755, tendo 
pertencido à Congregação dos Padres da Missão de S. Vicente 
de Paulo desde 1717, enquanto Convento de Rilhafoles, e 
tendo sido cedido ao Colégio Militar, aquando da extinção das 
ordens religiosas em 1834, pertencendo a este até 1848.  

Ao edifício principal do Hospital, o antigo Convento, 
são mais tarde adicionados outros edifícios dentro da Cerca do 
Recinto. Em 1853 é inaugurado um novo bloco hospitalar, o 
Balneário D. Maria II, destinado a banhos para novas 
terapêuticas psiquiátricas. Em 1894 é concluído um novo 
edifício destinado a Enfermarias, a ocidente da Cerca e, em 
1901, ainda um outro com planta em U, destinado à mesma 
função. Entre a construção destes é erguido também o 
Pavilhão de Segurança (Panóptico), em 1896, edifício de 
carácter singular que se destinava à enfermaria-prisão. São 
ainda acrescentados mais tarde, uma cozinha, um laboratório, 
oficinas e dois enormes telheiros para passeio. 

A composição arquitectónica do Recinto delimitado 
pela Cerca do Hospital não segue nenhuma lógica organizativa, 
pelo que resulta num conjunto de edifícios que pousam de um 
modo variado numa mancha verde e arbórea. Esta composição 
contrasta portanto com a malha envolvente, enfatizando  
deste modo a descontinuidade urbana existente, bem como o 
carácter específico deste Recinto e  a autonomia dos 
elementos edificados que o compõem.  

Existe um elemento compositivo que se pode destacar 
em todos estes edifícios, relativo à sua implantação, sempre 
associada a um lugar nuclear, seja enquanto um pátio 
totalmente fechado sobre si mesmo, como no caso do pátio 
circular do Pavilhão de Segurança ou do Claustro do Convento, 
ou num pátio que num dos seus limites se abre para o exterior, 
como no caso do edifício do Balneário D. Maria II ou das 
enfermarias a ocidente do Recinto.  

Outro dos elementos a destacar no Miguel Bombarda é  
a sua Cerca, elemento que subsistiu ao longo dos tempos, e 
que actualmente delimita o Recinto do Hospital e define as 
suas fronteiras com a envolvente, levando deste modo à sua 
autonomia de 'bolsa' no tecido urbano.  

Fig. 13 - Telheiro para passeio dos doentes 
- construção original, hoje está 

emparedado 
Fonte:  ROCHA, Daniel -  Miguel Bombarda: 

o  que fazer com este património?, 2013 
(Consulta em Agosto 2013). Disponível em:  
http://www.publico.pt/multimedia/fotogal
eria/miguel-bombarda-um-hospital-que-e-

tambem-museu-320956#/10> 

Fig. 12 - Pavilhão de Segurança - Panóptico 
Fonte IGESPAR - Balneário D. Maria II e 

Pavilhão de Segurança (8.ª Enfermaria) do 
Hospital Miguel Bombarda (Consulta em 

Agosto 2013). Disponível em: 
<http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesq
uisa/geral/patrimonioimovel/detail/323308/

> 

Fig. 11 - Balneário D.Maria II 
Fonte IGESPAR - Balneário D. Maria II e 

Pavilhão de Segurança (8.ª Enfermaria) do 
Hospital Miguel Bombarda (Consulta em 

Agosto 2013). Disponível em: 
<http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pes
quisa/geral/patrimonioimovel/detail/3233

08/> 

Fig. 10 - Antigo Convento - Alçado Sul 
Fonte: Fotografia da autora 
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Fig. 15 - Lisboa - carta de 1850, Filipe 
Folque - Miguel Bombarda 
Fonte: Planta disponibilizada na 
disciplina de Laboratório de Projecto VI  
 

Fig. 14 - Lisboa, planta de 1910 - Miguel 
Bombarda 
Fonte: Planta disponibilizada na 
disciplina de Laboratório de Projecto VI  
 

Fig. 16 - Vista aérea do Hospital Miguel Bombarda na Colina - actualidade 
Fonte: Imagem editada pela autora 

 

Fig. 17 -  Vista do Hospital Miguel Bombarda na actualidade  
Fonte:  Imagem editada pela autora 
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Sendo a zona de intervenção situada no ponto mais 
alto da Colina, o  relevo acentuado é assumido como outra das 
suas distintas características, sendo que nas fronteiras entre o 
Recinto e a cidade envolvente, associadas à Cerca, existem 
diferenças topográficas que variam entre os 5 e os quase 20 
metros. Este facto e o carácter funcional da ocupação 
hospitalar, levaram a que ao longo dos anos o Hospital se 
mantivesse sempre virado para o seu interior. Apesar das 
poucas permeabilidades físicas que o Recinto apresenta, 
existem por outro lado, permeabilidades visuais que 
desvendam pequenos vislumbres do Hospital e que o revelam 
à cidade. Isto verifica-se na Rua Gomes Freire, onde o 
Panóptico se revela por trás da Cerca, na Rua Luciano Cordeiro, 
de onde se avista o Balneário D. Maria II, bem como da Rua 
Joaquim António de Aguiar onde, em eixo com a Rotunda do 
Marquês de Pombal, é possível ver as enfermarias a ocidente 
da Cerca.  

O tema geral lançado às turmas subjacente ao 
território da intervenção, Construir no Construído, pressupõe 
não só uma intervenção para o futuro, como implica também 
uma noção e reconhecimento do passado e da acumulação das 
diferentes épocas, que ao serem cruzados perfazem o 
território das novas intervenções. Deste modo, e no caso 
concreto do Miguel Bombarda, reconhecem-se aqueles que 
podem ser os possíveis objectos projectuais já existentes no 
local da intervenção e que assim desencadeiam o 
desenvolvimento do resto da proposta deste Projecto Final. 

Pretende-se que o Miguel Bombarda passe a estar 
integrado no sistema urbano mas que, ao mesmo tempo, 
continue a ser um Recinto que não se revela na sua totalidade 
e que proporciona  uma  descoberta do seu território.  Para tal, 
encara-se a Cerca enquanto elemento fundamental para a 
proposta urbana deste Projecto, trabalhando o limite e a 
transição entre Recinto e Cidade,  e permitindo a reintegração 
física do Recinto nesta. 

Por outro lado, a importância e carácter do antigo 
Convento, do Balneário D.Maria II e do Pavilhão de Segurança, 
sendo que os dois últimos são actualmente edifícios 
classificados como Conjunto de Interesse Público, reafirmam 
assim a permanência destes mesmos elementos no Recinto,  
suscitando o desenvolvimento de uma proposta urbana que os 
integre e destaque no conjunto.  

 

Fig. 19- Cerca e Balneário D. Maria II do 
Hospital Miguel Bombarda - Rua Luciano 

Cordeiro 
Fonte: Fotografia da autora  

Fig. 18 - Cerca Do Hospital Miguel 
Bombarda  - Rua Gomes Freire 

Fonte: Fotografia da autora  
 

Fig. 20 - Vista do Hospital Miguel 
Bombarda a partir da Rua Joaquim António 

de Aguiar 
Fonte: Fotografia da autora 
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A Cerca enquanto limite ocupável 
Através de um olhar mais atento sobre as 

características estruturais e funcionais do muro, bem como do 
seu papel enquanto entidade integrada no desenho urbano, 
pode compreender-se que este, enquanto limite, foi ao longo 
dos tempos, alterando a sua constituição e a sua génese, 
resultando em diferentes apropriações espaciais e físicas.  

Ao longo da história são identificáveis diversas 
referências relativamente à recorrência a limites ocupáveis. 
George Kubler, autor da obra A Arquitectura Portuguesa Chã - 
Entre as Especiarias e os Diamantes 1521-1706, publicado em 
1988, faz referência às Composições Celulares na arquitectura 
portuguesa daquele período, enunciando exemplos ilustrativos 
das potencialidades arquitectónicas presentes em Paredes 
Celulares. Kubler remete ao ano de 1530, as primeiras 
experiências coerentes no tratamento da parede enquanto 
limite ocupável, que afirma serem, possivelmente, influências 
da arquitectura militar para a qual "a parede habitada foi 
sempre um exercício de profissão e uma necessidade"16, que 
foram assim posteriormente utilizadas na arquitectura 
religiosa. Para ilustrar este seu ponto de vista Kubler refere-se 
à Igreja dos Jerónimos, em Belém, cujas paredes espessas  
albergam doze confessionários.  

O Claustro principal, ou de Torralva, no Convento de 
Cristo em Tomar, é também ilustrativo das potencialidades da 
parede habitada. Embora seja caracterizado por ricas e 
complexas combinações geométricas, tal como Kubler 
reconhece, considera-se de maior relevância para este 
trabalho destacar o tratamento do seu limite, que foi 
transformado numa "parede notavelmente espessa"17 que 
"contém passagens, escadarias, nichos, frestas, óculos, 
pórticos, sacadas e rótulas de elementos horizontais e verticais. 
Tudo isto transforma a parede numa complicada teia cercada 
de planos que parecem fornecer-lhe luz em prismas orlados de 
pedra cor de mel"18. Assim a parede é transformada num 
conjunto de planos que evocam práticas do lugar, desde a 
estadia, a permanência e a circulação, bem como remete para 
leituras mais poéticas e contemplativas relacionadas com a 
presença da luz dentro e através do corpo da parede, e com a 
abertura de vãos e frestas resultantes das operações 

                                                           
16 KUBLER, George, A Arquitectura Portuguesa Chã - Entre as Especiarias e os 
Diamantes 1501-1706, Lisboa: Assírio Bacelar, 1998, pág. 7 
17 Idem, pág. 22 
18 Ibidem 

Fig. 22 - Claustro principal (de Torralva), 
Convento de Cristo, Tomar, Diogo de 
Torralva, iniciado em 1544  
 Planta do andar superior, ilustrativa da 
ocupação funcional da parede habitada. 
Fonte: KUBLER, George, A Arquitectura 
Portuguesa Chã - Entre as Especiarias e os 
Diamantes 1501-1706, Lisboa: Assírio 
Bacelar, 1998, pág. 18 

 
 

Fig. 21 - Igreja dos Jerónimos, Belém, Diogo 
Boytaca, antes de 1516  
 Planta ilustrativa dos doze confessionários 
contidos na parede da Igreja 
Fonte: KUBLER, George, A Arquitectura 
Portuguesa Chã - Entre as Especiarias e os 
Diamantes 1501-1706, Lisboa: Assírio 
Bacelar, 1998, pág. 8 
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submetidas à massa limítrofe, que proporcionam diferentes 
variações lumínicas.  

O tema do Limite Habitado é também explorado mais 
tarde por Aires Mateus, no seu trabalho intitulado Fachadas 
Vivas, de 1995. Também este autor refere que a ideia de muro 
habitado pode ser entendida de dois diferentes pontos de 
vista: o muro espesso, que se interpreta como elemento ao 
qual se pode retirar massa possibilitando a criação de espaços 
neste; e o muro que é sujeito a uma estratificação ou 
decomposição, permitindo a mesma criação de espaços sendo 
que, todavia, estes estão contidos entre as camadas que o 
constituem.  

Também Christopher Alexander explora o tema do 
limite, nomeadamente o limite de cada bairro dentro da 
cidade. O autor explica  que "de facto, se o acesso é restricto, 
isto significa, por definição, que esses poucos pontos onde o 
acesso é possível, irão ter uma especial importância."19  Através 
deste ponto de vista, o autor pretende demonstrar que o 
devido interesse deve ser atribuído não só ao limite em 
concreto, como também à área limítrofe que se gera à sua 
volta, pois é precisamente nesse lugar que os diferentes 
territórios se conjugam, pertencendo simultaneamente a 
ambos, 'dentro' e 'fora'. Deste modo se pode demostrar, que 
quando em presença de um Recinto, se deve procurar definir 
com clareza os pontos estratégicos de relação com a 
envolvente.  

Tomando como bases as referências acima abordadas, 
e remetendo-as para o território de intervenção deste Projecto 
Final, identifica-se então a Cerca enquanto objecto projectual, 
reconhecendo-a  como entidade com potencial de 
transformação. Pretende-se portanto que a Cerca seja 
encarada não apenas como fronteira que delimita o Recinto, 
mas também como uma oportunidade, para que através dela 
se possa alcançar o território interior do Hospital.  

 A intervenção procura novas ligações com a 
envolvente e novos pontos de acesso ao Recinto do Hospital, 
procurando uma reinterpretação do limite formalizado pela 
Cerca, passando esta ser entendida como um limite espesso 
que, para além de conter, passa também a ser conteúdo. Esta 
reinterpretação traduz-se por uma decomposição do Limite, 

                                                           
19 ALEXANDER, Christopher  - A Pattern Language, Nova Iorque: Oxford University 
Press,1977, pág. 89 (tradução livre) 
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procurando que a memória e a presença do muro da Cerca 
permaneçam, possibilitando simultaneamente que esta massa 
limítrofe seja transformada, integrando o desenvolvimento de 
novos  acessos verticais na sua espessura. 

  

 
 
A proposta urbana integra três grandes intervenções 

ao nível da Cerca, uma na Rua Gomes Freire, outra na Rua 
Ferreira Lapa e ainda uma outra na Rua Padre Luís Aparício. 

 A intervenção na Cerca da Rua Gomes Freire pretende 
manter a presença  deste elemento naquele lugar e preservar a 
sua memória na delimitação daquela Rua, ao mesmo tempo 
que procura relacionar o Hospital mais directamente com este 
importante eixo viário da Colina, não só através de uma 
permeabilidade física mas também visual. Deste modo, é 
aplicada uma decomposição do limite que constitui a Cerca,  
criando várias camadas ocupáveis entre as partes resultantes 
dessa decomposição, formalizadas por um sistema de rampas 
que se interligam ao relacionar as vária cotas de acesso, bem 
como os diferentes patamares que compõe a proposta urbana. 
As rampas organizam-se de modo a criar vários patamares 
intermédios que permitem optar por diferentes percursos a 
seguir dentro do sistema rampeado. Ao longo das rampas 
surge uma ocupação de comércio e serviços que atribui uma 
ambivalência aquele lugar, adquirindo um carácter de lugar de 
demora, para além da sua função de passagem.  

Fig. 23 - Esquema de novos acessos propostos e respectiva integração na proposta 
urbana 

a. Rua Ferreira Lapa  
b. Rua Gonçalves Crespo 

c. Rua Gomes Freire  
d. Rua Padre Luís Aparício 
Fonte: Imagem da autora 
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Uma referência que partilha os mesmos princípios 
compositivos é o sistema rampeado existente na ilha de 
Ventotene em Itália, onde um conjunto de rampas se sucedem, 
permitindo a relação entre duas cotas distintas, ao mesmo 
tempo que relacionam também pontos de interesse ao longo 
do seu percurso, transformando a sua estrutura em espessura 
habitável.  

