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| Resumo 
 

No presente Projecto de Mestrado Integrado em Arquitectura, incluindo o tema de “Edifício 
Híbrido, como Espaço Público”, é desenvolvida uma investigação e reflexão sobre os conceitos 
aplicados no projecto prático do Centro Cultural e Lazer de Odivelas, são eles os conceitos de 
hibrido e espaço público, e como se podem complementar. 

O rasgo no tecido urbano de Odivelas, devido a ribeira e hortas urbanas, localizadas no vale, 
apresentam uma dificuldade na união territorial e social,  a falta de qualidade de espaço publico 
e a oferta de programas à comunidade, foram a base para a aplicação dos conceitos numa infra-
estrutura capaz de combater e diminuir estes problemas. 

Este vazio urbano existente, foi interpretado como uma forma de conexão territorial e social, em 
que se desenvolveu um parque urbano, de forma a revitalizar e organizar o território, albergando 
um complexo cultural e social, que oferece espaço público qualificado e uma variedade de 
programas culturais, sociais e lazer à comunidade, incluindo diversas faixas etárias, escalões 
sociais e interesses. Portanto, o processo de trabalho foi importante no desenvolvimento da ideia, 
e na aplicação dos conceitos investigados neste tipo de contexto urbano 
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| Abstract 

 

In the present Master’s project in Architecture, including the theme "Hybrid Building as a 
Public Space”, it is developed a study and a reflection about the concepts applied in the practical 
project of the Cultural and Leisure Centre in Odivelas, these are the concepts of hybrid and 
public space, and how they can complement. 

The tear in the urban design of Odivelas, due to the river and urban gardens, located in the 
valley, show a difficulty in the social and territorial union, a lack of quality in public spaces and 
offering programs to the community were the basis for the application of concepts, in an 
infrastructure, capable to oppose and reduce these problems. 

This existing urban void was interpreted as a form of a territorial and social connection, which 
developed in an urban park, in order to organize and revitalize the area, housing a cultural and 
social complex, which provides qualified public space and a variety of cultural, leisure and 
social programs to the community, including different age groups, social ages and interests. 
Therefore, the work process was important in the development of the idea, and application of 
the concepts investigated in this type of urban context 
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| Capítulo I | Introdução ao Híbrido 

 

1.1 | Introdução 

 

No presente Projecto final de Mestrado Integrado em Arquitectura foi realizado um trabalho de 
investigação que, procura as potencialidades do edifício Híbrido. 

Desenvolve-se a partir do plano urbano realizado na disciplina de Laboratório de Projecto VI (1º 
semestre), procurando relacionar o tema “Construir, no Construído - Odivelas” e o significado 
do “ Edifício Híbrido” e o “Espaço Público”, sendo já o edifício Híbrido um modelo 
impulsionador de espaço público. 

Odivelas é uma cidade que para além dos problemas de integração social (AUGI - Aglomerado 
Urbano de Génese Ilegal), é um território que, na análise feita durante o 1º semestre na 
disciplina de Laboratório de Projecto VI, está dividido ao meio, pelo vale onde passa a ribeira, 
de um lado uma cidade antiga do outro uma nova classe que surge através de novos edifícios 
modernos, ou seja, existe um “rasgo” no território, uma desconexão da cidade e da sua própria 
população. 

Assim, a proposta apresentada define duas lógicas: a escala urbana e a escala arquitectónica. A 
proposta urbana foi desenvolvida em grupo na disciplina de Laboratório de Projecto VI, um 
Parque Urbano que requalifica a área do vale e a ribeira, e organiza o território, de forma a ligar 
as duas partes da cidade de Odivelas, “combatendo” o vazio urbano (Vazios urbanos 
constituem-se normalmente de espaços não construídos e não qualificados como áreas livres no 
interior do perímetro urbano de uma cidade.), através de percursos pedonais e ciclovias, tal 
como a oferta de diferentes serviços que pontuam o percurso ao longo do Parque Urbano. 

A proposta de Projecto Final de Mestrado em Arquitectura surge desta lógica, inserindo-se na 
periferia do Parque Urbano, que considera a partir do edifício Híbrido aspectos como: Espaço 
Público, oferta de programas que carecem na cidade a nível cultural e de lazer, e a interacção 
entre as diversas faixas etárias e estatutos sociais. 

Assim a proposta de projecto consiste em propor uma estrutura para revitalizar e conectar o 
território de Odivelas, e por sua vez a sua população, cujos conceitos e metodologias de projecto 
foram retirados após uma reflexão e análise de exemplos estudados na parte teórica, de forma a 
serem passíveis com os problemas em causa, já referenciados na cidade de Odivelas. 

Desta forma combina-se um “Edifício Híbrido” como impulsionador do “Espaço Público”, 
combinando-os com programas culturais e lazer. 
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A metodologia e conceitos associados ao projecto, com fundamentação teórica, estão ligados ao 
“híbrido” aplicado à Arquitectura. A definição de híbrido é o cruzamento entre espécies 
diferentes (Capítulo II / 2.1- Palavra “Híbrido”). 

 

Na abordagem ao híbrido, no contexto arquitectónico, actualmente existem autores como Steven 
Holl e Rem Koolhaas, mas já tinha sido iniciada por Claude-Nicolas Ledoux, e mais tarde 
aprofundado na revista “Phamphlet Arquitecture – Hybrid Buildings” (Joseph Fenton). 

Ao longo do desenvolvimento da proposta, recorreu-se ao estudo de tipologias de edifícios 
híbridos, casos de estudo como: “Vanke Center – China- By Steven Holl”, o “Yokohama Port 
Terminal – Japão – by FOA” e documentação teórica sobre o tema, tendo em conta o programa, 
a forma, lugar, densidade, escala, tipologia, processo, e sociabilidade. 

O documento divide-se em oito capítulos, o primeiro corresponde à Introdução e Metodologia, 
do capítulo II ao VI, incorpora-se no Estado da Arte, onde se desenvolve uma análise e estudo 
desde o significado d palavra “ Híbrido” passando pela utilização do próprio conceito noutras 
áreas para além da Arquitectura, e Urbanismo. No capítulo VII, enquadram-se os Casos de 
Estudo, e no último capítulo, o da Proposta de Projecto Final de Mestrado e Anexos. 
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1.2 | O Conceito Híbrido 

 

Em primeiro lugar, é necessário compreender o conceito de Híbrido, antes de avançar na 
investigação.  

O que significa a palavra Híbrido? 

Surge do grego Híbris, cuja etimologia remete a ultraje, algo que violava as leis da natureza. 
Este termo, para os gregos significava o desrespeito de fronteiras, acto que merecia punição 
imediata. Híbrido reflecte uma mistura irregular de forma anómala, antinatural, algo que é 
originário de espécies distintas. A origem desta etimologia, tem a ver com o facto da palavra 
Híbrido estar associada a palavras como, anómalo, irregular, anormal, etc. Pode também 
participar como algo de dois mundos, géneros, estilos, conjuntos, como dois elementos fundidos 
anomalamente, de forma a originar um terceiro que possua as suas características combinadas. 
(1)  

É de referir que este conceito está presente em várias áreas, que pode ir desde da biologia, à 
ciência chegando mesmo à Arquitectura. 