 

Fig. 25 - Planta e alçado do sistema de rampas proposto para a relação do Recinto com 
a Rua Gomes Freire - com referência da posição inicial da Cerca, a traço interrompido 
Fonte: Esquiço da autor 

 
A Norte do Recinto do Hospital, existem duas ruas, 

integradas na malha das Avenidas Novas, que são 
interrompidas pelo limite murado do Hospital, originando vias 
sem saída. A proposta integra duas soluções diferentes  para 
estas ruas, sendo que para a Rua Gonçalves Crespo, por estar 
em confronto, apesar de desnivelado, com o Parque Verde da 
proposta bem como com o edifício do Pavilhão de Segurança, 
se propõe apenas uma discreta escadaria de acesso. Assim 
torna-se possível criar uma nova permeabilidade para aquela 
Rua mas, ao mesmo tempo, é garantido que o Pavilhão de 

Fig. 24 - Ilha de Ventotene - Sistema de 
rampas 

Fonte: Zingarate. Isola de Ventotene 
(Consulta em Agosto 2013). Disponível em: 
<http://www.zingarate.com/foto/italia/luo

ghi-spettacolari-in-italia/isola-di-
ventotene.html> 
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Segurança permanece associado ao sentido de descoberta do 
lugar . 

Todavia, para a Rua Ferreira Lapa, a proposta integra 
uma solução de carácter diferenciado, procurando que o 
elemento Cerca mantenha a sua presença naquele remate da 
Rua, ao mesmo tempo que se procura criar uma maior 
permeabilidade visual para o interior do Recinto, tornando-o 
num território mais presente e integrado na Cidade. Esta 
solução traduz-se também por uma decomposição do limite, à 
semelhança do que é proposto para a Rua Gomes Freire, sendo 
que neste caso, as partes resultantes desta decomposição são 
compostas por escadarias e patamares que vão vencendo a 
diferença de cotas entre a Rua e o Hospital. A relação directa 
com os quarteirões pré-existentes da Rua, é trabalhada através 
da criação de uma alheta, entre o novo Muro e os edifícios de 
remate dos quarteirões, constituída pelas escadarias que 
arrancam da Rua Ferreira Lapa. Uma referência similar à 
proposta para esta Rua pode ser encontrada numa das 
entradas para o Jardim do Torel, localizado também na Colina, 
onde o acesso feito pela Rua Telhal pode ser também 
interpretado enquanto limite decomposto em várias partes. 

 

Fig. 26 - Jardim do Torel - entrada pela Rua 
Telhal 
Fonte: Foto da autora 

Fig. 29 - Proposta para a Rua Gonçalves 
Crespo 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 28 - Planta do acesso proposto para a Rua Gonçalves Crespo - com referência da 
posição inicial da Cerca, a traço interrompido 

Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 27 - Cerca do Hospital Miguel 
Bombarda - Rua Gonçalves Crespo 
Fonte: Esquiço da autora 
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Para a Rua Padre Luís Aparício, a solução proposta 

procura resolver a grande diferença de cotas entre esta Rua e  
o Recinto também com escadarias e patamares, sendo que não 
se apropria das partes resultantes da decomposição do limite, 
mas que, por outro lado, transforma a Cerca existente num 
limite espesso, associando a esta uma escadaria que liga a cota 
intermédia da Rua com a cota do Recinto do Hospital. Deste 
modo é possível criar um novo acesso pedonal mas também 
viário, pois é também proposta uma entrada para o 
estacionamento subterrâneo. Contudo, esta proposta 
reconhece a expressão que os edifícios do Hospital adquirem 
naquela Rua,  sendo possível manter intacta a empena do 
edifício do Balneário D. Maria II, que remata o desnível 
existente.   

Fig. 33 - Proposta do redesenho do limite do Recinto junto à empena do Balneário D. Maria II 
- Rua Padre Luís Aparício - referência da posição inicial da Cerca, a traço interrompido 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 31 - Proposta para o redesenho da 
Cerca na Rua Ferreira Lapa 

Fonte: Esquiço da autora  
 

Fig. 34 - Proposta para a Rua Padre Luís 
Aparício 

Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 32 - Planta do acesso pelo Rua Ferreira Lapa - com referência da posição inicial da 
Cerca, a traço interrompido 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 35 - Cerca do Hospital Miguel 
Bombarda - Rua  Padre Luís Aparício 

Fonte: Fotografia da autora 
 

  

Fig. 30 - Cerca do Hospital Miguel 
Bombarda - Rua Ferreira Lapa 
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Recintos dentro do Recinto 
Tal como o Recinto pode ser encarado como um 

território dentro da Cidade, de igual modo o seu interior  pode 
ser entendido como um conjunto de Recintos múltiplos, "que 
se interpenetram num todo harmonioso"20. 

Fernando Távora explora o tema da organização do 
espaço, identificando as formas e os espaços como elementos 
fundamentais para o seu entendimento.  "Esta noção, tantas 
vezes esquecida, de que o espaço que separa - e liga - as 
formas é também forma, é noção fundamental , pois é ela que 
nos permite ganhar consciência plena de que não há formas 
isoladas e de que uma relação existe sempre, quer entre as 
formas que vemos ocuparem o espaço, quer entre elas e o 
espaço que, embora não vejamos, sabemos constituir forma - 
negativo ou molde - das formas aparentes."21 

A relação entre o Homem e a sua posição no espaço é 
também um factor a considerar na organização espacial, 
abordado por Cullen no seu livro Paisagem Urbana. O autor 
refere-se à percepção espacial por parte das pessoas quando 
estas percorrem os espaços, referindo as suas reacções de 
ordem emocional quando na presença de variações espaciais 
que lhes permitem reconhecer e identificar-se com o lugar.  
Segundo o autor, "se os nossos centros urbanos forem 
desenhados segundo a óptica da pessoa que se desloca (...) a 
cidade passará a ser uma experiência eminentemente plástica, 
percurso através de zonas de compressão e de vazio, contraste 
entre espaços amplos e espaços delimitados, alternância de 
situações de tensão e momentos de tranquilidade"22.  

O que se procura alcançar na proposta urbana para o 
Hospital Miguel Bombarda traduz-se por uma solução coesa 
onde a relação entre volumes propostos e  plataformas 
resultantes da modelação do terreno possa ser lida enquanto 
unidade. Deste modo, ao considerar portanto que "o recinto 
simples constitui um fértil ponto de partida para outras 
variações espaciais"23, pode encarar-se o Recinto do antigo 
Hospital enquanto dito recinto simples, ao reconhecer a 
possibilidade deste conter outros recintos no seu interior, 
permitindo o desenvolvimento de um conjunto urbano 
constituído por diferentes entidades urbanas  

                                                           
20 CULLEN, Gordon, op. cit., pág. 32 
21 TÁVORA, Fernando  - Da Organização do Espaço, Porto: FAUP Publicações, 2006, 
pág. 12 
22 CULLEN, Gordon, op. cit., pág. 12 
23  Ibidem 

Fig. 36 - Recintos múltiplos - dois pátios e 
espaço intermédio entre eles - Gordon 
Cullen 
Fonte: CULLEN, Gordon  - Paisagem 
Urbana, Arquitectura e Urbanismo, Lisboa: 
Edições 70, 2009, pág. 32 
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interrelacionadas. Torna-se assim possível  promover um 
sentido de unidade e complementaridade através desta 
estreita correlação, não só entre as entidades urbanas de 
diferentes morfologias, mas também com o edificado pré-
existente e o proposto na intervenção.  

Relativamente ao espaço organizado, Távora destaca a 
continuidade como característica fundamental. Ao referir-se a 
uma continuidade física, identifica as suas dimensões (as 
coordenadas e nomeadamente a dimensão tempo) enquanto 
pressupostos quando em presença desta. Afirmando isto, o 
autor pretende demonstrar que a organização do espaço 
pertence a vários homens e a várias épocas, destacando dois 
tipos de participação, a horizontal e a vertical, consoante se 
enquadra a sua realização na mesma época ou em épocas 
diferentes. Em busca de uma harmonia espacial, Távora 
defende portanto que estas ditas participações devem então 
tornar-se em colaboração. Acrescenta ainda que esta nossa 
época "tem sido avessa à colaboração (...) donde resulta que as 
suas obras constituem apenas soma e nunca integração; (...) e 
desta outra coisa não pode resultar que não seja uma pura e 
simples ocupação do espaço e nunca a sua organização."24  

Considerando o local de intervenção deste Projecto 
Final, pode associar-se a dita 'colaboração vertical' de Távora à 
proposta urbana apresentada, sendo que esta parte de uma 
primeira compreensão das pré-existências, entendendo que a 
intervenção deverá ser interpretada como uma nova 'camada' 
naquele território, que contudo se pretende em harmonia e 
continuidade com  o edificado de excepção que o caracteriza. 

Assim, para o tornar possível, a proposta urbana é 
caracterizada por uma diversidade e complementaridade, quer 
ao nível da sua composição programática e funcional, bem 
como da sua composição formal. Dos edifícios pré-existentes, 
apenas o Balneário D. Maria II, o Pavilhão de Segurança, um 
dos antigos telheiros e o antigo Convento, integram a nova 
proposta urbana, devido não só à sua classificação patrimonial, 
mas também pela sua posição face ao conjunto, identificando-
os enquanto elementos fundamentais a permanecer no 
território, ao se terem tornado em 'camadas' indissociáveis 
deste. A demolição dos restantes edifícios é determinada 
tendo em vista as directrizes da proposta de trabalho, que visa 
uma estreita relação entre terreno e massa construída, como 
forma de reintegração urbana do Recinto.  

                                                           
24 TÁVORA, Fernando, op. cit., pág. 21 

Fig. 38 - Balneário D. Maria II, planta e 
corte, 1855 

A partir da direita, zona dos banhos 
terapêuticos, as caldeiras e a cozinha 

industrial 
Fonte: Lisboa SOS - "Casa dos Banhos" 

Balneário D. Maria II, 2010 (Consulta em 
Agosto 2013) Disponível em: 

<http://lisboasos.blogspot.pt/2010/04/cas
a-dos-banhos-balneario-d-maria-ii.html>  

Fig. 37 - Organização programática da 
proposta urbana para o Recinto 

Fonte: Esquiço da autora 
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Ao nível programático, pretende-se uma reabilitação 
do edifício do Balneário D. Maria II, ainda que permanecendo 
dentro da mesma área funcional, ou seja, dedicado aos banhos 
terapêuticos. Para o Pavilhão de Segurança, desempenhando 
actualmente funções de Enfermaria-Museu, propõe-se, 
complementarmente a essa sua função, a sua apropriação para 
actividades culturais e workshops, permitindo que se torne um 
ponto de interesse  comum a diferentes áreas.  

 Relativamente ao antigo Convento, sugere-se a 
preservação da Capela enquanto lugar de culto e actividade 
religiosa sendo que, relativamente aos restantes espaços, se 
propõe a sua reabilitação e adaptação a um novo centro de 
estudos e trabalho, integrando Biblioteca e Salas de Estudo de 
apoio às Faculdades e Escolas na envolvente da Colina, bem 
como espaços destinados ao co-working e criação de novas 
empresas. Como áreas de apoio, integra também cafetaria e 
pequeno refeitório.  Deste modo, o antigo Convento passa a 
ser um ponto de relevo da Colina, atraindo ao Recinto um 
alargado leque de pessoas, de áreas e faixas etárias variadas. 
No corpo ocidente deste, identifica-se a oportunidade de um 
atravessamento público exterior, através do piso térreo, 
estabelecendo uma relação mais directa entre o edifício dos 
Banhos D. Maria II e a entrada do Recinto a Sul, bem como a 
possibilidade de criação de novos pontos comerciais nessa área 
do edifício.  

Fig. 40 - Piso térreo do Convento - Proposta de atravessamento público exterior 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 42 -  Relação entre o Convento e o 
Balneário D. Maria II 
Fonte: Fotografia de José Aguiar 
 

Fig. 41 - Fachada Principal do Convento 
Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 39 - Pavilhão de Segurança, planta 
Fonte: Lisboa S.O.S. - Vê "com 
preocupação a situação", 2011 (Consulta 
em Agosto 2013) Disponível em: 
<http://lisboasos.blogspot.pt/2011/03/v
e-com-preocupacao-situacao.html> 
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 Quanto ao antigo telheiro, que havia sido 
transformado posteriormente em salão de festas e armazém, 
pretende-se um retorno à sua estrutura original, de madeira, 
ferro e telha, retirando as paredes posteriormente 
acrescentadas para conseguir um volume mais transparente, 
no qual se propõe a instalação de um Mercado Municipal. 

Relativamente às novas intervenções, são propostos 
cinco novos edifícios, que conjuntamente com a modelação do 
terreno através de plataformas, se tornam elementos 
fundamentais para a organização espacial do Recinto.  

Um deles soluciona o remate com o quarteirão a 
ocidente do Recinto, e outro dos corpos, uma  banda a norte 
do Convento, vem juntamente com este rematar e desenhar 
uma nova praça. Neste último edifício, é através do seu piso 
térreo vazado ao centro que se estabelecem continuidades, 
estendendo a praça até aos quarteirões propostos a Norte, ao 
mesmo tempo que o seu toque no solo permite a fixação de 
actividades comerciais e serviços, que  podem funcionar como 
'âncoras' para esta. Os restantes pisos destinam-se a habitação 
temporária.  

 

Fig. 43 - Rua actualmente existente a  Norte 
do Convento  

Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 45 - Planta do piso térreo da banda a norte do Convento e sua relação com a nova 
praça 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 44 - Proposta para a nova praça a 
Norte do Convento 

Fonte: Esquiço da autora 
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Os outros três edifícios propostos são de carácter 
multifuncional, sendo que os seus pisos térreos são destinados 
a usos de comércio e serviços, enquanto que os restantes se 
destinam a habitação de carácter mais temporário ou, 
ocasionalmente, parcelas destes corpos também dão lugar a 
Equipamentos de Apoio à comunidade que ali habita. 

 Estes três edifícios destacam-se contudo pela sua 
composição formal, pois estão organizados em quarteirões 
associados a pátios comuns. A definição formal de cada pátio é 
assim definida pelo tratamento dos seus limites, ou seja, 
dependendo da apropriação do edifício que o delimita, bem 
como do seu acesso (cotas diferentes ou ao nível da rua, 
entradas definidas por pequenos rasgos ou pisos térreos mais 
vazados), este terá um carácter específico de maior ou menor 
privacidade e de relação mais directa ou indirecta com a rua. 