Na biologia o Híbrido é designado como o cruzamento entre duas espécies animal ou vegetal 
distintas. Este fenómeno, foi abordado pela primeira vez por Kölreuter, durante o séc. XVIII (2)  

Na actualidade realiza-se um estudo para tentar recriar o Mamute, através da inseminação 
artificial, com base em ADN encontrado em Mamutes congelados (Sibéria), utilizando elefante 
fêmea, parente moderno. criando um híbrido; “The fusion of two cells that are genetically 
different can yield a hybrid cell with novel characteristics.” 
Portanto, verificamos, que algo que é híbrido, não é natural, é algo concebido através do 
cruzamento, mas também podemos abordar o conceito como a procura do diferente, a obtenção 
do melhor das duas partes, algo duradouro e exemplar. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Dictionary of Modern Throught (BULLOCK, 1990: p. 398, 399) 
(2) Durante o séc. XVIII e XIX, com base em estudos e investigações biológicas e matemáticas, por 
Kölreuter e Mendel, desenvolveram as primeiras experiências genéticas referentes á “hibridização” 
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| Capítulo II | Edifícios Híbridos 

 

2.1 | Definição, Limites e Programas 

 

De acordo Richard Sennett um cosmopolita é aquele que se consegue movimentar e adaptar 
facilmente à diversidade, que não tem problemas em sentir-se confortável com situações que 
não são familiares para ele. Podemos assim identificar os edifícios híbridos como cosmopolitas, 
ou seja, formas, volumes que podem não se corresponder, tal como tipologias misturadas entre 
si. Pretende-se com as edificações híbridas uma personalidade que possa unificar.  

Na sua personalidade a diversidade e complexidade de programas é um facto, como um 
conjunto de actividades que são interdependentes. 

A criação de um edifício híbrido é sempre única, cada um é diferente do outro não é dependente 
de modelos anteriores, ele surge de algo novo que contraria o combinar de programas 
tradicionais. Assim, o edifício híbrido é baseado numa abordagem nova e na combinação de 
funções. Koolhaas refere em relação ao espaço híbrido: "a arte não requer nenhuma exigência 
específica por parte da arquitectura: alto/baixo, aberto/fechado, escuro/iluminado. Todas estas 
oposições são necessárias e procuradas ao mesmo tempo.” (3)  

Devido às suas múltiplas funções, o edifício híbrido provoca a coexistência e as situações 
imprevisíveis são aquelas que asseguram o seu futuro. 

2 

 

Imagem 1 : Neuer Augustinerhof NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS Nuremberg. Germany 2008 
Fonte: http://aplust.net/permalink.php?atajo=nieto_sobejano_neuer_augustinerhof_nuremberg_germany 

                                                           

 (3) http://www.construir.pt/2008/06/06/holands-rem-koolhaas-tambm-veste-prada/ 

http://www.construir.pt/2008/06/06/holands-rem-koolhaas-tambm-veste-prada/


Universidade de Lisboa- Faculdade de Arquitectura 

Construir no Construído na cidade de Odivelas 

Edifí io Hí rido omo Espaço Pú li o  

 

  5 

 

A sua personalidade é assumida, pode ter várias representações, mesmo elas sendo 
contraditórias, com o propósito de impacto do observador. Não é para passar despercebido, é 
para mostrar o seu carácter desinibido e os seus pontos fortes, sendo possível assumir diferentes 
papeis como “actor” numa cidade, como de um marco, papel principal de um cenário urbano. 

Mas se ele se assumir como híbrido anónimo será o contrário, ou seja, o seu programa público 
fará parte integrante da cidade, fundindo-se no seu cenário urbano, assumindo um papel 
secundário. 

Admitindo que o ideal do edifício híbrido seja a união entre o privado e público, serão as bases 
para o desenvolvimento na construção híbrida e a sua sociabilidade. 

O facto do edifício híbrido ser acessível para a cidade, devido à sua abertura e permeabilidade e 
não estar dependente de ritmos ou não é exclusivo de ninguém, privado ou público, torna-o um 
edifício a tempo integral. 

 

O edifício híbrido pode existir de forma explícita ou implícita, estando o primeiro caso 
relacionado com a fragmentação e o segundo com a integração. A sua função e forma estão 
conectadas de forma a não permitir qualquer tipo de desperdício, o objectivo é agregar todos os 
usos. Como Steven Holl refere, “ uma concentração funcional e pragmática que, permite a 
diferente conjugação e apropriação de usos do edifício”. (4)  

 

 

 

Imagem 2 : Docks de Paris Jakob+MacFarlane Paris. France 2008 

Fonte: http://openbuildings.com/buildings/docks-de-paris-city-of-fashion-and-design-profile-4948# 
!buildings-media/2 

3 

                                                           

 (4) HOLL, Steven; FENTON, Joseph- Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984 
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Imagem 3 : Docks de Paris Jakob+MacFarlane Paris. France 2008 – Cobertura Percorrivel 
Fonte:http://openbuildings.com/buildings/docks-de-paris-city-of-fashion-and-design-profile- 

4948#!buildings-media/5 
 

 

O edifício híbrido não pode ser visto por tipologias, porque a sua essência está em não se reger 
por categorias, mas sim um equilíbrio com a tradição. 

Como processo o agregar de usos é uma característica da hibridação, a combinação do público e 
do privado, ou estruturalmente como a mistura do betão e aço, mas também através da 
participação do individuo e comunidade.  

Essa mistura de usos permite um potencial que faz com que todos os envolvidos sejam 
beneficiados, ou seja, os edifícios híbridos funcionam como organismos que interligam os 
vários programas, e está capaz de receber todas as actividades sejam elas planeadas ou não 
numa cidade. 

4 

Na cidade onde existem limitações de espaço o tema híbrido integra-se na perfeição, pois, ele 
pretende melhorar as condições de vida e revitalizar os ambientes envolventes. Assim, diz Luís 
Santiago Baptista acerca de Claude- Nicolas Ledoux, “O arquitecto francês foi o primeiro a 
perceber o potencial disciplinar da arquitectura para a reforma da sociedade existente (…) uma 
reconfiguração da sociedade através do programa arquitectónico.”, (5), Tornando o seu projecto 
uma das grandes manifestações para o futuro. 

                                                           

(5) LEDOUX, Claude- Nicolas. “L´Architecture considerée sous le Repport de l´Art, dês Moeurs et de la 
Légistion” (1804), in Historia de la Arquitectura: Antologia 
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Podemos olhar para os edifícios híbridos como cidades dentro de cidades, pois são necessárias 
grandes áreas para acolher os programas. 

A sua escala está relacionada também com a relação com o meio envolvente, essa relação é 
medida pela justaposição de pontos programáticos, assim, existem dois tipos os híbridos 
verticais e horizontais. Os híbridos verticais surgem pela sobreposição de funções e os 
horizontais por adição ao terreno. 

Na sua definição um edifício que seja híbrido, contem perspectiva, inserção na malha urbana, 
relação com a paisagem urbana e espaço público envolvente. (6)  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(6) Javier Mozas: “Mixed uses. A historial overview “, extraído da revista 32 + t. Hybrids II – Low-rise 
Mixed-used Buildings 
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| Capítulo III | Híbrido e a sua História  

 

3.1 | Introdução Histórica 

 

 Usar os edifícios híbridos como um mix de actividades não é novidade, é possível ver ao longo 
da história que o valor dos terrenos a sobreposição de funções e a densidade foram ligados de 
forma intrínseca. Na sociedade antiga existia uma separação do que se considerava serem os 
civilizados e os selvagens, através de fortificações ou fronteiras. (7) Nessa época toda a 
circulação que se fazia entre comunidades era feita a pé, desse modo os programas que 
compunham uma comunidade estavam muitas vezes localizados, no mesmo espaço (trabalho, 
comércio, habitação), por vezes não havia qualquer tipo de distinção entre funções. O facto de 
haver tanta disputa pelos espaços na cidade, e estes começarem a ser escassos, significou que a 
sobreposição e a fusão de funções foi uma necessidade, ou seja, em vez de se construir fora da 
cidade, e se instalassem aí as várias funções, construía-se em qualquer espaço da cidade, 
provocando por sua vez uma alta densidade. Desta forma surgiu uma única entidade híbrida. 

Com o rompimento dos limites da cidade, ela dispersa-se, devido ao surgimento de técnicas de 
defesa longo alcance da cidade e de uma maior mobilidade por parte das pessoas, deste modo 
ela expande-se pela paisagem envolvente em estruturas individualizadas. (8) Esta expansão 
abriu portas a uma nova divisão de terras, sendo estas mais baratas maximizaram a utilização do 
terreno e apresentaram uma nova delimitação e controle de grandes áreas. Temos como exemplo 
a dispersão de postos militares, para assim haver uma expansão e extensão do seu território 
(Império Romano). 

Com o surgimento da Era Industrial, trouxe uma revolução na mobilidade, o que provocou uma 
nova ordem social, a segregação das funções da vida e trabalho, tanto nos edifícios como na 
própria cidade. A cidade passou assim a ser planeada de forma funcional e ordenada. 

Os edifícios híbridos foram ignorados, não eram considerados como um único edifício, mas sim 
como uma mistura de usos os “mixed-use”. Foi então que em 1985, Joseph Fenton publicou um 
catálogo, em que argumentou que os edifícios híbridos eram diferentes de uma utilização mista, 
pois, os programas relacionam-se e compartilham os seus usos. 

 

 

6 

 

 

                                                           

(7) Nijenhuis, W. ‘City Frontiers and Their Disappearance’, Architectural Design, v. 64, n. 3/4, 1994, 
p.14 
(8) Nijenhuis, W. pp. 15-16 
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Imagem 4: Scala Tower - BIG                         Imagem 5 : Bundle Tower – MASS STUDIO 
Fonte: http://www.e-architect.co.uk/copenhagen/scala_tower.htm 

Fonte: http://aplust.net/permalink.php?atajo=mass_studies_bundle_tower_sk_strenue_seoul_korea 

 

Como é sabido o conceito de hibridização advém da reprodução cruzada entre espécies 
diferentes, e na arquitectura isso aplica-se aos usos. No passado os usos eram muitas vezes 
combinados na mesma estrutura, como a loja-casa ou a ponte habitada (Ponte Vecchio). Só no 
séc. XIX é que o edifício híbrido assumiu uma grande escala. (9), Pois, os valores dos terrenos 
subiram nos centros das cidades e isso fez com que aparecessem novas formas de 
desenvolvimento. 

Com o aparecimento do elevador e das estruturas de aço, em meados do séc. XIX, revolucionou 
a construção e permitiu a construção em altura, o aparecimento do arranha-céu. Coube aos 
arquitectos e construtores adaptarem-se às novas necessidades, ou seja, construções com o 
máximo de volume e área útil e a combinação de programas, desta forma tornavam os bens 
imobiliários mais valiosos, surgiram desta maneira os edifícios híbridos. (10)  

 Fenton defende que os edifícios híbridos têm evoluído fora das condições da metrópole, e que 
se agrupam em três categorias, os híbridos adaptados (volumetria imposta pela malha urbana), 
os híbridos introduzidos (cada programa é uma volume distinto dentro da forma do edifício) e 
os híbridos monolíticos (os programas são incluídos numa estrutura contínua). Os edifícios 
híbridos são mega construções que se ajustam a malha urbana e constituem um único edifício. 
(11)7 

Em Nova Iorque em 1916 surgiu uma lei que limitava a combinação de programas ou usos 
funcionalmente incompatíveis, nos edifícios e em algumas partes da cidade, como os bairros 
residenciais, estes tipos de lei influenciaram a evolução dos edifícios híbridos. (12) Actualmente 
existe uma promoção que visa a mistura de funções, na tentativa de dinamizar a cidade, mas 

                                                           

(9)Fenton, J. ‘Hybrid Buildings’ in Pamphlet Architecture no. 11: Hybrid Buildings, Princeton 
Architectural Press, New York, 1985, p. 5 
(10) Fenton, p. 5  

(11) Fenton, p. 7 

(12) http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/zonehis.shtml 

http://aplust.net/permalink.php?atajo=mass_studies_bundle_tower_sk_strenue_seoul_korea
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/zonehis.shtml
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também porque o valor dos terrenos é alto, existe um avanço nas tecnologias ambientais e é uma 
forma de combater a segregação urbana. 

 

Imagem 6: Linked Hybrid - Steven Holl Architects 
Fonte: http://www.archdaily.com/34302/linked-hybrid-steven-holl-architects/ 

8 

O Modernismo tentou começar uma nova ordem, mas na verdade não foi bem-sucedido, não 
conseguiu lidar com a complexidade que envolve a realidade. Tudo isto provocou contestação 
por parte dos chamados pós-modernistas, o que trouxe o interesse por novas experiências 
tipológicas, como pensamentos em que as funções passam a estar interligadas e a coexistirem. 

Rem Koolhaas, tal como muitos escritores e arquitectos que nos últimos 30 anos têm estudado 
este tipo de arquitectura, no seu estudo identificou no livro “Nova York Delirante” (1978) as 
características únicas dos Arranha-céus de Manhattan, que contêm qualidades de permitir uma 
combinação de programas e usos e que conseguem coexistir em diferentes pisos, em 
contraponto ao estudo de Fenton.(13) Koolhaas aprecia as qualidades do edifício Dowtown 
Athletic Club, devido ao facto da sua forma monolítica exterior que esconde o melhor do 
“ congestionamento urbano”, pela sua “serenidade” e funciona como “… um condicionador 
social construtivista: uma máquina de gerar e intensificar as formas de relações humanas.” (14), 
segundo as suas palavras. 