No extremo ocidente do Recinto, pretende-se a criação 
de um Miradouro sobre a Cidade, tirando partido da posição 
privilegiado deste lugar, visível a partir do Marquês de Pombal. 
A proposta eleva a cota deste lugar, através das sucessivas 
plataformas que se organizam seguindo uma lógica de 
ascensão de todo o conjunto, desde a cota da Rua Gomes 
Freire, até ao topo a Poente do Recinto, lugar para o qual o 
miradouro é proposto. A chegada ao miradouro é possível 
através de acessos que ladeiam o quarteirão mais a Poente 

Fig. 46 - Planta do piso térreo dos três quarteirões associados a pátios comuns 
Fonte: Esquiço da autora 
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que promovem um sentido de descoberta do lugar, visto não 
revelarem de imediato o miradouro, e tendo apenas percepção 
total desse mesmo lugar quando este é alcançado.  

Contudo, e apesar da importância dada à 
caracterização e significado de cada entidade urbana, como 
seja o pátio, a praça ou a rua, entende-se igualmente 
importante o trabalhar sobre o limiar de relação entre elas, ou 
seja, a definição e caracterização dos seus limites e dos 
espaços intermédios a si associados, procurando portanto um 
cruzamento de ambas as abordagens na proposta.  

É portanto através de operações como sejam os 
estreitamentos ou dilatações espaciais, mudanças de cotas ou 
atravessamento de zonas cobertas, em busca de lugares 
intermédios e de transição que se alcança a harmonia e a 
unidade do conjunto, relacionando as praças, ruas, pátios e 
edificado. É contudo importante realçar  que esta proposta é 
desenvolvida tendo sempre em vista uma lógica de integração 
com o lugar entendendo que, tal como disse José Neves acerca 
da continuidade, "os limites do projecto são muito maiores do 
que ele. Porque ele passa a fazer parte de uma outra coisa."25 

 Deste modo, torna-se possível alcançar uma 
complementaridade entre os diferentes espaços e diferentes 
entidades, que se sucedem e interligam, olhando para o 
conjunto sob uma perspectiva alargada e de encadeamento, ao 
reconhecer não só o Aqui, como também o  Além - conceitos 
utilizados por Gordon Cullen para explicitar as relações 
espaciais entre lugares em posições diferenciadas face ao 
observador.  

A importância do desenho e caracterização dos 
espaços a percorrer torna-se assim bastante relevante. E para 
além do desenho dos próprios edifícios, ou da sua posição face 
ao resto do conjunto urbano, torna-se também importante, tal 
como afirma Sérgio Fazenda Rodrigues, considerar o terreno 
enquanto "matéria de composição em que este é algo mais do 
que um suporte. Mais do que ser a fundação, o terreno pode 
hoje ser parte do próprio edifício. E o local, com mais ou menos 
preocupações contextualistas, é parte desse terreno, desse 
local e desse contexto."26 Para ilustrar esta sua afirmação, o 
autor apresenta as Termas de Vals, de Peter Zumthor, edifício 
que é lido enquanto parte da colina onde se insere, numa 

                                                           
25 NEVES, José in CARDOSO, Joana Amaral - A aldeia do arquitecto, 2013 (Consulta em 
16 Novembro 2013). Disponível em: <http://www.publico.pt/temas/jornal/a-aldeia-
do-arquitecto-27362996> 
26 RODRIGUES, Sérgio Fazenda, op. cit., pág. 56 

Fig. 47 -  Proposta para o topo Poente do 
Recinto - miradouro - planta de localização 

na proposta e corte transversal da sua 
relação com o quarteirão que acompanha 

o seu desenho 
Fonte: Esquiço da autora 

 

Fig. 48 - Termas de Vals, Suiça, 1996 - Peter 
Zumthor 

Fonte: Peter Zumthor Awarded the Royal 
Gold Medal for Architecture, 2012 

(Consulta em Outubro 2013). Disponível 
em<http://www.thestyleexaminer.com/20
12/09/peter-zumthor-awarded-royal-gold-

medal.html#.UpOWnMQ9Ltt> 
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estreita relação entre terreno e massa construída. Também 
Christopher Alexander defende que a importância dada à 
definição espacial do espaço entre o edificado deve ser a 
mesma dada a este, evitando espaços residuais - que designa 
de espaço negativo - e procurando criar entidades urbanas 
com "forma distinta e definida"27 - o espaço positivo.  

Em suma, a proposta urbana consiste numa 
conjugação de elementos, em que o desenho dos edifícios e a 
modelação  do seu terreno de suporte se fundem, criando uma 
nova topografia que está directamente associada com a 
definição formal dos próprios edifícios. Existe uma 
reconhecível autonomia formal em todos eles (tornando-os 
similares) que, contudo, é depois marcada por elementos de 
excepção que determinam a diferença entre quarteirões, 
adicionando a cada um o factor do inesperado, humanizado e 
identitário,  dentro do reconhecível.  

Tal como Christopher Alexander afirma, "as pessoas 
precisam de uma unidade espacial identificável à qual 
pertencer"28. E, de facto, também em relação ao 
reconhecimento de uma entidade e ao adquirir um sentido de 
pertença, o limiar destas unidades espaciais pode também 
revelar um cáracter fundamental. Alexander defendia que a 
caracterização da fronteira de um bairro influencia a sua 
caracterização, ou seja, desta faz depender a sua capacidade 
de adquirir um cáracter próprio e identificável. Para ilustrar o 
seu ponto de vista, o autor associa as entidades urbanas a 
células orgânicas - baseia-se na capacidade da sua parede 
celular, que explica, "não é apenas uma superfície que divide 
interior de exterior, mas uma entidade coerente em si mesma, 
que preserva a integridade funcional da célula e também 
possibilita uma multitude de transacções entre o interior da 
célula e os fluídos ambientes"29. Deste modo, e por associação, 
Alexander afirma que o papel da fronteira de uma entidade 
urbana, deve portanto funcionar analogamente às paredes das 
células orgânicas, contendo-a de modo a que esta seja 
identificável e coesa,  e ao mesmo tempo criando lugar para as 
relações com a sua envolvente, e para as funções comuns que 
com esta partilha.  

 
 

                                                           
27 ALEXANDER, Christopher,  op. cit., pág. 518 (tradução livre) 
28 Idem, pág. 81 (tradução livre) 
29 Idem, pág. 87 (tradução livre) 

Fig. 49 - Christopher Alexander - Edifícios 
que criam espaço negativo, sobrante - 
Edifícios que criam espaço exterior positivo 
Fonte: ALEXANDER, Christopher  - A 
Pattern Language, Nova Iorque: Oxford 
University Press,1977, pág. 518 (tradução 
livre) 

Fig. 50 - Célula e parede celular 
Fonte: ALEXANDER, Christopher  - A 
Pattern Language, Nova Iorque: Oxford 
University Press,1977, pág. 87 



O Recinto na Cidade 
 

  29 
 

 

Fig. 52 - Proposta urbana para o Recinto do Hospital Miguel Bombarda 
Fonte: esquiço da autora 

Fig. 51 - Perfis da proposta urbana para o Recinto do Hospital Miguel Bombarda 
- perfil transversal pelo Convento e nova praça 

- perfil longitudinal pelos quarteirões e pátios da proposta 
- corte transversal por um dos corpos do Convento e vista do Balneário D. Maria II 

Fonte: esquiço da autora 
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2.2 Aproximação ao Edifício 
 
“A  coerência das coisas não reside na sua subordinação 

a um princípio central e dominante, mas nas relações 
recíprocas entre si – relações que são tão importantes como as 
coisas em si próprias”30. 

O trabalho do arquitecto Aldo Van Eyck, cuja crítica 
arquitectónica e abordagem projectual são baseadas na ideia 
de Relatividade, é pontuado pela reflexão sobre esta coerência 
de entidades, denominando a importância das relações que 
estas estabelecem entre si como fundamental, a par da 
definição destas em si mesmas. Assim, tal como Van Eyck 
procura demonstrar no seu trabalho, esta relação entre 
entidades deve ser caracterizada por uma complementaridade, 
procurando não a equivalência mas a ambivalência. 

A problemática da transição entre a Rua e o domínio 
da Casa, é neste capítulo o tema central. Toma-se assim o 
Edifício de Habitação Colectiva em torno de um Pátio Comum 
como aposta a desenvolver no âmbito do trabalho deste 
Projecto Final.  

Nesta escala pretende estudar-se a relação entre limite 
e espaço intermédio, procurando entender o modo como o 
limite enquanto elemento de transição reconhecível, pode 
corresponder também a espaços intermédios que articulam 
realidades e privacidades diferentes, quer no contexto urbano 
de relação entre Rua e Edifício, como no contexto do Edifício 
em si mesmo e da sua organização funcional, desde a porta do 
Átrio à porta da Casa. 

Assim, no quarteirão a desenvolver, importa estudar a 
escala mais concreta da aproximação ao edifício, como seja o 
seu atravessamento, a sua relação com o espaço público ou 
ainda o desenvolvimento das suas áreas comuns, de circulação 
e permanência, tomando o limiar, o intermédio e a 
complementaridade entre entidades como bases de trabalho. 
Pretende-se demonstrar que o domínio do limiar deve, para 
além de delimitar e articular, incorporar a possibilidade de se 
tornar em lugares próprios, que para além de significantes 
também dão significado às entidades que articulam.  

                                                           
30 STRAUVEN, Francis – Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity, Amsterdam: 
Architectura & Natura, 1998 Apud. LAMMERS, Harm - Pottencially - Unravelling  and 
reconnecting Aldo van Eyck in search of an approach for tomorrow, Eindhoven: 2011, 
Master Architecture, Building and Planning (Consulta em Maio 2013). Disponível em < 
http://www.harmlammers.nl/download/Harm_Lammers_-_Potentially_-_Small.pdf> 
pág. 44 (tradução livre) 

Fig. 53 - Orfanato de Amesterdão, Aldo Van 
Eyck, 1960 

Fonte: BALTERS,  Sofia  - AD Classics: 
Amsterdam Orphanage / Aldo van Eyck, 

2011 (Consulta em 29 Maio 2011). 
Disponível em: 

<http://www.archdaily.com/151566/ad-
classics-amsterdam-orphanage-aldo-van-

eyck/13-180/> 
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O Quarteirão de Habitação Colectiva 
No contexto da proposta urbana apresentada neste 

trabalho, a escolha para o desenvolvimento de um dos corpos 
do conjunto corresponde ao quarteirão central do projecto 
urbano. O Edifício de Habitação Colectiva a desenvolver 
relaciona-se a Nascente e Poente com os outros dois 
quarteirões integrados na proposta, a Norte faz fronteira com 
o novo Parque Verde, e a Sul remata a nova praça a Norte do 
Convento.  

A definição volumétrica do Quarteirão é determinada 
através das relações com a sua envolvente, nomeadamente no 
que se refere às cérceas do edificado. Ao corpo a Sul é 
atribuída a cércea mais alta, visto representar o papel de 
frente urbana para a nova Praça, conjuntamente com o 
quarteirão a Nascente e com o antigo Convento. Este corpo 
mais alto influencia também o corpo a Nascente, que assume 
assim  essa mesma cércea e que, por chegar ao encontro com 
o corpo a Norte, se torna mais baixo, considerando a sua 
proximidade relativamente ao Pavilhão de Segurança, dentro 
do qual se pretende manter o ângulo de visão livre de 
obstáculos envolventes.  

 

Fig. 54 - Esquemas conceptuais para o 
Quarteirão a desenvolver na proposta 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 55 - Localização do Quarteirão a desenvolver no contexto da proposta urbana 
Fonte: Imagem da autora 
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Por conseguinte, propõem-se dois pisos habitacionais 
para o corpo Norte e Poente, e quatro para o corpo Nascente e 
Sul. O toque no solo corresponde às valências públicas do 
edifício, que se encontram à cota do espaço público adjacente, 
sendo que no braço a Poente as áreas públicas se relacionam 
não só com a Rua mas também com o próprio Pátio. Nos 
outros braços é desenvolvida uma galeria exterior, que remete 
para a a noção de loggia. A excepção do braço Norte prende-se 
com o facto de este fazer a transição entre cotas muito 
próximas, da Rua e do Pátio, o que permite uma maior relação 
com ambos os lados. 

Nos pisos superiores desenvolvem-se as habitações, 
sendo que o esquema organizativo do edifício é composto por  
galerias de acesso, por tipologias pequenas (T1) e por 
tipologias grandes (T3). A Galeria situa-se junto à fachada 
virada para o pátio, sendo que no braço Norte, esta segue pela 
fachada exterior, proporcionando uma relação visual quer com 
o Pátio, quer com o Parque verde, a Norte do Quarteirão, 
enriquecendo o percurso com diferentes ambiências. As 
tipologias grandes são as que se situam nas esquinas do 
Quarteirão, à excepção da esquina a Nordeste que é rematada 
com uma tipologia pequena.  

O conceito transversal a todo o edifício baseia-se numa  
complementaridade e articulação, procurando estabelecê-las 
ao longo de todos os espaços entre a Rua e a Casa, ao criar 
espaços intermédios e de transição. Pretende-se que o Pátio se 
torne o espaço mais generoso de transição entre a Rua e a 
Casa, sendo que as Galerias devem ser entendidas enquanto 
um prolongamento deste. 

A cobertura, entendida como o culminar da ascensão 
através do edifício, oferece um espaço comum de lazer a todos 
os habitantes do Quarteirão. Ocupando dois níveis parciais, 
pretende-se que a cobertura corresponda a um elemento 
verde, de vegetação rasteira, sendo que a área percorrível e 
habitável corresponde apenas a dois terços da sua área total. 

O muro que delimita a área de terraço é desenhado 
com uma altura de um metro e quarenta, procurando que na 
cobertura, a relação do habitante se estabeleça com a 
paisagem envolvente distante, complementarmente ao que se 
pretende nas galerias dos pisos inferiores, onde se promove 
uma relação mais directa com o pátio.  