Ao olhar para o desenho das cidades do mundo, é visível a constante mutação quase fora de 
controlo do seu tecido. No trabalho de Koolhass e do seu escritório (Office for Metropolitan 
Architecture), em que se aperceberam e trabalham em alternativas a esse factor, como em 
projectos especulativos ou o Hyperbuilding (1996), defendendo a grande escala de construção 
como o melhor para a concentração. 

                                                           

(13) Koolhaas, R. Delirious New York, Thames and Hudson, UK, 1978 
(14) Koolhaas, R. p. 128 
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O interesse pelo tema híbrido volta a surgir com mais intensidade nos últimos anos, 
impulsionado por factores como a política e a economia. Com o crescimento económico de 
países como a China e Médio Oriente, trouxe uma procura imobiliária enorme, pretendendo-se 
uma maximização e melhor aproveitamento dos terrenos, ou seja, coexistência entre programas 
no mesmo espaço, tudo num ambiente que é pouco receptivo à especulação, devido a uma outra 
possível recessão, como na década de 1980. (15) 

Hoje em dia o processo passa inicialmente pelos possíveis compradores, em que têm acesso a 
todo o processo de design, assim existe um investimento pré-construção assegurando a obra e 
evita-se que os inquilinos aluguem módulos vazios e depois forçados a adaptarem-se a eles. 

9 

Existe portanto uma maior preocupação pelo estilo de vida, em que o juntar vários usos num 
edifício deve servir para estimular, em que a sua complexidade se une à cidade. O geógrafo Jane 
Jacobs, enaltece o ponto da diferenciação e diversidade em tornar as cidades “que parecem 
cidades”, (16) isto é, tornar empreendimentos habitacionais abertos à diversidade de 
experiências, actividades e pessoas, combinando assim programas e distintos usos. 

Ao juntar o ambiente especulativo, o valor dos terrenos e o custo das construções, obrigaram 
muitos governos a cortarem em gastos, isto promoveu uma nova estratégia, combinar usos 
tradicionais, (17) tal como uma biblioteca e um espaço comercial. Pretende-se assim, obter um 
rendimento máximo e tornar o projecto mais viável, inserindo ao programa principal outras 
actividades que o acompanhem, ou ter um espaço comercial, habitação e escritórios. 

Temos como exemplo o Seattle Art Museum (Allied Works), que combina museu com a sede 
de um banco, um espaço flexível que pode receber outras utilizações futuras, também é de 
referir o projecto Scala Tower, em Copenhaga (BIG), que mistura lojas, escritórios e hotéis com 
uma biblioteca, desta forma beneficiando-se umas as outras, estabelecem uma relação entre 
cultura, lazer e comércio, que leva ao plano financeiro. Isto resulta em, mesmo que se adicione 
um café e um edifício para uso de escritórios, lojas habitação a um museu, ele não perde o seu 
carácter como marco, mas sim passa a fazer parte de uma grande infra-estrutura icónica. Este 
tipo de infra-estrutura começa agora a fazer parte do tecido urbano. 

Deste modo devemos olhar para a hibridização como uma química de usos, utilizá-los de forma 
estratégica para lidar com a diversidade e densidade. 

 

 

10 

 

 
                                                           

(15) Canary Wharf in London being a case in point 

(16) Jacobs, J. Hybrid Highrises, 2005, online papers archived by the Institute of Geography, School of 
Geosciences, University of Edinburgh 
(17) See: Newhouse, V., Towards A New Museum, New York: The Monacelli Press, 1998 
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3.2 | Arquitectura Híbrida 

 

Muitos projectos construídos, através do mercado imobiliário especulativo, precisam de alojar 
inúmeras funções. Uma estrutura que alberga vários usos, coloca a arquitectura numa situação 
em que precisa de resolver este tipo de estratégia, quando se fala em estruturas desta natureza, é 
de referir, segundo Steven Holl, que conseguem “(…) dilatar e deformar um edifício de uma 
única função”. (18) 

Na actualidade, o disparar de edifícios de alta densidade, tem por culpa o crescimento 
económico, o valor elevado dos terrenos e o desenvolvimento económico de países como a 
China e o Dubai. 

A solução para lidar com estes factores, passou pelo surgimento dos edifícios híbridos, para 
onde os arquitectos se viraram, de forma a combinar as várias parcelas. Esta concentração e a 
hibridização, dão vida à edificação, aos usos que nelas existem e à malha urbana, que envolve 
edifícios que adoptaram esta estratégia.  

Steven Holl: “Buildings functions are mixed, disparate uses mixed; Structures are “Hybrid 
Buildings” with respect to use” (19) 

 

Imagem 7: Torre Spina - ÁBALOS+SENTKIEWICZ, LEÓN LÓPEZ DE LA OSA 
Fonte: http://www.arquitour.com/torre-spina-abalos-sentkiewicz/2009/03/ 

11 

 

                                                           

(18) Holl, S. Foreword to Pamphlet Architecture no. 11: Hybrid Buildings, Princeton Architectural Press, 
New York, 1985, p.1 

(19) Holl, Steven; Fenton, Joseph – Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984 
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Imagem 8: Torre Spina - ÁBALOS+SENTKIEWICZ, LEÓN LÓPEZ DE LA OSA – Plantas 
Fonte:http://aplust.net/permalink.php?atajo=balossentkiewicz_len_lpez_de_la_osa_torre_spina_turin_italy 

 

 

 

Ao analisar separadamente o edifício híbrido, reparamos que têm características que os 
destingem uns dos outros. Existem diferentes tendências como os híbrido compactos, ao 
contrário dos híbridos introduzidos de Fenton, esta é uma abordagem que permite maior 
independência da imagem exterior do edifício e a organização dos programas pode variar entre 
todas as escalas (pequenos e grandes edifícios),“(…) as ciudades son sempre bellas (…) Porque 
una ciudad es una cosa viva, com variedade(…) Una ciudad no tiene fachada, ni alzado. Solo 
tiene interior.”. (20) Alguns são nomeados como Cidades dentro de cidades, isto é, conseguem 
unir todos os usos de uma cidade, tornaram-se auto-suficientes e independentes, gerem-se a si 
próprios. Normalmente este tipo de edifícios encontra-se fora dos centros urbanos, são 
microorganismos ou edifícios cidade, comuns no Médio Oriente e Ásia – Pacífico, têm de ser 
capaz de sobreviver num ambiente hostil como por exemplo é o deserto, tal como a cidade 
proporciona todo o tipo de espaços protegidos para os seus habitantes. Referindo novamente o 
Hyperbuilding dos OMA ou utopias como o Sky City 100 (Takenaka Corporation) cabem neste 
tipo de estratégia., “entre cidades”. (21)  

12 

 

                                                           

(20) PER, Aurora Fernandez; Mozas, Javier; ARPA, Javier- This is Hybrid, a+t research group. 2011 (p. 
23) 

(21) Definição atribuída por Thomas Sieverts originalmente nomeada por “Zwischenstadt” 
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Há também estratégias como as estruturas fundidas. Não é novidade que a estrutura dos 
edifícios cada vez é mais complexa, devido à sua altura e as cargas exercidas pela força do 
vento, mas também pela necessidade de cada vez serem necessários mais elevadores e uma 
estrutura de instalações maior de tubagens para servirem o edifício. Estes factores fazem com 
que o preço da sua construção se torne inviável. Para combater este problema a SOM, (22) na 
construção da torre Burj Dubai, utilizou um método em que deforma o núcleo estrutural e a pele 
exterior do edifício para triangular as cargas.  

De outra forma na Praça Museum, em Louisville, (23) do escritório REX, que agrupa vários 
elementos, para formar um único sistema, para assim maximizar o uso do terreno, reduzindo a 
área do pavimento térreo, ao fazer isto reduz a escala estrutural e económica. (24)  

Segundo Koolhaas, hoje em dia os cortes e as perspectivas realizadas em 3D têm um papel 
fundamental na concepção dos arranha-céus, OMA até abriu um escritório em Nova Iorque 
dedicado exclusivamente a "arquitectura virtual", isto é, "desenhos ou redesenho de ambientes 
humanos que não recorrem às ferramentas da indústria da construção" (25)."A minha ambição", 
diz Koolhaas, "é modernizar e reinventar a profissão, fazendo uso de nossa experiência no não 
edificado.". (26) Em vez de se empilhar plantas sobre plantas, como quando surgiram os 
primeiros deste tipo, dá lugar à combinação de vários programas em diferentes níveis, contento 
uma certa programação híbrida no interior, como é o caso do projecto da Biblioteca de Jussieu 
(OMA)"e porque cada andar tem incidentes diferentes, existe também um tipo de identidade de 
cada andar. Já não é simplesmente uma biblioteca, mas sim um sistema com muitos 
componentes diferentes " (27) e da Biblioteca Pública de Seattle (OMA), (28) este tipo de 
estratégia é chamada de justaposição seccional e indeterminação espacial. 

13 

Por último identificou-se uma estratégia de paisagens integradas, muito estimulada pelas 
identidades investidoras e governamentais, por proporcionarem espaço colectivo, e que muitas 
infra-estruturas híbridas adoptaram como sistema. 

 

 

 

                                                           

 (22) https://www.som.com/services/architecture 

(23) http://www.rex-ny.com/work/museum-plaza/ 

(24) Martin Musiatowicz REVISTA INDEPENDIENTE DE 
ARQUITECTURA+TECNOLOGÍA,PRIMAVERA 2008. NÚMERO 31 
 
(25) (Wolf, junho de 2000) 
 
(26) (Wolf, junho de 2000) 
 
(27) Junho de 1993 ARCH +, Hans Harbort: 1993, (p. 81) 
 
(28) http://www.wordsinspace.net/wordpress/2012/09/07/koolhaass-libraries/ 

https://www.som.com/services/architecture
http://www.rex-ny.com/work/museum-plaza/
http://www.wordsinspace.net/wordpress/2012/09/07/koolhaass-libraries/
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O objectivo é adicionar superfície colectiva e pública à cidade, a “ tipologia híbrida é uma 
resposta às pressões metropolitanas (…) ” adapta-se as alterações globais (29),seja como 
extensão do tecido urbano ou como jardins e galerias introduzidas na verticalidade dos edifícios, 
isto torna o espaço público e a paisagem híbridos, conjugando-se com outras actividades 
urbanas. 

Office DA Kuwait Sports Club de Tiro, é um dos casos, os programas e o espaço público em 
redor do edifício estão articulados com o deque. (30)  

Outras formas, baseiam-se em volumes ligados ou paisagens construídas e espaços vazios, é o 
caso do projecto arquitectónico Moussaka, em Atenas (JDS Arquitectos). (31), já o edifício 
Scala, em Copenhaga (BIG) pretende que a própria fachada se relacione directamente com a rua, 
como uma continuidade do espaço público. (32)  
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(29) Holl, Steven; Fenton, Joseph – Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984 
 
(30) a+t 32. HYBRIDS II. Low-rise Mixed-use Buildings.(2008) p. 130 -135 

(31) http://jdsa.eu/akm/ 
 
(32) a+ t 31 HYBRIDS I –High- rise Mixed use Buildings (2008) (p.38-45) 

http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&serie=Serie%20Hybrids&revista=HYBRIDS%20II.%20H%C3%ADbridos%20horizontales&idioma=en
http://jdsa.eu/akm/
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3.3 | Síntese | A importância do ressurgimento do Híbrido| 

 

O que permitiu o desenvolvimento dos edifícios híbridos foi a constante mutação do espaço 
público em relação à cidade, desde da antiguidade, com a cidade fortificada que separava os 
civilizados dos selvagens, passando pela cidade metropolitana e o formalismo dos seus espaços 
públicos, até à actualidade, onde o espaço público vive um novo momento e definição, 
encontrando-se espalhado num mundo interconectado. A demanda evidente dos edifícios 
híbridos, está relacionada também com necessidade de adoptar novos modelos de usos e 
actividades, combinados entre si, apesar de tradicionalmente incompatíveis, a escassez de 
terrenos e o valor alto deles são um factor importante igualmente. 

As infra-estruturas híbridas são muitas vezes utilizadas como regeneradores dos centros urbanos, 
pois criam densidade e diversidade, combatendo o abandono do centro, devido ao crescimento 
dos subúrbios. A mistura de programas, funções públicas e privadas, e a integração do espaço 
urbano envolvente a estes edifícios, estes factores são um intensificador da reintrodução de vida 
cívica nestes espaços outrora vividos e agora quase abandonados. Esta quase filosofia e 
estratégia do híbrido, vai contra o modelo funcionalista, em que existe uma única dimensão para 
todos, ela tem em conta a complexidade da cidade actual, que justifica a tendência ao híbrido, 
tanto na união de programas distintos, como no aparecimento evolutivo de espaços individuais 
na cidade. 

Concluindo, os edifícios híbridos são organismos, que revitalizam, oferecem resposta a 
problemas presentes na sociedade, estão interligados com vários programas, capacitados para 
acolher actividades planeadas ou inesperadas de uma cidade, conjugando vários usos. O híbrido 
na arquitectura pode ser olhado como uma fusão de espaços, apesar do seu conteúdo 
programático ser distinto, pois, aos nossos olhos pode não existir uma fronteira perceptível que 
os separa. Uma união que poderá existir através de diagramas de circulação, ou materialidade, 
dando a percepção que o espaço é o mesmo (interior/ exterior) 
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| Capítulo IV | Espaço Público 

 

4.1 | Introdução Histórica 

 

Recorrendo ao apoio histórico, relacionado com a modernização dos espaços públicos, é de ter 
em conta as mudanças e permanências de papéis que estes espaços tiveram. 