 
 

Fig. 56 - Maqueta de estudo do quarteirão 
de habitação colectiva 

Piso térreo, Piso tipo de habitação e 
Cobertura  - de cima para baixo 

Fonte: Fotografia da autora 
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Da Rua ao Pátio 
A relação de níveis entre a Rua e o Pátio, remete para 

as considerações feitas por Gordon Cullen acerca do tema dos 
desníveis, onde este refere que os "objectos adquirem 
significados através da sua relação com níveis"31. Cullen aborda 
o tema do desnível de duas perspectivas: 'acima do nível' e 
'abaixo do nível', enunciando as sensações que a relação com o 
meio ambiente e as suas variações causam ao observador. O 
autor refere-se aos espaços acima do nível de referência do 
observador enquanto espaços onde se tem uma sensação 
privilegiada e de vantagem em relação à envolvente, ao 
mesmo tempo que entende os espaços abaixo do nível de 
referência como espaços onde, por contraste, é a intimidade e 
a privacidade que dominam.  

Deste modo pode entender-se que os desníveis 
contribuem também para a caracterização e delimitação dos 
espaços, separando-os, e ao mesmo tempo unificando-os, 
dando a entender ao observador que mudou de lugar, que 
passou de uma zona a outra da cidade, e que o domínio em 
que se encontra tem características diferentes do anterior. 
Cullen defende que estas circunstâncias podem aplicar-se a 
diferentes situações, quer através do seu impacto visual ou 
físico, seja ao muro que separa duas ruas com inclinações 
opostas, seja à guarda que separa uma plataforma sobre-
elevada em relação a outra, ou apenas um desnível de escadas 
ou poucos degraus que separam uma zona de esplanada e 
lazer de uma zona de passagem. Assim, o desnível torna-se 
também num instrumento de trabalho no que diz respeito ao 
tratamento do limite e da relação entre entidades distintas.  

O edifício Säynätsalo Town Hall de Alvar Aalto é 
também exemplo dessa relação entre níveis. Este é um edifício 
multifuncional, situado em Säynätsalo, Finlândia, composto 
pelos Paços do Concelho, uma biblioteca, lojas e 
apartamentos. Alvar Aalto criou um Pátio elevado, com dois 
grandes acessos, que assim o relacionam com o espaço 
envolvente, tornando-o também num elemento urbano. Na 
rua principal existe uma grande escadaria de granito, que dá 
acesso ao Pátio e às instalações dos Paços do Concelho. No 
lado oposto existe outra escadaria relvada, que não só dá 
acesso ao Pátio como também proporciona um lugar de 
permanência. Aqui o desnível propicia a criação de um espaço 

                                                           
31 CULLEN, Gordon, op. cit., pág. 177 

Fig. 57 - Säynätsalo Town Hall, Alvar Aalto, 
1949-1952 
Fonte:  WAM - Säynätsalo Town Hall. 
(Consulta em  Agosto  2013). Disponível 
em:<http://www.worldarchitecturemap.or
g/buildings/saynatsalo-town-hall> 

Fig. 58 - Säynätsalo Town Hall, Alvar Aalto, 
1949-1952 - Planta nível do Pátio 
Fonte:  BROWN, Jody - Architecture Week - 
Day 2 - Saynatsalo  Town Hall, 2013 
(Consulta em Agosto 2013). Disponível em  
<http://www.coffeewithanarchitect.com/
2011/04/11/architecture-week-day-2-
saynatsalo-town-hall/> 
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mais resguardado, o Pátio, ao mesmo tempo que o integra nos 
percursos urbanos através dos seus acessos generosos.  

As relações entre níveis proporcionam assim diferentes 
apropriações do espaço a cada um dos lugares interligados. 
Contudo, não é apenas a altimetria que caracteriza estes 
espaços ou que os relaciona com a envolvente, é também o 
elemento que relaciona os dois níveis que assume grande 
relevância. Os lugares intermédios que relacionam estes níveis 
ou entidades, situados no limiar de relação entre ambos, 
podem gerar diferentes articulações espaciais, consoante as 
dimensões desses espaços, a sua posição relativamente ao 
conjunto ou o tratamento das suas superfícies, associada 
portanto à materialidade e à vertente constitutiva do conjunto 
edificado.   

 A ideia da Relatividade de Aldo Van Eyck também se 
refere à relação entre diferentes entidades, assumindo uma 
outra posição face à problemática em questão. De entre os 
conceitos abstractos que ajudam a clarificar esta teoria de Van 
Eyck, são de destacar os conceitos de Twin Phenomena e In-
Between, como os mais relevantes no contexto deste Projecto 
Final. O conceito de Twin Phenomena surge num contexto 
ontológico para explicar o que uma entidade representa 
quando em relação com outras entidades. Van Eyck pretende 
demonstrar que uma entidade só adquire significado quando 
se encontra em relação com outra, criando uma relação de 
reciprocidade, sem hierarquias. O que se procura não é a 
anulação de opostos mas, pelo contrário, o mútuo 
enriquecimento e complementaridade entre ambas as partes.  

Assim, o In-Between pode entender-se como o 
equivalente espacial do conceito de Twin Phenomena, ou seja 
como o espaço intermédio entre entidades. É durante o 
desenvolvimento do Orfanato de Amesterdão que Van Eyck 
aplica o In-Between numa estratégia projectual, referindo que 
isso implica romper com o conceito que evoca a continuidade 
espacial e a anulação de articulações espaciais, sugerindo 
assim   “a articulação da transição através de espaços 
intermédios bem definidos, que induzam a uma consciência 
simultânea do que é  significante  em  cada  parte”32. Através do 
esquema sequencial ilustrado na figura 59, Van Eyck 

                                                           
32 VAN EYCK, Aldo, in LAMMERS, Harm - Pottencially - Unravelling  and reconnecting 
Aldo van Eyck in search of an approach for tomorrow, Eindhoven: 2011, Master 
Architecture, Building and Planning (Consulta em Maio 2013). Disponível em < 
http://www.harmlammers.nl/download/Harm_Lammers_-_Potentially_-_Small.pdf> 
pág. 47 (tradução livre) 

Fig. 59 - Esquema da sequência de  entrada  
do Orfanato de Amesterdão, como 

exemplo do In-Between nos edifícios de 
Van Eyck 

Fonte: LAMMERS, Harm - Pottencially - 
Unravelling  and reconnecting Aldo van 

Eyck in search of an approach for 
tomorrow, Eindhoven: 2011, Master 
Architecture, Building and Planning 

(Consulta em Maio 2013). Disponível em < 
http://www.harmlammers.nl/download/H
arm_Lammers_-_Potentially_-_Small.pdf> 

pág. 48 
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demonstra as suas intenções, afirmando que pretendia 
relacionar o edifício com a rua e a cidade de uma forma 
gradual através de zonas intermédias sucessivas, permitindo 
assim amenizar o impacto que uma transição mais abrupta 
pudesse ter nas crianças do Orfanato.  

Atendendo aos factos enunciados pelos autores acima 
referidos, pretende-se então que a relação entre a Rua e o 
Pátio, no contexto deste Projecto Final, possa fazer parte de 
uma articulação entre entidades composta não só pelos 
espaços a relacionar, bem como pelos espaços intermédios 
que surgem nos seus limites. Deste modo, o acesso ao Pátio é 
feito através de dois tipos de entradas, sendo que existe um 
percurso principal de atravessamento e um outro composto 
por passagens mais discretas. 

O atravessamento principal é composto por duas 
entradas no Pátio, uma delas a Norte, e outra a Nascente. O 
acesso situado a Norte corresponde a um sistema de rampas, 
cobertas pelos pisos habitacionais superiores, que se vão 
sucedendo até alcançar a cota do Pátio. Essa zona coberta e 
vazada a Norte do Pátio, funciona como uma moldura para 
além deste, permitindo uma maior permeabilidade visual entre 
interior do Quarteirão e exterior, sendo este o Parque Verde. 
Alcançando o Pátio, e estando ainda na zona coberta existe 
uma continuidade desta ao longo do braço do quarteirão a 
Nascente, proporcionada pelo balanço deste sobre o Pátio. 
Assim surge uma galeria coberta e rampeada que une a 
entrada a Norte com a outra a Poente, também esta uma 
rampa coberta, em continuidade espacial e dimensional com a 
galeria do Pátio. Este atravessamento permite ligar duas das 
cotas da envolvente do Quarteirão, integrando 
simultaneamente o Pátio na proposta urbana, enquanto 
elemento urbano em complementaridade e articulação com as 
entidades urbanas envolventes. 
 

  

Fig. 60 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Estudos para o sistema de rampas do Pátio 
Fonte: Esquiço da autora 
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 O Mosteiro de Tibães, em Braga, cuja fundação 
remonta ao século XI, é uma referência onde é também 
notória esta relação entre entidades que se sucedem, e ao 
mesmo tempo se encontram em complementaridade, 
marcando as transições entre si através de passagens variadas.  

À semelhança desta referência, o acesso de carácter 
mais discreto do Quarteirão da proposta é composto por três 
entradas de dimensões mais reduzidas, relativamente ao 
acesso dito principal. Enquanto que este último se pretende 
ser entendido como parte integrante do sistema urbano, e 
espaço intermédio que articula duas realidades urbanas 
diferentes, as outras pequenas entradas pretendem passar 
mais despercebidas ao percorrer o Quarteirão pelo seu 
exterior, sendo usadas maioritariamente por quem tenha 
conhecimento da sua existência, como sejam os habitantes do 
Quarteirão que encontram os átrios de entrada para as suas 
casas junto a cada uma destas passagens. Estas são compostas 
por escadarias que colocam sempre o Pátio a uma cota 
diferenciada das Ruas de acesso, incutindo neste um carácter 
contrastante com estas. Contudo, estas passagens incitam 
também o sentido de descoberta do lugar, pois mostram algo 
para além do limite do edifício e, quando notadas, despertam a 
curiosidade a quem por elas passa, à semelhança do que por 
exemplo acontece nas ruas de Alfama, em Lisboa, como no 
caso referido na figura 63. Já dentro do Pátio, estas entradas 
são assumidas como 'pontos de fuga', que permitem ligar o 
Pátio com várias áreas e níveis envolventes, encurtando 
percursos e oferecendo alternativas ao atravessamento 
principal. Um exemplo a referir é o caso do Convento de Santa 
Marinha da Costa em Guimarães, onde, estando no seu 
Claustro, se percepcionam as várias passagens que o ligam 
com outras áreas do Convento, como com o exterior.  

Fig. 63 - Arco Escuro, Alfama, Lisboa 
Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 61 - Estudo para uma das entradas para o Pátio e a sua relação com o Átrio da 
Habitação - vista do Pátio 
Fonte: Esquiço da autora 
 

Fig. 62 - Claustro do Convento de Santa 
Marinha da Costa, Guimarães, 1154 

Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 64 - Entrada do Mosteiro de Tibães, 
Braga - fundado no século XI; edifícios 

principais remontam ao século XVII e XVIII 
Fonte: Fotografia da autora 
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Fig. 65 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Planta de pisos térreos 
Fonte: Esquiço da autora 
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Fig. 66 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Corte transversal por um dos pontos de acesso 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 67 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Corte transversal pelas passagens de acesso ao Pátio 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 68 - Quarteirão de Habitação Colectiva -  Estudo Alçado Norte - sistema de rampas e contraste entre avanços e recuos do limite 
edificado  
Fonte: Esquiço da autora 
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Contudo,  não é apenas a caracterização espacial que 
define estes lugares intermédios, considerando que estes, para 
além disso, podem ser também definidos através de uma 
conceptualidade de materiais. Ou seja, o que se pretende para 
a definição destes lugares de transição ao longo do edifício é 
que actuem enquanto articuladores espaciais e entidades 
coesas, que clarificam o percurso de quem atravessa os 
diversos espaços sucessivos, e o respectivo nível de 
privacidade face ao conjunto. Para tal, ao longo do trabalho 
estes espaços foram sendo desenvolvidos tendo por base uma 
lógica constitutiva, onde os materiais e o desenho do espaço 
são portanto indissociáveis.  

É também Christopher Alexander que aborda o tema 
do Espaço de Transição entre a Rua e o Edifício. O autor 
defende que a experiência de entrada num edifício deve estar 
acompanhada por uma transição que permita passar 
gradualmente da ambiência da Rua para a ambiência do 
interior do Edifício. De entre vários exemplos que apresenta na 
sua obra A Pattern Language,  afirma que todos eles devem ter 
estratégias comuns considerando que "o que mais interessa é 
que a transição exista, como um espaço físico de facto, entre 
exterior e interior, e que as vistas, e os sons, e a luz, e a 
superfície que é percorrida mudem ao atravessa esse lugar"33. 

Neste Projecto Final, os atravessamentos entre a Rua e 
o Pátio consideram-se portanto uma primeira transição 
espacial, sendo que o Pátio em si mesmo é também um lugar 
intermédio. Para além disso, pode ser também entendido 
como entidade urbana de maior privacidade, traduzindo-se por 
um lugar onde pode ser promovido o contacto entre os 
habitantes do quarteirão mas que, ao mesmo tempo, convida a 
restante comunidade a atravessá-lo.  
   

                                                           
33 ALEXANDER, Christopher,  op. cit., pág. 552 (tradução livre) 



Aproximação ao Edifício 
 

  41 
 

O Átrio e o Sistema Distributivo Vertical 
"Um movimento eternamente repetido. Tatear o 

volume interior de uma casa, deslocar o ponto de vista ao 
longo de um processo de ascensão. Subir e parar. Parar e girar 
sobre si mesmo. Tornar a caminhar uns passos e continuar a 
subir. subir e parar."34 

O ingresso no edifício e a ascensão aos seus diversos 
níveis é um hábito repetido vezes sem conta, porém encerra 
uma outra dimensão para além do acesso que proporciona. Ao 
satirizar a Casa modernista, no seu filme Mon Oncle, Jacques 
Tati, procurava remeter o espectador para as vivências mais 
tradicionais e apresenta como referência a chegada a Casa da 
personagem principal. A personagem segue um percurso 
sinuoso, com voltas e contravoltas, patamares e diversas 
escadarias, cruzando lugares comuns que são ao mesmo 
tempo apropriados pelos outros habitantes do edifício, 
chegando por fim à sua porta de entrada de casa. Sobressai 
portanto desta cena, a relevância dada à caracterização do 
percurso entre a Rua e Casa. 

O Átrio de Entrada é o lugar que primeiramente recebe 
no Edifício, e compõe uma relação indissociável com a Escada. 
Um exemplo prático desta circunstância é o Cine-Teatro Éden, 
de Cassiano Branco, que celebra o momento da entrada no 
edifício com um espaço de chegada caracterizado por um 
conjunto de complexas relações espaciais, evidenciadas pelos 
vários lanços de escada do Átrio de Entrada, que se cruzam e 
transformam o momento da acensão aos pisos superiores em 
muito mais do que apenas circulação, enriquecendo e 
animando assim o percurso. Tal como na obra cinematográfica 
de Tati, também deste exemplo se pode retirar a importância 
da criação de um encadear de espaços intermédios, que 
enriquecem o percurso pelos vários níveis do edifício. 