Neste sentido, é de referir a modernização do ambiente urbano no séc. XIX. Foi um contribuidor 
directo nos hábitos sociais nas cidades europeias e que influenciaram outras cidades do mundo. 
(33) Esta modernização procurou melhorias nas infra-estruturas e intervenções no espaço 
público, com o fim de tentar reverter ou minimizar o impacto da industrialização nas cidades. 
Estas intervenções estavam relacionadas não só com o melhoramento, mas também com o 
embelezamento urbano, (34) qualificando o ambiente com a inserção de praças, parques e o 
rasgar do tecido urbano com avenidas públicas. Isto oferecia e favorecia apropriações dos 
espaços até então inéditas. 

Depois de acalmado o perturbado ambiente urbano, o morador citadino começou a notar 
alterações no seu percurso quotidiano, de imediato estas intervenções foram apropriadas pelas 
elites. Progressivamente este tipo de intervenção tornou-se como palco de demandas trabalhistas, 
que pediam redução de horas de trabalho, que por sua vez, também passaram a ser apropriadas 
por estas mesmas pessoas, que procuravam lugar para ocupar o seu tempo livre. Portanto ao 
longo do séc. XX estas intervenções permitiram a popularização da apropriação do espaço 
público, por sua vez, o espaço público é umas das exigências que a população mais faz às 
administrações públicas. 
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4.2 | O papel do Espaço Público na Cidade 

 

O espaço público implica a recolha dos vários e múltiplos propósitos sociais, através de um 
projectar que tem em conta os objectivos públicos da comunidade. Se considerarmos a vida 
pública como uma importante força na cidade contemporânea, o uso do espaço público é uma 
das medidas mais relevantes para o seu sucesso. A popularidade de um lugar está relacionada 

                                                           

(33) BRESCIANI, M. S. As sete portas da cidade. Espaço e Debates. Revista de Estudos Regionais e 
Urbanos, São Paulo: NERU, n. 34, p. 10-11, 1991.  
 
(34) PRADO, M. M. A modernidade e o seu retrato: imagens e representações das transformações da 
paisagem urbana de Vitória (ES) 1890-1950. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2002 
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entre a localização, desenho, uso e significado, ou seja, a criação de uma “lugar” depende do seu 
“Genius Loci”. (35)  

Desta forma, o espaço público valoriza a memória colectiva, oferecendo significado histórico, 
económico, ético, social e psicológico, juntamente com os novos padrões da arquitectura na 
cidade. Não se trata só de ser um suporte físico, mas também um lugar de actividades e grupo, 
exibindo relações entre a morfologia dos espaços e os aspectos sociais e afectivos da realidade 
urbana. Para Souza o desenvolvimento socio-espacial corresponde a “uma melhoria da 
qualidade de vida e um aumento da justiça social”, (36) ele dá especial importância ao espaço, 
como palco, considerando uma referência às actividades humanas. 

Esta interacção social quem nele tem lugar, justifica porque a cidade promove o contacto 
humano, é o caso dos centros metropolitanos. Os espaços públicos devem ter acessibilidade 
completa a todos, tendo em conta diferentes gerações, capacidades, origens ou classe 
socioeconómica, é sua função ser um mecanismo da socialização urbana. Para este aspecto 
funcionar, é necessário que nesses espaços existam condições que apelem à permanência e ao 
passeio, por exemplo actividades sociais e recreativas. A falta destes espaços retira valor à 
cidade e ao seu estilo de vida, pois, leva ao isolamento dos indivíduos da vida colectiva e a 
segregação, mas não basta socialização para que espaços como estes existam, tem que haver um 
compromisso dos seus usuários, para que zelem por eles, refiro também a importância do 
imobiliário urbano adequado e a boa iluminação pública. 

É por isso necessário haver planeamento, para fazer com que a comunidade contribua 
positivamente, tornando-se responsável pela sua caracterização. Cada comunidade deve ter uma 
maior autonomia a respeito destes espaços, pois passa a vê-los como parte da sua casa, levando 
a um sentimento de protecção, como refere Herman Hertzberger, que “ Os espaços colectivos 
das sociedades deveriam ser administrados por entidades pequenas e funcionais, não maiores do 
que as pessoas necessárias para as sustentar”. (37)  

16 

Apesar da gestão e caracterização dos espaços públicos estarem a cargo dos seus utilizadores, 
existe na mesma uma linha de orientação coerente para a cidade, como por exemplo, quando Le 
Corbusier propõe uma mega-estrutura (Plano de Argel), (38) com o fim dos seus próprios 
habitantes caracterizarem e adaptarem as suas habitações. 

Concluindo, os espaços públicos são como solo neutro e abrem portas ao encontro social, são 
áreas planeadas para a interacção entre a comunidade, tornando-as coesas.  

 

 
                                                           

(35) ALVES, Fernando M. Brandão (2003); Avaliação da qualidade do Espaço Público Urbano. Proposta 
Mitológica; Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian 
 
(36) SOUZA, M.L. Mudar a cidade: uma introdução critica ao planeamento e à gestão urbanos. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002 
 

(37) HERTZBERGER, Herman (1999) Lições de Arquitectura; São Paulo, Martins Fontes 
 
(38) http://arquitrabalhos.wordpress.com/2010/12/20/utopias-plano-de-argel-ou-plano-obus-le-corbusier/ 
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4.3 | Nova filosofia de Espaço Público  

 

Um problema sentido na cidade actualmente, é a dificuldade que os cidadãos sentem em se 
identificarem o “lugar” na cidade, onde possam crescer como seres urbanos. Segundo Fernando 
Cabral Sacadura, a cidade perdeu algumas características que a identificavam, tornando-se 
prejudicial no seu papel de geradora de encontros e diálogos. Este factor constitui uma 
debilidade no processo de habitar e no projectar das cidades, por sua vez, reflectindo nos seus 
habitantes. (39)  

Como tal, o espaço público também sofre com isso, passou a ser projectado de uma forma mais 
individual e menos colectiva, o que prejudica a qualidade de vida que poderia oferecer. O 
cidadão passa a isolar-se no espaço privado, que se fecha sobre si e perde sentido, 

Este processo de mudança do público em privado nas cidades, acelera a segregação do espaço 
público, transformando-o em locais das novas pobrezas urbanas, associados a um baixo nível 
social, cultural e económico. Estes espaços mais tradicionais sofrem desta mudança, em vez de 
serem capazes de ser utilizados como locais para usufruir da cidade, são apenas lugares de 
passagem que perderam interesse. 

A população tem preferido espaços controlados ou artificiais, como a criação dos centros 
comerciais, condomínios privados ou lugares virados essencialmente ao turismo, 
consequentemente o espaço público tem perdido o seu carácter de sobreposição de funções. 

O medo a exposição, que as pessoas ganharam, é um factor para preferirem os espaços 
controlados, pois, são frequentados essencialmente pela mesma classe social, isto dá origem à 
exclusão social e ao desuso do espaço multifuncional e multicultural que era o espaço público. 

O aparecimento de grandes estruturas que criam grandes espaços de carácter público pareceram 
no séc. XIX, como a transformação de ruas em galerias comerciais interiores. São os primeiros 
exemplos que pretenderam quebrar barreiras entre o que era o público e o privado. Estes 
espaços passam a ser utilizados como extensões do privado para serem apropriados com um 
caracter público por parte dos moradores, para partilha e interacção, criando várias escalas do 
espaço público. 

17 

 

 

 

 

                                                           

(39) SACADURA, Fernando Cabral (2005) A cidade, os cidadãos e o espaço público, Cadernos de 
Edifícios nº4; Lisboa; Laboratório Nacional de Engenharia Civil(40) CALDEIRA, T. Cidade de muros: 
crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Ed. 34 / EDUSP, 2000, p.9 
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A transição do exterior para o interior, altera a compreensão da privacidade, pois, esta protecção 
do espaço público permite um apoderar por parte da população, mesmo que haja uma 
continuidade do privado. Apesar do espaço público perder características da sua essência 
(acessibilidade a todos, pluralidade e mistura social), estas estruturas são construídas para imitar 
espaços tradicionais da cidade. Caldeira conclui que a generalização das “atuais transformações 
espaciais e das formas de exclusão e encerramento a elas inerentes permite associá-las à parte de 
uma fórmula que elites em todo o mundo vêm adoptando para reconfigurar a segregação 
espacial de suas cidades” (40)  

Na verdade, criam um espaço que contradiz directamente os ideais de heterogeneidade, 
acessibilidade e igualdade que ajudaram a organizar tanto o espaço público moderno quanto as 
modernas democracias. ...O novo meio urbano reforça e valoriza desigualdades e separações e é, 
portanto, um espaço público não democrático e não-moderno, (41)  

Encontramos assim, uma nova urbanidade, novos hábitos e novos usos. Que variam entre 
propriedade pública e privada, onde a ideia de interacção entre as pessoas desapareceu. Em 
contra partida, tem-se salvado e recuperado o espaço público, principalmente nos centros 
histórico. 

18 

 

4.4 | Síntese | Espaço Público a uma nova Escala 

 

A questão central desta investigação, passa pela transposição do tema espaço público para a 
escala do edifício, neste caso, um projecto de um edifício híbrido. O conceito de espaço público, 
surge portanto, entre o que é público e os domínios privados, é assim importante a investigação 
sobre o tema espaço público, como o seu desenvolvimento durante a história das cidades, o seu 
sentido na constante evolução do estilo de vida da cidade e a sua utilização e percepção.  

Desta forma, é possível entender melhor as características da cidade contemporânea e as 
diversas formas de projectar o espaço público. A compreensão do papel do espaço público, 
considerando o contemporâneo, é importante, para o estudo da forma e da estrutura dos 
“organismos” das actividades externas, tal como, o quotidiano, actividades espontâneas, 
intencionais ou não planeadas. 

Por definição, o espaço é um intervalo, neste caso também como algo que existe entre as regras 
da interacção social, e que funciona como um fornecedor de respostas às interrogações que vão 
surgindo na cidade contemporânea. 

                                                           
(40) CALDEIRA, T. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Ed. 34 / 
EDUSP, 2000, p.9 
 
(41) CALDEIRA, T. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Ed. 34 / 
EDUSP, 2000, p. 11-12 
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O projecto está ligado a uma lógica de subtracção da matéria, capaz de gerar espaço, ligado a 
uma tipologia definida pelo estudo dos espaços públicos. A importância do espaço público 
resulta da multiplicidade e densidade funcional, que caracterizam a arquitectura do solo urbano. 
As relações de vizinhança e questões de privacidade, levou ao surgimento de um elemento de 
carácter urbano, capaz de proporcionar e organizar relações de proximidade. Ao fazer esta 
transposição, e ligar o espaço público ao interior de um edifício, caracterizado como híbrido, 
resulta num filtro das actividades humanas nos domínios do privado e público. 
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| Capítulo V | Urbanismo Híbrido 

 

5.1 | Dubai 

 

Factores como etnia, heranças culturais e religiosas conduziram as cidades a uma hibridização. 
Nos últimos anos o Dubai tem sofrido de uma prosperidade notável, tornou-se uma cidade 
cosmopolita, heterogenia e hiperactiva, aparentemente sem uma hierarquia definida, onde o 
consumo e a comercialização são importantíssimos. 

Nesta cidade, a arquitectura e o urbanismo trabalham como impulsionadores deste consumismo 
e comércio, proporcionando experiências efémeras. O Dubai vive em dualidade entre o caótico 
bazar de rua, e as calmas ruas das mega-estruturas comerciais, no entanto é notório que o 
comércio e o consumismo fazem parte da cultura desta cidade 

Implantada sobre o deserto, o Dubai surgiu com base numa visão, a “ cidade Miragem” como é 
reconhecida desenvolve-se com grande rapidez, tanto verticalmente como horizontalmente, com 
a construção de inúmeras mega-estruturas, que contêm uma “cidade” no seu interior, o Dubai é 
um labirinto temático.  

Concluindo, a sua identidade foi criada e construída, uma cidade até então, imaginada por 
muitos nos filmes de ficção-científica, uma cidade global, de marcos da cultura corporativa, de 
concurso, onde eventos e empresas se podem expandir, composta por híper-superfícies “cidades 
dentro da cidade” 

 

         Imagem 9: Sheikh Zayed Road - Dubai 
         Fonte : http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai 

 

                                                          
 

                          Imagem 10: Mercado do Ouro - Dubai 
  Fonte: http://viagempartilhada.blogspot.pt/2011/01/emirados-arabes-unidos.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai
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5.2 | Síntese| Cidade Híbrida 

 

Mesmo que o Dubai represente artificialidade, o seu urbanismo tem uma infra-estrutura única e 
invisível (Urbanismo hibrido). Funciona através de um sistema de actividades e pessoas sem 
hierarquia definida. Não se trata só de uma cidade que colecciona edifícios invulgares, é um 
acumular de actividades e pessoas, que podem mudar a uma velocidade que nem a construção e 
o planeamento conseguem responder. Desta forma, a cidade surge de um modo espontâneo, que 
reage e quer sobreviver, impulsionada pelo capitalismo, imaginação e utilidade. 