Para além da obra de Cassiano Branco, também no 
edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
da autoria de José Neves, se pode encontrar um desenho 
complexo de escadarias. O arquitecto procura criar relações 
espaciais ricas e dinâmicas, determinadas pelos diversos lanços 
de escada que se cruzam e entrecruzam, obtendo patamares 
intermédios que olham uns sobre os outros.  

                                                           
34 REIS, Pedro Cabrita Apud. RODRIGUES, Sérgio Fazenda - A Casa dos Sentidos - 
Crónicas de Arquitectura, Lisboa: Uzina Books, 2013, pág.59 

Fig. 69 - Mon Oncle - Jacques Tati, 1958 
Percurso entre a Rua e a Casa, que se desenvolve 

ao longo de todo o edifício, passando por 
diversos lugares intermédios até chegar à porta 

de casa. Nesta obra cinematográfica, Tati 
pretende reflectir sobre a influência da 

modernidade nas vivências da sociedade - esta  
cena destaca o contraste entre a casa tradicional 

e a ultramodernista e o seu habitar   
Fonte: Jacques Tati - Mon Oncle ( The 

house) . Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=6mtlu

yHcOnk>(Imagens editadas pela autora) 
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Mas não só do Átrio de Entrada se cria o lugar de 
permanência. Mais uma vez se recorre à obra de Hertzberger, 
onde num dos seus edifícios habitacionais, ao longo do sistema 
distributivo, este destaca a criação de lugares intermédios que 
possam proporcionar maior contacto entre os habitantes, 
encarados enquanto prováveis lugares de demora. Neste 
edifício, Documenta Urbana Housing, a escada foi concebida 
com o objectivo de ser mais do que meio de acesso, tornando-
se também lugar de permanência. "Por acaso, tal expansão do 
espaço mínimo requerido para a circulação prova atrair não só 
as crianças, mas também serve como lugar para os residentes 
se sentarem e conversarem. Neste caso os residentes até 
dispuseram o mobiliário."35 

 
Todas estas obras vêm informar o desenvolvimento  do 

Átrio e do sistema distributivo vertical deste Projecto Final. 
Enquanto primeiro espaço intermédio entre o interior do 
edifício e o exterior, o Átrio assume um papel fundamental. A 
entrada é marcada por um recuo face ao limite edificado em 
relação com o Pátio, criando uma 'bolsa' de chegada, já em 
zona coberta. Aí, um longo banco integrado no desenho da 
entrada, no limiar entre interior e exterior, cria um lugar 
intermédio, para quem toca a porta e espera para que o 

                                                           
35 HERTZBERGER, Herman -  Lessons for Students in Architecture, Roterdão: 010 
Publishers, 1991, pág. 37 (tradução livre) 

Fig. 70 - Átrio de Entrada do Teatro Éden - 
Cassiano Branco 
Fonte:  1931, Cine-Teatro Éden, Praça dos 
Restauradores (Consulta em  Setembro  de 
2013). Disponível em: < 
http://fotos.sapo.pt/cassiano/fotos/?uid=6
2ry9Nj7mZ0bmIJP0dVr > 

Fig. 71 - Vista da Escada Principal, Edifício 
C6 da Faculdade de Ciências da UL 
Fonte:  NEVES, José. Edifício C6 da 
Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (Consulta em: Setembro 2013). 
Disponível em: 
<http://www.joseneves.net/pt/pt.html> 
 

Fig. 72 - Documenta Urbana Housing, Herman Hertzberger  
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons for Students in Architecture, Roterdão: 010 

Publishers, 1991, pág. 206 (imagem editada pela autora) 

Fig. 73 - Apropriação do patim da escada 
enquanto espaço intermédio - Documenta 
Urbana Dwellings, Herman Hertzberger  
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 
for Students in Architecture, Roterdão: 010 
Publishers, 1991, pág. 37 e 38 (imagem 
editada pela autora) 
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habitante desça ou para quem chega e pousa os sacos à 
procura das chaves. Todavia, a caracterização espacial do Átrio 
decorre sobretudo do desenho da escada, que lhe proporciona 
um duplo pé-direito, circunscrito por patamares a diversos 
níveis, que olham uns sobre os outros.  

 

A escada desenvolve-se em duas partes distintas, 
sendo que vence um primeiro nível, ao alcançar a galeria do 
primeiro piso. A primeira parte ocupa um dos extremos laterais 
do Átrio, passando a desenvolver-se depois no extremo 
oposto. Esta transição é marcada por um patamar intermédio 
de pé-direito mais comprimido, permitindo ao utilizador dar 
conta da variação espacial, não só pelo percurso em si, mas 
também pela natureza e caracterização do espaço 
arquitectónico de transição.  

Daí em diante, toda a escada se desenvolve em torno 
de si própria, relacionando os patins intermédios com as 
galerias, marcados por um desnível entre ambos, que permite 
vislumbres entre si, mas não um contacto directo. Deste modo, 
ao mesmo tempo que se vão abrindo permeabilidades visuais 
entre realidades díspares - a Escada e a Galeria - procura jogar-
se com essa mesma proximidade, que mesmo estando 
separadas por um desnível espacial, estão também ligadas 
fisicamente, tornando aquele limite em mais do que apenas 
fronteira, tornando-o em lugar de relação, onde ainda é 
possível apreender o que se passa do outro lado desse limiar.  

Fig. 74 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Esquiço do Átrio de Entrada 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 75 - Quarteirão de Habitação Colectiva 
- Esquema de desenvolvimento do acesso 

vertical  
Fonte: Esquiço da autora 
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Quando for alcançado o piso desejado, é então 

necessário contornar o vazio central do núcleo de acessos e 
assim aceder à galeria.  O cáracter de espaço de demora e de 
permanência que se pretende atribuir a estes patamares de 
chegada, é conseguido sobretudo através do desenho e da 
caracterização espacial dos mesmos. Tal como na obra acima 
referida de Hertzberger, também neste caso os patamares de 
chegada a cada piso assumem uma dimensão generosa na área 
virada para o exterior, oposto ao Pátio, sendo que o troço que 
liga este último à Galeria propriamente dita assume uma 
largura mais contida, definindo deste modo uma hierarquia 
espacial. Para além, do dimensionamento espacial do patamar 
mais largo, a existência da guarda larga que se debruça para o 
território envolvente do Quarteirão, procurando uma 
aproximação e uma permeabilidade visual entre ambas as 
realidades - Pátio e Rua - incita também ao uso mais demorado 
daquele mesmo espaço. Para além disso,  a guarda que 
circunda o vazio central do núcleo de escadas, contém ainda 
na sua espessura uma área habitável, que permite sentar. A 
intenção para estes lugares de transição entre o sistema 
distributivo vertical e o sistema distributivo horizontal  baseia-
se sempre na tentativa de fazer com que a própria 
caracterização espacial do edifício proporcione uma 
ambivalência funcional, dando liberdade de escolha ao 
utilizador sobre o uso do espaço.  

Fig. 76 - Quarteirão de Habitação Colectiva 
- Estudo da relação entre o patim 
intermédio da escada e a Galeria - Corte 
trasversal à Galeria 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 77 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Esquiço ilustrativo da relação entre a 
Galeria e o patim intermédio da escada de circulação - Vista da Galeria 

Fonte: Esquiço da autora 
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"Pôr a mão num corrimão ou pisar um pavimento 

irregular são experiências onde o nosso corpo é confrontado 
com o corpo do edifício. Muitas vezes a mão que segura, 
acaricia, empurra e retém é um dos melhores veículos para 
experimentar e compreender um dado local."36 

Para além da definição de carácter mais formal, 
também outros elementos enriquecem estes lugares.  Tal 
como Sérgio Fazenda Rodrigues enunciava numa das suas 
crónicas, o contacto com o corpo do edifício é fundamental 
para o compreender e para apelar ao sentido de pertença ao 
lugar. Assim sendo, no desenho desta escada é também tida 
em conta a sua caracterização material, portanto o seu aspecto 
constitutivo. Os três Átrios de Acesso situam-se em áreas 
distintas do terreno envolvente pelo que relacionam níveis 
diferentes de um para outro. Como resolução para este facto, 
procura-se que, entre os  três pontos de acesso, as 
recorrências sejam perceptíveis,  quer as constitutivas, quer as 
espaciais - estas últimas relacionadas não só com o desenho da 
escada em si, mas também na relação entre a chegada ao Átrio 
de entrada e o elevador e o lançar da escada.  

 
 
 

                                                           
36 RODRIGUES, Sérgio Fazenda, op. cit., pág.47 

Fig. 78 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Relação entre a escada de circulação do 
Átrio e o patamar de mais larga e de demora 
Fonte: Esquiço da autora 
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Fig. 79 - Quarteirão  de Habitação Colectiva, - Átrio Sul -  Estudo para o desenvolvimento da escada e relação entre patins intermédios e 
Galerias 

Fonte: Esquiço da autora   

Fig. 80 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Átrio Nascente - Estudo para o Átrio de Entrada e arranque da escada - Quarteirão de 
Habitação Colectiva   

Fonte: Esquiço da autora 
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A Galeria e o Sistema Distributivo Horizontal 
Tal como Aldo Van Eyck, também Herman Hertzberger 

toma o limiar e o intermédio como temas de trabalho e 
reflexão. Para ilustrar o seu ponto de vista, Hertzberger refere-
se ao imaginário de uma criança sentada no degrau de soleira 
de sua casa, lugar que pertence simultaneamente à casa e à 
rua, onde segundo ele afirma, "esta está suficientemente 
distante da sua mãe para se sentir independente (...) mas, ao 
mesmo tempo, (...) se sente segura por a saber por perto"37. 
Importa destacar esta complementaridade e ambivalência do 
lugar que possibilitam a criação de lugares intermédios, 
tornando-os em si mesmos, entidades reconhecíveis e 
habitáveis. 

Ao tomar este tema, Hertzberger expõe também o seu 
parecer relativamente à interpretação arquitectónica 
contemporânea que afirma pautar-se por uma cidade marcada 
por edifícios autónomos, resultantes de uma maior 
preocupação com o volume e o objecto, do que em termos de 
espaço e da sua apropriação. Contudo, Hertzberger refere que 
no seu entender, o espaço intermédio, o dito In-Between, 
sendo todo o espaço livre entre objectos, deve também ser  
tido em conta.  Defende que, contrariamente ao que é 
idealizado por parte de alguns arquitectos contemporâneos, se 
deve antes "procurar espaço onde ele existe e foi criado, no 
lugar intermédio (in-between), onde foi desenhado para este 
mesmo fim, construído através de consolas, nichos, coberturas, 
corredores, galerias, loggias e assim por diante"38. 

São diversas as obras de Hertzberger que demonstram 
este seu ponto de vista, como é o caso do edifício Montessori 
School em Delft, na Holanda, onde as salas de aula se 
organizam ao longo do corredor de circulação analogamente à 
ideia de Casas em relação a uma Rua (fig. 82). Contudo, entre 
cada Sala e o corredor de circulação, existe um espaço 
intermédio que, pertencendo simultaneamente aos dois 
domínios, oferece aos alunos de cada Sala, um lugar que é 
gerido por eles, ao mesmo tempo que o resto da comunidade 
escolar pode interagir com este.  

                                                           
37 HERTZBERGER, Herman, op. cit., pág. 32 (tradução livre) 
38 HERTZBERGER, Herman - Space and the Architect - Lessons in Architecture 2, 
Roterdão:  010 Publishers, 2010, pág. 214 (tradução livre) 

Fig. 81 - Criança sentada no degrau de 
soleira - Herman Hertzberger. 

Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 
for Students in Architecture, Roterdão: 010 

Publishers, 1991, pág. 32 
 

Fig. 82 - Montessori School, Delft, Holanda 
- Herman Hertzberger 

Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 
for Students in Architecture, Roterdão: 010 

Publishers, 1991, pág. 202 
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As entradas para o interior do edifício são também 
marcadas por um lugar intermédio que articula a Rua e a 
Escola, transformando o limiar num lugar de transição e 
permanência, apropriado quer pelas crianças nos períodos de 
recreio, quer pelos pais no fim do dia escolar. 

É também na sua obra do edifício Drie Hoven, um lar 
de idosos em Amesterdão, que Hertzberger aplica as mesmas 
premissas conceptuais, transversais ao seu trabalho. Nesta 
obra é também aplicado o conceito de In-Between, como meio 
para evitar divisões abruptas entre lugares de características 
espaciais diferentes, como é neste caso entre a Casa e o 
corredor de circulação. Os corredores de Drie Hoven 
funcionam como ruas que servem as casas dos utentes do lar, 
sendo que à entrada de cada Casa se encontra uma zona 

Drie Hoven Old People´s Centre, Amesterdão - Herman Hertzberger, 1974 
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons for Students in Architecture, Roterdão: 010 

Publishers, 1991, pág. 61 (imagem editada pela autora) 
 

Fig. 84 -  Montessori School - exterior, Delft, 
Holanda - Herman Hertzberger 
Fonte: : HERTZBERGER, Herman -  Lessons 
for Students in Architecture, Roterdão: 010 
Publishers, 1991, pág. 33 e 168 
 

Fig. 85 - Planta, Montessori School, Delft, Holanda - Herman Hertzberger 
Fonte: : HERTZBERGER, Herman -  Lessons for Students in Architecture, Roterdão: 010 

Publishers, 1991, pág. 62 (imagem editada pela autora) 
 
 

Fig. 83- Galeria e Espaço de Transição, Drie 
Hoven, Amesterdão - Herman Hertzberger 
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 
for Students in Architecture, Roterdão: 010 
Publishers, 1991, pág. 40 (imagem editada 
pela autora) 
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recuada face à galeria, que cria um nicho de chegada, 
permitindo a apropriação individual de cada utente. Deste 
modo o limite é transformando nestes lugares intermédios que 
fazem a transição entre ambas as partes, interagindo tanto 
com o domínio privado como com o público.  

 No contexto dos CIAM (Congrés Internationaux 
d’Architecture   Moderne)   no   pós-guerra, novas questões são 
levantadas em relação aos factos tomados como certos 
anteriormente, e dá-se uma mudança na forma de olhar os 
problemas, agora de uma forma mais abrangente e tolerante a 
novos pontos de vista. No seguimento desta mudança face à 
realidade da arquitectura contemporânea, são introduzidos 
novos temas e grupos de debate.  

Poucos anos antes de Van Eyck e Hertzberger, Alison e 
Peter Smithson, aquando do CIAM IX39 em Aix-en-Provence, 
em 1953, abordam o tema do Doorstep, também na busca de 
um novo sentido para conceitos como a 'soleira'  e  o  ‘limiar’.  Os  
Smithsons apresentam as suas reflexões sobre a relação entre 
o interior doméstico e a rua, debruçando-se sobre o domínio 
da soleira e a extensão da Casa para o exterior. Concluem que 
“a rua era mais do que um simples meio de acesso, era como 
que um palco da expressão social no qual eram gerados a 
identidade, os laços sociais, a sensação de segurança e de bem-
estar”40. 

O fotógrafo Nigel Henderson e a socióloga Judith 
Stephen desenvolveram uma investigação sobre os padrões de 
associação quotidiana entre a população operária de um bairro 
de Londres, Bethnal Green. Em 1952, os Smithsons baseiam-se 
neste trabalho fotográfico bem como nas vivências deste 
bairro e das suas ruas para não só lançarem as suas primeiras 
definições dos conceitos de identidade e associação, mas 
também para daí extraírem o conceito que levaria à 
formalização da sua proposta para o conjunto habitacional de 
Golden Lane. Neste projecto, "a casa era claramente a unidade 
familiar; a rua era, evidentemente, um sistema de acesso com 
base em galerias unilaterais de largura generosa, elevado no 

                                                           
39 O CIAM IX decorreu em Aix-en-Provence, França, em 1953, convocado com o tema 
La  Charte  de  l’Habitat, demonstrando a vontade dos antigos bem como dos membros 
jovens em compor um documento posterior à Carta de Atenas (1943). Este foi o 
primeiro CIAM onde compareceram predominantemente membros mais jovens, que 
mais tarde viriam a ser membros nucleares do Team X. 
40 SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter – Uppercase, in SMITHSON, Alison, Team 10 
Primer, 1962 Apud. MARTINS, João Paulo – Os espaços e as práticas; Tese de 
Doutoramento, pág. 255  

Fig. 86 - - Nigel Henderson, Bethnal Green, 
1949-52  

Fonte:  NIKAYA - Doorstep photography - 
the private made public, 2013 (Consulta em 

6 Julho 2013). Disponível em: 
<http://spaceframed.blogspot.pt/2013/04/

doorstep-photography-private-made-
public.html> 

 

Fig. 87 - Fotomontagem de rua coberta, 
Golden Lane, Peter Smithson, 1953 

Fonte: HEUVEL, Dirk van den, e outros - 
Alison and Peter Smithson - From the 

House of the Future to a House of Today, 
Roterdão: 010 Publishers, 2004, pág. 67 
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ar."41 As galerias eram baseadas num conceito de ruas 
elevadas, 'street-in-the-air', servindo o acesso às casas, bem 
como de elementos de ligação entre zonas do edifício, sendo 
que deste modo, defendiam os Smithsons, cada uma das ruas 
adquiria características próprias, tornando-se assim 
identificável e passando a ser um lugar em si mesmo. Os 
Smithsons, juntamente com Van Eyck e outros elementos 
integrantes do CIAM IX, apontavam a necessidade de 
identidade no contexto urbano, referindo que "o homem pode 
identificar-se de imediato com o seu lar, mas não se identifica 
facilmente com a cidade em que está situado. 'Pertencer' é 
uma necessidade emocional básica - suas associações são da 
ordem mais simples."42  

 
É também de um ponto de vista de carácter 

antropológico, que Marc Augé, na sua obra Não-Lugares, 
fundamenta que "o dispositivo espacial é ao mesmo tempo 
aquilo que exprime a identidade do grupo (as origens do grupo 
são frequentemente diversas, mas é a identidade do lugar que 
o funda, o reúne e o une)"43, reforçando a ideia de que os 
lugares encerram em si mais do que apenas definição espacial, 
mas que podem de igual modo conter uma dimensão social 

                                                           
41 FRAMPTON, Kenneth - História Crítica da Arquitectura Moderna, São Paulo: Martins 
Fontes, 2008, pág. 331 
42 SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter, e outros Apud. FRAMPTON, Kenneth - História 
Crítica da Arquitectura Moderna, São Paulo: Martins Fontes, 2008, pág. 330  
43 AUGÉ, Marc - Não-Lugares - Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, 
Lisboa: 90 Graus Editora, 2005, pág. 41 

Fig. 89 - Planta conjunto habitacional Golden Lane - Alison e Peter Smithson, 1952 
Fonte: a+p smithson: golden lane, 2010 (Consulta em Outubro 2013) . Disponível em: 

<http://archiflux.wordpress.com/2010/09/11/ap-smithson-golden-lane-2/> 

Fig. 88 - Diagrama explicativo do sistema 
de acessos composto por ruas elevadas - 
'street-in-the-air' 
Fonte:  a+p smithson: golden lane, 2010 
(Consulta em  Setembro 2013) . Disponível 
em:<http://archiflux.wordpress.com/2010/
09/11/ap-smithson-golden-lane-2/> 

http://archiflux.wordpress.com/2010/09/11/ap-smithson-golden-lane-2/
http://archiflux.wordpress.com/2010/09/11/ap-smithson-golden-lane-2/
http://archiflux.wordpress.com/2010/09/11/ap-smithson-golden-lane-2/
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que proporciona uma apropriação baseada na identificação 
com o lugar e na continuada presença deste na memória.  

Atendendo aos autores referenciados e às suas obras 
de maior relevância no âmbito do tema deste Projecto Final, 
tomam-se estas referências como premissas a desenvolver na 
concepção do espaços relativos à distribuição horizontal e 
acesso à Casa. Tal como na rua elevada em Golden Lane, 
também neste Quarteirão se procura que a galeria de 
distribuição seja entendida como uma continuação do Pátio 
comum, num sentido de ascensão deste espaço intermédio até 
à porta da Casa. Deste modo, enquanto 'ruas elevadas', estas 
galerias tomam uma dimensão generosa, servindo não só a 
passagem e acesso às habitações, como também incitando à 
permanência e ao encontro entre quem ali habita e se cruza, 
reconhecendo-se enquanto lugares de demora.   

 
O que se procura é que o próprio desenho do edifício 

incite a sua apropriação, sendo que para tal, no contexto da 
Galeria, se procurou tornar habitáveis os limites físicos que a 
contém. Assim, à semelhança do que sucede nas galerias do lar 
de idosos de Drie Hoven, onde Hertzberger cria um espaço de 
transição entre a galeria pública e o interior doméstico, 
também nas Galerias deste Projecto Final se procura criar um 
espaço intermédio que antecede o ingresso na Casa,  ao invés 
de ter apenas uma parede divisória entre a habitação e o 
espaço de circulação. Deste modo, torna-se aquele limite 
habitável em toda a sua extensão. Também o limite que separa 

Fig. 91 -    Spangen Housing, Rotterdam, 
M. Brinkman - Apropriação da Rua 

pedonal enquanto extensão da Casa 
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 

for Students in Architecture, Roterdão: 
010 Publishers, 1991, pág. 49  

   

Fig. 92 - Esquiço da caracterização espacial da galeria de acesso às habitações - 
Quarteirão de Habitação Colectiva 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 90 - Rua do bairro de Alfama - Lisboa 
Extensão da Casa para a Rua 
Fonte: Fotografia da autora 
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a Galeria do exterior contém em si mais possibilidades do que 
apenas construir uma guarda. Este limite pode também ele ser 
transformado num lugar intermédio entre duas realidades 
distintas, sendo que é proposta a adição de uma faixa 
horizontal larga ao murete de guarda, que transforma aquele 
limiar num lugar em si mesmo. Uma guarda larga proporciona 
uma maior apropriação, visto traduzir-se por uma maior 
superfície de contacto.  

Em termos da caracterização espacial deste lugar, não 
é aplicada nenhuma variação de nível relativamente à cota da 
Galeria e da Banda de Transição que antecede a Casa, pois 
pretende-se que a leitura total da Galeria seja composta pela 
faixa de circulação e a faixa de acesso à Casa, enquanto um só 
espaço distributivo.   

A operação espacial que diferencia entre Banda de 
Transição e espaço de distribuição, é aplicada ao pé-direito 
destes lugares, sendo que no lugar que antecede a Casa se dá 
um rebaixamento deste, ficando ao mesmo nível do interior 
doméstico, Deste modo, não só se proporciona um maior 
desafogo ao espaço de circulação, ao mesmo tempo que se 
cria uma maior contenção na Banda de Transição, que passa a 
ser lida enquanto continuidade espacial da Casa, que pertence 
simultaneamente ao domínio da Galeria.  

 
  

Fig. 93 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Corte transversal da Galeria e Banda de 
Transição 

Fonte: Esquiço da autora 
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Fig. 94 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Planta do piso-tipo de habitação 
Fonte: Esquiço da autora 
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A Cobertura  
A cobertura é muitas das vezes entendida como o 

'quinto alçado'  a ser definido e umas das obras que evidencia 
este facto é a Villa Savoye de Le Corbusier. Este foi um dos 
pioneiros da Arquitectura Moderna e foi responsável por 
diversos contributos que viriam a  influenciar e mudar o 
pensamento arquitectónico do seu tempo.  

De entre os diversos conceitos introduzidos por 
Corbusier, destacam-se os 'Cinco Pontos da Nova 
Arquitectura', sendo que "apenas com a arquitectura da Villa 
Savoye, cada um dos cincos pontos alcançaria a sua 
maturidade total"44. Associado ao conceito dos Cinco Pontos 
encontra-se também o da Promenade Architecturale. Este 
conceito aplica-se à relação entre objecto e utilizador, 
traduzindo-se por uma ideia de variação de determinado 
percurso, ao proporcionar uma percepção do objecto 
arquitectónico, a partir de diferentes pontos de vista.   

De entre os Cinco Pontos, interessa destacar para este 
trabalho a referência ao 'Terraço-jardim'. Realizado com o 
intuito de devolver o espaço livre apropriado pela construção 
da Vila, este terraço elevado 3.50m pretende  oferecer uma 
permeabilidade visual da paisagem envolvente, bastante mais 

                                                           
44 SBRIGLIO, Jacques - Le Corbusier: La Villa Savoye, The Villa Savoye, Basel: Birkhauser, 
1999, pág. 176 (tradução livre) 

Fig. 96 - Planta de Cobertura, Villa Savoye - Le Corbusier, Poissy, França, 1929-1931 
Fonte: Villa Savoye. (Consulta em: Setembro 2013). Disponível em: 

<http://villasavoyeblog.tumblr.com/> 

Fig. 95 - Villa Savoye - Fachada Noroeste, 
Le Corbusier, Poissy, França, 1929-1931 
Fonte: Fotografia da autora 
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ampla do que a partir do Piso Térreo, ao mesmo tempo que 
assume um lugar de prestígio no conjunto, possibilitando uma 
fantástica distribuição de luz pelo interior da Casa.  

"A valorização do percurso como uma estratégia 
conceptual, a ordenar tanto interna como externamente a Villa 
Savoye, é evidenciada desde a chegada, pontuando a 
experiência de fruição do objecto arquitectónico com surpresas 
constantes, seja a inflexão no percurso após o pequeno bosque,  
desvendando o volume da residência pousado sobre o tapete 
verde, seja na inversão da posição da entrada principal, 
contrária à chegada."45 Contudo o culminar da Promenade 
Architecturale, dá-se no Solarium - zona da Vila que surge 
apoiada no entendimento da época, em que a virtude 
terapêutica era associada ao Sol - entendido como  "uma 
máquina para gerar vistas: por um lado direccionando vistas 
para a arquitectura da casa e por outro lado, proporcionado 
vistas contidas e controladas pelas aberturas das paredes do 
Solarium".46 

Outra característica transversal a diversas obras de 
Corbusier relaciona-se com a altura do muro nas suas 
coberturas habitáveis ou 'toit-terrasses', de um metro e 
quarenta. "Permite ver sem ser visto, fundando um lugar 
protegido, um lugar destinado às horas calmas, aos serões e às 
noites estivais. Com o limite superior próximo da altura do 
nosso olhar, o precinto serve de elemento mediador entre o 
espaço arquitectural do 'toit-terrasse' e a paisagem 
circundante. Omite-se a presença da envolvente próxima, 
enaltecendo-se a paisagem longínqua."47 Ao contrário do que 
acontecia nos primeiros edifícios de habitação  de Corbusier, a 
partir dos anos trinta surge a autonomia da cobertura 
relativamente à organização do resto do edifício, passando a 
cobertura a ser constituída por elementos autónomos de uso 
colectivo. 

Também no caso do lar de idosos Drie Hoven, de 
Hertzberger, se podem encontrar áreas habitáveis em 
pequenos recantos ou nichos na cobertura do edifício que, 
para além das áreas comuns, são também apropriados pelos 
idosos para usufruto pessoal, onde desenvolvem algumas 

                                                           
45 MACIEL, Carlos - Villa Savoye: arquitectura e manifesto, 2002 (Consulta em 
Setembro 2013). Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.024/785> (tradução livre) 
46 SBRIGLIO, Jacques, op. cit., pág. 92 (tradução livre)  
47 SEQUEIRA, Marta - A Cobertura da Unité d'Habitation de Marselha e a Pergunta de 
Le Corbusier pelo Lugar Público, Barcelona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
da Universidad Politécnica de Cataluña, 2008, Tese de Doutoramento 

Fig. 97 -  Villa Savoye - Terraço elevado, Le 
Corbusier, Poissy, França, 1929-1931 

Fonte: Fotografia da autora 
 
 

Fig. 99 - Drie Hoven Old People´s Centre, 
Amesterdão - Usos da Cobertura - Herman 

Hertzberger, 1974 
Fonte: Architectuurstudio Herman 

Hertzberger : Information (Consulta em 
Outubro 2013). Disponível em:< 

http://www.e-
architect.co.uk/architects/herman-

hertzberger> 
 

Fig. 98 - Drie Hoven Old People´s Centre, 
Amesterdão - Recantos na Cobertura - 

Herman Hertzberger, 1974 
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 

for Students in Architecture, Roterdão: 010 
Publishers, 1991, pág.168) 

 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.024/785
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actividades de lazer como a jardinagem nos pequenos 
canteiros de flores, ou simplesmente descansar e passar algum 
tempo a conversar entre si. 

No contexto do Quarteirão deste Projecto Final, 
pretende-se que a cobertura assuma um papel semelhante aos 
dos exemplos acima referidos. Enquanto espaço onde culmina 
a ascensão através do edifício, a cobertura destina-se ao uso 
colectivo de todos os habitantes do edifício, possibilitando a 
sua apropriação por partes individualizáveis. É pretendido que 
a sua caracterização corresponda a um elemento verde, de 
vegetação rasteira, destinado ao lazer e à contemplação.  

Relativamente à organização espacial, toda a cobertura 
do Quarteirão é utilizada, ocupando parcialmente os dois 
níveis do edifício. A sua área percorrível e habitável 
corresponde a apenas a dois terços da sua área total, sendo 
que o restante espaço é apenas acessível para questões de 
manutenção. Para enfatizar ainda mais a distinção entre estas 
áreas é também utilizada uma diferenciação de cotas entre si, 
sendo mais elevada a área destinada ao uso dos habitantes. A 
área habitável encontra-se em torno do limite interior do 
Quarteirão, procurando suavizar a presença deste último nível 
do edifício, quando visto do nível térreo envolvente, dando a 
sensação de que o edifício é apenas constituído pelos seus 
níveis térreo e habitacionais.  

A delimitação física das áreas habitáveis da cobertura 
corresponde a uma guarda murada com uma altura de um 
metro e meio que, à semelhança das obras de Corbusier, 
procura que seja estabelecida uma relação com a paisagem 
distante, enquanto que nas galerias dos pisos inferiores se 
procura uma relação mais estreita com o pátio do Quarteirão. 

Fig. 100 - Quarteirão de Habitação Colectiva  - Estudo para a Cobertura 
Fonte: Esquiço da autora 
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2.3. A Casa 
 
"A casa suporta o mundo pessoal e é o arquivo de 

experiências e memórias que no espaço, ou naquilo que o 
preenche (...), juntamente com o corpo, nos constrói uma 
identidade."48 

No encadeamento das escalas desenvolvidas ao longo 
deste Trabalho Final, a Casa corresponde à escala de 
intervenção mais aproximada. O desenvolvimento e a 
organização das tipologias são nesta escala a base inicial de 
trabalho. Contudo, e recorrendo à aplicação do tema proposto, 
foi dada igual relevância aos pontos de contacto entre a Casa e 
a sua envolvente - a Galeria e a Rua - baseada na exploração do 
limiar enquanto entidade de relação entre diferentes domínios 
de privacidade.  

A escolha das tipologias, pequenas (T1) e grandes (T3), 
baseia-se na análise da zona alargada da intervenção, a Colina 
de Sant'Ana, e na população que actualmente reside na Colina, 
bem como a que poderá passar a habitá-la no futuro. 
Considerando a caracterização da intervenção proposta,  
traduzida por uma diversidade e complementaridade 
programática e funcional, que abrange todas as faixas etárias, 
pretende-se igualmente que o edifício habitacional proposto 
ofereça resposta aos mesmos grupos sociais: a população 
idosa residente na Colina, e pessoas singulares, estudantes, e 
novas famílias que possam fixar-se, usufruindo da 
oportunidade para revitalizar esta área da Cidade. 

Contudo, o tema explorado ao longo desta 
investigação recai sobretudo no trabalho sobre os limites da 
Casa, procurando entender de que forma é que estes, se 
encarados enquanto espaços intermédios, podem criar bandas 
funcionais que, ao mesmo tempo que criam espaços de 
transição reconhecíveis entre domínios, também podem 
permitir um prolongamento da Casa para além do seu interior 
doméstico, estabelecendo ou reforçando as relações entre 
privado, semi-privado e público. Estas, para além de 
exploradas entre Casa-Galeria e Casa-Rua, são também 
propostas para o interior doméstico, todavia, lançando apenas 
pistas fundamentais para a sua resolução, visto a escala do 
foco do trabalho não o abranger.  

                                                           
48 RODRIGUES, Sérgio Fazenda, op. cit., pág.89 

Fig. 101 - 29-A - Conjunto Habitacional 
Olivais Sul, Lisboa 

Fonte: Ruptura Silenciosa. 29-A teaser 1 
(Consulta em Dezembro 2013). Disponível 

em:  
<http://vimeo.com/69097010> 



 

60 
 

Organização do Interior Doméstico 
O desenvolvimento das tipologias, quer das pequenas, 

quer das grandes, pressupõe-se subjacente aos mesmos 
princípios compositivos. Como elementos transversais a ambas 
as tipologias, encontram-se a Banda de Transição entre a 
Galeria e a Casa, a lógica da casa infinita, onde se procura que 
seja possível criar uma circulação circular dentro da Casa, e 
ainda uma divisão espacial entre áreas de carácter público e 
privado.  

Assim, a tipologia pequena é organizada em torno de 
um núcleo central com a instalação sanitária, sendo que 
metade da habitação  corresponde à zona de estar e refeições, 
e a outra corresponde à área da cozinha - que em conjunto 
com o núcleo central formam o espaço servidor da Casa - e 
ainda do quarto. A organização espacial é ainda enfatizada 
pelo rebaixamento do tecto na metade da Casa 
correspondente  às zonas servidoras e ao quarto, conferindo a 
esses espaços um pé-direito mais comprimido como indicador 
de transição entre domínios de gradação de intimidade 
distintos. A frente da tipologia que faz fronteira com a Rua 
integra um grande vão na área de dormir, e uma varanda 
profunda na área comum, sendo que a frente para a Galeria 
relaciona a cozinha, a sala e a zona de entrada com um espaço 
de transição exterior. 
  

Fig. 102 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Planta e Corte da tipologia pequena 
Fonte: Esquiço da autora 
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Para a tipologia grande procurou-se uma continuidade 

compositiva relativamente à pequena, apresentando variações 
apenas relacionadas com o número de quartos que apresenta. 
Deste modo, esta tipologia é também organizada em torno de 
um núcleo central, correspondente a uma instalação sanitária, 
que separa também a Casa entre duas áreas distintas: zonas 
comuns e zonas privadas. Propõe-se assim que a Casa se 
organize em três partes: a zona de entrada, zona de refeições e 
de estar; uma área central corresponde a zonas de serviço -
instalações sanitárias e cozinha; e uma terceira área 
correspondente às zonas mais privadas dos quartos. Também 
nesta tipologia se procura uma relação com a Rua análoga à da 
tipologia pequena, sendo que os quartos se encontram 
associados a uma longa varanda, bem como nas áreas comuns 
onde grandes vãos e uma varanda profunda rematam esses 
mesmos espaços. Também aqui a cozinha e zona de entrada 
privilegiam da mesma relação espacial com a Galeria, traduzida 
pela dita Banda de Transição exterior. À semelhança da 
tipologia pequena, também a esta se associam variações no 
pé-direito da habitação correspondentes às áreas servidas e 
servidoras onde, igualmente, se encontra uma compressão 
espacial associada  a estas últimas.  

Fig. 103 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Planta da tipologia grande 
Fonte: Esquiço da autora 
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A Banda de Transição 
"A aproximação que fazemos ao limite, sensorial ou 

conceptual, revela-nos todo um mundo que, contido na 
espessura de uma fronteira, a torna real, a caracteriza, e a 
autonomiza."49 

Aldo Van Eyck, membro integrante do Team X, explora 
o   tema   do   ‘limiar’,   fazendo-o contudo de um modo mais 
aprofundado que os Smithsons haviam feito anteriormente, e  
indo mais além do que apenas a transição entre a rua e a casa. 
Sustentando a sua investigação em correntes vanguardistas do 
início do século XX, como a filosofia, a antropologia e as 
ciências exactas, Van Eyck “elevava  a   liminaridade  a  princípio  
fundamental de toda uma construção teórica e poética da 
arquitectura  e  do  lugar”50. 

'La plus reálité du seuil' é o tema lançado por Van Eyck, 
onde   identifica   o   ‘limiar’   como   elemento   representativo   da  
essência da arquitectura, facto que explica através do exemplo 
prático da porta. Para si, a porta é um elemento que não deve 
ser somente entendido como separador de duas entidades ou 
domínios, ou como elemento diluidor de fronteiras e criador 
de continuidade espacial. Van Eyck afirma que a porta 
enquanto representação do que é o 'limiar', deve antes ser 
entendida como um lugar articulador entre entidades, que 
tanto pertence a uma como outra, e onde se conciliam em 
simultâneo os aspectos mais relevantes de ambas.  

Tomando como fundamental este posicionamento de 
Van Eyck, face ao tema do 'limiar', para a investigação relativa 
a este Projecto Final, a proposta de intervenção baseia-se nos 
princípios defendidos pelo autor como ponto de partida para o 
desenvolvimento da relação Casa-Galeria. Nesta proposta, 
procura-se suavizar a transição entre área pública e interior 
doméstico através da criação de um Banda de Transição entre 
ambos os domínios. Deste modo, este lugar intermédio 
assume a função de extensão da Casa, ao mesmo tempo que 
proporciona um distanciamento desta relativamente à área de 
passagem da Galeria de distribuição.  

O Conjunto Habitacional Olivais Sul, da autoria de Vítor 
Figueiredo e Vasco Lobo, de 1960, é uma referência no que 
toca ao tratamento da relação Casa-Galeria, edifício onde "as 
ruas aéreas são um espaço em aberto, um desafio à invenção 

                                                           
49 AIRES MATEUS, Manuel, op. cit., pág. 7 
50 MARTINS, João Paulo – Os espaços e as práticas; Arquitectura e as Ciências Sociais: 
habitus, estruturação e ritual, Lisboa: FAUTL, 2006, Tese de Doutoramento, pág. 255 

Fig. 104 - De Drie Hoven, Home for the 
Elderly  - O limiar enquanto lugar 
intermédio - In- Between 
Fonte: HERTZBERGER, Herman -  Lessons 
for Students in Architecture, Roterdão: 010 
Publishers, 1991, pág.168) 
 

 
 

Fig. 105 - Quarteirão de Habitação 
Colectiva - Esquema compositivo da 
Galeria e Banda de Transição 
Fonte: Esquiço da autora 
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de viver."51 Neste caso, a entrada para cada uma das 
habitações é marcada com um recuo relativamente à área da 
circulação. Essa área é ocupada individualmente pelos 
habitantes de cada uma das habitações, enquanto extensão da 
Casa para o exterior, determinada pela disposição de vasos de 
flores, gaiolas e outro tipo de pertences pessoais.  

 

 

 
Relativamente à proposta para a relação Casa-Galeria 

deste Projecto Final, procura criar um espaço como o referido 
na obra dos Olivais Sul, criando um lugar intermédio que ocupa 
toda a frente da habitação em relação com a Galeria.  

Como elemento divisório entre deste domínio semi-
privado e o espaço distributivo da Galeria é criada uma parede 
que delimita a Banda de Transição que, por não alcançar o 
tecto da Galeria, permite uma leitura global do espaço, ao 
mesmo tempo que o separa. Esta parede é caracterizada por 
uma perfuração do seu plano, permitindo entradas de luz e 
ventilação daquele mesmo espaço, sendo que a sua altura 
rebaixada procura que mais luz possa passar para dentro da 
habitação, por um rasgo a altura equivalente existente na 
fachada da Casa. Este elemento divisório equivale apenas a 
metade da largura da habitação, sendo que a restante metade 
do espaço intermédio se encontra em relação directa com a 
área da Galeria.  

                                                           
51 29-A, 2013 (Consulta em Setembro de 2013). Disponível em: 
<http://www.rupturasilenciosa.com/29-A> 

Fig. 106 - Planta de piso - Conjunto Habitacional nos Olivais Sul - Lisboa - Vítor 
Figueiredo e Vasco Lobo, 1960 
Fonte: Revista Arquitectura, nº 135, Outubro 1979, pág. 38 

Fig. 107 - 29-A - Galeria exterior do 
Conjunto Habitacional Olivais Sul, Lisboa 

Fonte: Ruptura Silenciosa. 29-A trailer 
(Consulta em Dezembro 2013). Disponível 

em:  
<http://vimeo.com/74361496> 
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Incidindo sobre o factor de extensão da habitação, 
procura-se ainda que seja possível conter e resguardar parte 
deste lugar intermédio, permitindo que quem aceda à Casa 
através da sua porta principal, não seja confrontado com a 
zona de tratamento de roupas, área exterior e extensão da 
cozinha. Para tal, propõe-se uma divisão física desse espaço, 
através do prolongamento da parede divisória da cozinha, que 
é rematada por uma guarda metálica que permite encerrar ou 
manter toda área de transição contínua.  

  
 
  

Fig. 108 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Banda de Transição  
Planta e Corte Transversal 

Fonte: Esquiço da autora 
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A Fachada 
"A linha que separa ou une a casa ao espaço urbano, 

não é uma linha. Podemos afirmar que ambos conservam os 
seus próprios confins epidérmicos e entre eles instalam-se 
interstícios espaciais que não pertencendo aos programas 
funcionais nem do edifício, nem da cidade, possibilitam e 
enriquecem a existência de ambos".52 

Também Juan Luís Trilho refere a propósito da relação 
entre a casa e a cidade, que o limiar se constitui partindo de 
uma complementaridade entre entidades em relação. Assim, 
ao abordar um contexto mais específico como o da Casa, surge 
então a fachada como elemento primordial na definição do 
limiar.  

Mais recentemente, no seu trabalho "Fachadas Vivas", 
Manuel Aires Mateus aborda o tema da fachada como faixa 
limite, afirmando que esta "na sua posição limite transforma-
se também ela própria num centro, ultrapassando a sua 
vocação primária de lugar de transição entre dois espaços, e 
actuando na mediação entre duas realidades interactivas"53. 
No fundo, a questão que importa reter, prende-se com a 
importância assumida pela fachada na relação entre espaços 
ou entidades distintas, podendo esta ser entendida como uma 
'franja', que é lugar em si própria, e que ao interagir com os 
espaços que lhe são contíguos, os pode influenciar e contribuir 
para a sua caracterização.  

Deste modo, importa entender como é que a fachada, 
enquanto potencial limite ocupável, pode ser trabalhada como 
recurso de projecto, incidindo no estudo do que são as suas 
possibilidades e potencialidades espaciais, bem como na sua 
influência e inter-relação com os espaços que confina.  

Tomando como ponto de partida, as premissas dos 
autores acima referidos, o desenvolvimento da Fachada do 
Quarteirão deste Projecto Final baseia-se igualmente em 
algumas obras arquitectónicas de referências que demonstram 
um trabalho detalhado sobre a Fachada. Traduzem-se por uma 
potencialização do uso do limite edificado e da sua 
espacialização, ao criar nichos, interstícios, recuos e avanços 
deste limiar. São portanto referências que demonstram uma 
procura em  conferir uma tridimensionalidade e dinâmica ao 
plano de fachada do edifício, trabalhando com os mínimos, em 

                                                           
52 TRILHO, Juan Luis, A arquitectura en el limite, Comunicação no Seminário 
Internacional de Las Palmas, Canárias, 1995, Apud. AIRES MATEUS, Manuel - Fachadas 
Vivas, Lisboa: Faculdade de Arquitectura Universidade Técnica de Lisboa, 1995, pág. 5 
53 AIRES MATEUS, Manuel, op. cit., pág. 9 
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termos dimensionais, mas enriquecendo o limite ao torná-lo 
numa entidade densa e espessa.  

 Entre estas obras encontram-se a ESAD nas Caldas da 
Rainha, de Vítor Figueiredo, onde o arquitecto procurou definir 
regra para a definição formal do edifício, assumindo a linha 
limítrofe enquanto entidade composta por múltiplos planos, 
que entre avanços e recuos conferem dinamismo e 
espacialidade ao plano da Fachada. A esses planos são 
atribuídas diferentes características, sendo que uns são 
envidraçados, outros maciços e opacos. Dentro destes últimos, 
existe ainda uma variação na sua posição, onde a sua forma 
em U se encontra virada para o interior ou para o exterior. A 
conjugação entre estes três elementos varia também 
consoante o plano de fachada ou área do edifício.  

O Edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, da autoria de José Neves, é igualmente 
representativo deste trabalhar com os mínimos, para atribuir 
dimensionalidade ao plano da Fachada. Neste caso, o 
dinamismo da fachada é bastante mais subtil do que no 
edifício da ESAD acima referido, tornando o limite edificado 
num plano igualmente trabalhado mas com variações 
dimensionais mais discretas. Quando analisado com maior 
rigor,  este plano revela a sua complexidade, que apesar de 
caracterizado por estas ditas variações mínimas, é composto 
por múltiplos planos interrelacionados.  

O nº 46 da Avenida Álvares Cabral em Lisboa, da 
autoria de Cassiano Branco é também referência a destacar, 
sendo que contudo, o tratamento do limite aplicado à fachada 
deste edifício é distinto dos anteriores. Este exemplo segue as 
premissas características da obra de Cassiano: "fachadas 
ritmadas, de articulações volumétricas e jogos de 
verticalidade/horizontalidade"54, sendo que é de destacar a 
relação de planos horizontais opacos e transparentes, e ainda 
o remate destes últimos nas esquinas, marcados por um recuo 
face ao limite edificado, enquanto excepção no conjunto.  

 
Nos exemplos anteriormente apresentados, a parede 

limítrofe é entendida como uma entidade espacial em si 
mesma, que ultrapassa a representação de uma linha limite e 
se torna numa entidade espessa e dinâmica, que chega até a 
conter espaços habitáveis em si mesma. 

                                                           
54 SOUSA, Silva - O Início de um Modernismo Fugaz, 2011. (Consulta em Novembro 
2013). Disponível em: < http://arquitecturaen.no.sapo.pt/modernismo.html> 

Fig. 109 - Escola Superior de Artes e Design 
de Caldas da Rainha, Caldas da  
Rainha, Vítor Figueiredo - Vista interior e 
vista exterior do plano de fachada 
Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 110 - Edifício C6 - FCUL, José Neves, 
1993-2003 - Vista exterior 
Fonte: NEVES, José. Edifício C6 da 
Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (Consulta em: Setembro 2013). 
Disponível em: 
<http://www.joseneves.net/pt/pt.html> 
 

 

Fig. 111 - Nº 46 da Avenida Álvares 
Cabral, Lisboa, Cassiano Branco, 1935 - 
Detalhe da esquina do edifício e Fachada 
Principal 
Fonte: Esquiço e Fotografia da autora 
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 É no seguimento das recorrências atrás referidas, 
transversais aos exemplos enunciados, que se desenvolve o 
desenho e caracterização da Fachada do Quarteirão desta 
Proposta. Tanto a fachada para a Rua, como a fachada para o 
Pátio, seguem os mesmos princípios compositivos e 
constitutivos. No sentido de conferir uma horizontalidade ao 
edifício, a Fachada é composta por uma alternância entre 
planos: a fachada que faz face à Rua é composta por planos  à 
face opacos, e planos de composição heterogénea, esta com 
variações ao nível da concepção material e de posição 
relativamente à face mais externa do corpo edificado; no caso 
da fachada para o Pátio, a horizontalidade é igualmente 
acentuada por uma alternância de planos, sendo que é entre 
um plano opaco e um plano rasgado livre. Este rasgo faz com 
que a  fachada passe a ser lida através da relação entre o plano 
recuado das habitações e o plano à face.  
  

Fig. 113 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Composição da Fachada para a Rua 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 112 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Composição da Fachada para  o Pátio 
Fonte: Esquiço da autora 
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Consequentemente, o limite edificado alcança assim 
uma dinâmica espacial que possibilita uma ocupação deste 
próprio limite, como é o caso da Fachada para a Rua, onde os 
avanços e recuos do plano heterogéneo criam lugares 
habitáveis - as varandas. Contudo, o tema é levado a uma 
escala ainda mais próxima, tirando partido da espessura total 
conseguida na parede à face, para criar uma guarda larga que 
torna possível a ocupação do Limite no seu sentido mais 
ínfimo.  

 
 
 
 

 

 
 
Porém, não se trata apenas de definir a caracterização 

espacial da fachada, mas também de lhe associar uma 
conceptualidade material que destaque o carácter constitutivo 
da Proposta. 

Procurando enfatizar ainda mais a relação volumétrica 
entre o Quarteirão e a modelação do terreno do Recinto, o 
piso térreo recuado adquire uma transparência no seu 
contacto com a Rua, acentuando a noção de corpo edificado 
que 'flutua' sobre o terreno. O nível de toque com o solo na 
cota do Pátio, correspondente ao primeiro piso habitacional, 
assume um carácter de contenção estabelecendo uma 
continuidade ao adquirir a mesma materialidade do Pátio.  

A caracterização do restante corpo edificado, resulta 
da conjugação entre planos horizontais opacos e planos 
horizontais dinâmicos ou vazados, consoante seja a fachada 
para a Rua ou a fachada para o Pátio. A recorrência material ao 

Fig. 115 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Pormenor da guarda larga na Fachada 
para a Rua 

Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 114 - Quarteirão de Habitação 
Colectiva - Relação entre a guarda larga e 
janela ou varanda  
Fonte: Esquiços da autora 
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longo do desenho da fachada traduz-se não só por diferentes 
tipos de materiais, como também de métricas compositivas. 
Na fachada para a Rua, os planos de parede opacos recuados, 
que se conjugam com planos envidraçados, revestem-se de 
pedra, contrastando com o reboco branco do plano horizontal 
à face.  

Na fachada que faz face com o Pátio, denota-se a 
recorrência de materialidades. A alternância de elementos 
horizontais é neste caso entre planos rebocados à face e 
planos vazados correspondentes à área da Galeria. Todavia, a 
leitura destes planos de fachada decorre da relação dos planos 
rebocados com os planos limítrofes da Banda de Transição da 
Habitação. Esses planos, são perfurados segundo uma métrica 
idêntica à do revestimento pétreo do Pátio e face exterior da 
primeira Galeria de habitação, contrastando com o plano de 
fundo da Galeria, revestido com azulejo.  

Enquanto excepções face à regra constitutiva do 
edifício, encontram-se dois momentos fundamentais. Um deles 
relativo à configuração espacial da Galeria, à qual no corpo a 
Norte  é aplicada uma inflexão, levando a que a posição das 
habitações seja também invertida. Por conseguinte, dá-se 
também uma inversão no contexto da Fachada, que nesse 
corpo passa a ter em confronto com a Rua os vazados da 
Galeria, enquanto que  os planos dinâmicos passam a fazer 
face com o Pátio. Este é também um dos motivos pelos quais 
se procura uma caracterização em sintonia em ambas as 
Fachadas opostas do Quarteirão - face à Rua e face ao Pátio. 

Outro dos momentos compositivos de excepção 
remete-se à fachada Norte, em relação com o Parque Verde. 
Por enquadrar o sistema rampeado de acesso ao Pátio, esta 
fachada destaca-se assim das restantes pela sua composição 
formal, sendo que segue a mesma lógica compositiva do resto 
do edifício. A volumetria edificada do corpo Norte resulta 
também da presença do sistema de rampas, que para além de 
relacionar a cota da Rua e a cota do Pátio, leva à criação de 
avanços e recuos do volume.  

 
  
 
    

Fig. 116 - Quarteirão de Habitação 
Colectiva - Exploração de materialidades - 

esquina da fachada para a Rua 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 118 - Quarteirão de Habitação 
Colectiva - Estudo constitutivo para o 

interior da Galeria de distribuição 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 119 - Quarteirão de Habitação 
Colectiva - Estudos para a fachada em 

relação com o Pátio - continuidade entre a 
Galeria e a fachada da habitação 

Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 117 - Quarteirão de Habitação 
Colectiva - Estudo constitutivo para o 

fachada  em relação com o Pátio 
Fonte: Esquiço da autora 
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Fig. 121 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Alçado Poente em relação com o Pátio  
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 122 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Alçado Sul em relação com a Rua 
Fonte: Esquiço da autora 

Fig. 120 - Quarteirão de Habitação Colectiva - Alçado Norte 
Fonte: Esquiço da autora 
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 3. Considerações Finais 
 
Através deste Projecto Final procurou-se entender 

como é que o trabalho sobre os Limites e Espaços Intermédios 
pode ser interpretado enquanto recurso projectual. Esta 
abordagem procura compreender de que forma é que a 
aplicação dos princípios subjacentes a este tema permite 
alcançar uma complementaridade e articulação espacial.  

Face ao lugar de intervenção, o antigo Hospital Miguel 
Bombarda, e à problemática lançada relativa ao seu contexto, 
a posição conceptual da proposta reconhece três escalas de 
intervenção - escala do urbano, escala de aproximação ao 
Edifício e escala mais próxima, da Casa - procurando entender 
como é que o tema pode ser aplicado a  cada uma delas, e de 
que forma podem os recursos projectuais transversais a este 
ser interpretados desde a escala da cidade à escala da mão. 

A pesquisa da temática em causa permitiu encontrar e 
analisar referências e conceitos fundamentais, referentes a 
cada uma das escalas que se propõem abordar. A sua análise 
permitiu identificar as oportunidades inerentes ao lugar de 
intervenção e à abordagem a aplicar no seu contexto. 

O cruzamento do enquadramento teórico e empírico 
com o desenvolvimento prático do Projecto Final, potenciou 
uma experimentação informada de opções a tomar nesta 
proposta,  sendo que, por variadas vezes se conclui que alguns 
dos conceitos estudados podem ser aplicados às três escalas 
distintas, não se cingindo apenas à actuação no contexto 
urbano ou apenas na escala mais próxima, confirmando 
portanto a posição conceptual tomada inicialmente.  

Para a reintegração urbana de um Recinto, 'bolsa' na 
Cidade, conclui-se que se torna fundamental encarar o seu 
limite enquanto foco de trabalho, demonstrando, como no 
caso das opções tomadas na Proposta, que é possível 
promover uma reintegração física na Cidade, sem que se perca 
contudo a identidade espacial de determinada entidade. 

De igual modo se actuou relativamente à escala do 
Edifício, corroborando os princípios teóricos e empíricos 
convocados para este relatório, que defendiam a criação de 
lugares intermédios, essenciais para alcançar uma 
complementaridade e articulação espacial entre Rua e Casa. 
Confirma-se também, ao longo do desenvolvimento do 
Quarteirão, que os princípios organizativos utilizados e 
subordinados ao tema, promovem também um maior 
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reconhecimento espacial e desenvolvem um consequente 
sentido de pertença ao lugar. Reconhece-se e destaca-se a 
relevância do desenho, da caracterização espacial e até mesmo 
do seu aspecto constitutivo, enquanto fundamentais para uma 
relação estreita entre o Homem  e o corpo do edifício e uma 
leitura e interpretação clara da sua espacialidade e 
organização. 

Esta escala encontra-se intimamente ligada com a 
escala de maior proximidade, sendo aplicados os mesmos 
princípios temáticos atrás referidos, à problemática da relação 
entre domínios de intimidade distintos. A resolução desta 
problemática propicia a exploração de possíveis recursos 
projectuais, que se fundam na procura de uma transição 
espacial mais faseada e menos abrupta entre público e 
privado. De igual modo se observa que as práticas e ritos do 
espaço contemporâneo requerem lugares que lhes propiciem 
uma maior apropriação espacial, contrariando as 
circunstâncias actuais onde muitas vezes se encontram lugares 
desprovidos de carácter e de possibilidades de uso, para além 
de circunstâncias ocasionais ou de maior especificidade.  

Deste modo se crê que a ambivalência espacial 
associada à procura de lugares intermédios e de transição seja 
indispensável, não só para resolução da problemática 
específica do lugar da intervenção, mas também enquanto 
conjunto de princípios e conceitos que podem ser um 
contributo para intervenções no contexto da Cidade e 
Arquitectura contemporâneas.  

Através deste Projecto Final se constata a relevância 
do tema dos Limites e Lugares Intermédios, e se conclui que os 
estudos teóricos e empíricos realizados até agora revelam a 
sua pertinência na actualidade e a sua potencialidade 
enquanto recurso projectual para problemáticas futuras. É 
também de realçar a sua transversalidade de escalas e 
capacidade desta temática para solucionar e actuar a 
diferentes níveis de intervenção.  

 
 
 
 
 
 
 

Número total de palavras: 16426
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5. Anexos 
  



 

 
 

Anexo I 
 

 Componentes gráficas finais 
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Anexo II 
 

Fotografias das maquetas finais 
  



 

 
 

 

Maqueta final da proposta urbana para o Recinto do Hospital Miguel Bombarda - escala 1:500 



 

   
 

 

Maqueta final da proposta urbana para o Hospital Miguel Bombarda - escala 1:500 



 

 
 

  

Maqueta Final do Quarteirão de Habitação Colectiva - cobertura e piso-tipo de habitação - escala 1:200 
 



 

   
 

 

Maqueta Final do Quarteirão de Habitação Colectiva - piso-tipo de habitação e piso térreo - escala 1:200 
 



 

 
 

  Maqueta Final do Quarteirão de Habitação Colectiva - escala 1:200 
 



 

   
 

 

Maqueta Final do Átrio de Acesso e Distribuição Vertical - escala 1:100 
 