Tornou-se assim uma cidade de experimentações, onde estas estruturas são medidas pela sua 
capacidade de se desenvolver e continuar a existir em condições novas, não planeadas, ou seja, 
em constante mudança (hibridização). Em qualquer cidade, existem variadas etnias, heranças 
culturais e religiosas, alberga uma diversidade, que é visível aos nossos olhos, como por 
exemplo através das igrejas católicas e mesquitas, ou seja, diferentes culturas celebradas na 
mesma cidade. No Dubai existe um estilo livre de uma estética, onde não há uma diferenciação 
visível, tudo é novo (Cityscape) (42), ou seja, apesar de pessoas e culturas tão diferentes 
coexistirem na mesma cidade não há uma enfatização, porque é como se tudo fosse apenas um 
só, uma nova cidade para um novo conceito de sociedade e comunidade. é de realçar a 
importância dos edifícios híbridos, para corresponder a este conceito de cidade, a sua 
capacidade de adaptação, é fundamental. 
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(42) A cidade ou a seção de uma cidade considerada como uma cena:"a vasta paisagem urbana de 

Manhattan"(New Yorker) 
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| Capítulo VI | Estado da Arte 

 

6 | Estado de Arte 

 

Neste capítulo foram analisadas várias experiências e conceptualizações, umas já concretizadas 
outras não, relativamente a situações e conceitos relevantes para a componente de projecto. 
Foram analisados equipamentos distintos, de forma a retirar os aspectos mais importantes, como 
a ambiguidade do edifício, a centralidade como marco paisagístico, interacção entre programas 
diversificados, a continuidade entre espaços, a permeabilidade dos equipamentos, a sua 
interacção com os espaços envolventes e os seus espaços públicos. Encontram-se diferentes 
tipologias de consolidação e integração relacionadas, por exemplo, com o território, como forma 
de potenciar a qualidade do lugar, interacções sociais. 

A análise efectuada abaixo dos casos de estudo, onde foram evidenciados vários projectos, 
destacam-se as suas tipologias, tendo em conta, as suas características físicas, políticas e sociais. 
A sua importância como reformuladores de lugares, a sua centralidade, condensadores e 
geradores de vivências, face ao território. Estes projectos, têm como objectivos, gerar dinâmicas 
sociais e culturais, abrem as portas à intervenção da população, a sua oferta programática 
variada, permite actividades diversificadas, que não exclui qualquer tipo de público, o que 
permite limitar as necessidades inerentes aos lugares específicos. 
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6.1 | Elbe Philharmonic 
 

 

Imagem 11: Área de intervenção - Hamburgo 
Fonte: http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_07x.jpg 

 

Nome: Elbe Philharmonic 

Local: Hamburgo, Alemanha, 2010 

Arquitectos: Herzog e de Meuron 

Programa: Uma nova “casa” para Ha`NDR de mburg ( Rádio do Norte da Alemanha ) 
Symphony Orchestra, mas também um hotel de luxo, apartamentos residenciais, centro de 
conferências, área de bem-estar, o Museu Klingendes (museu de música para crianças), 
restaurantes, casas nocturnas, e estacionamento. 

Cliente: Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo  

Tamanho: Armazém, 635,000 m2; Estrutura em vidro, 667m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_07x.jpg
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Imagem 12: Armazém – Hamburgo 
Fonte: http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_04x.jpg 

 

 

Imagem 13: Elbe Philharmonic – Hamburgo 
Fonte: http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_02x.jpg 

 

 

Os arquitectos Herzog e de Meuron projectaram para Hamburgo (Alemanha) o Elbe 
Philharmonic Hall, que consiste na recuperação de um armazém na zona industrial ribeirinha da 
cidade do ano de 1963. Além da recuperação do armazém, é construída uma estrutura em vidro 
que está como “suspensa” sobre o edifício já existente, formando entre estas duas estruturas 
uma praça pública urbana, "É uma nova praça pública por diversas pessoas, não só a elite ", 
afirmou Herzog a uma entrevista em 2007, Nova Iorque. (43)  

20 

                                                           

(43) http://www.archnewsnow.com/features/Feature223.htm 

http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_04x.jpg
http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_02x.jpg
http://www.archnewsnow.com/features/Feature223.htm
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Imagem 14: Corte- Elbe Philharmonic – Hamburgo 
Fonte: http://www.hamburg.de/contentblob/335286/data/schnitt-elbphilharmonie.jpg 

 

A praça exerce um carácter de miradouro sobre a cidade, com uma visão de 360 º, um conceito 
de uma praça que existe entre duas massas edificadas, que explora uma morfologia recente. 

O edifício contém três salas de concerto, um hotel, apartamentos e mais um variado conjunto de 
equipamentos, uma estrutura com características hibridas, que também enaltece o espaço 
público, tendo a praça um papel importante de carácter urbano, relacionado com as diversas 
vivências que o edifício pode albergar. 

 

 

Imagem 15:Praça Pública- Elbe Philharmonic – Hamburgo 
Fonte: http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_05x.jpg 

 

 

 

http://www.hamburg.de/contentblob/335286/data/schnitt-elbphilharmonie.jpg
http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0223_05x.jpg
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6.2 | Vanke Center 
 
 

 

Imagem 16:Planta de Localização - Vanke Center 
Fonte: http://www.architectureweek.com/2010/0421/images/14594_image_4.150.jpg 

 

 

Nome: SkyScraper horizontal, Vanke Center 

Local: Shenzhen, China, 2009 

Arquitectos: Steven Holl 

Programa: Edifício de uso misto, incluindo hotéis, escritórios, apartamentos com serviços e 
parque público 

Cliente: Shenzhen Vanke Real Estate Co.  

Tamanho: 120444,99 m2 

 

 

http://www.architectureweek.com/2010/0421/images/14594_image_4.150.jpg
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Imagem 17: Área de Intervenção- Vanke Center 
Fonte: http://s3.amazonaws.com/europaconcorsi/project_images/502671/601209921_large.jpg 

 

 

Visto como um “arranha-céus horizontal”, que “flutua” sobre uma jardim tropical, alberga a 
sede Vanke Co. Ltd, escritórios, apartamentos e um hotel, centros de conferências, spa e um 
estacionamento. 

O edifício apoia-se sobre oito pernas, dando a sensação de pairar acima de uma grande estrutura 
verde. É uma estrutura pensada para criar pontos de vista sobre o Mar da China Meridional, 
capaz de gerar um grande espaço público verde abaixo da estrutura. 

Na parte inferior da estrutura, onde estão cubos de vidro afundado (Shenzhen-Windows), 
proporcionam uma vista de 360º sobre a paisagem tropical. O caminho público do edifício liga o 
hotel, e os apartamentos até aos escritórios, este caminho público representa todo o 
comprimento do edifício. 

O facto de o edifício estar elevado do solo permite que a brisa vinda do mar, atravesse os 
espaços verdes, inspirados nos jardins de Roberto Burle Marx no Brasil (São Paulo,4 de agosto 
de 1909— Rio de Janeiro, 4 de Junho de1994, foi um artista plástico brasileiro, conhecido 
internacionalmente pela sua profissão de arquitecto paisagista.) (44), incluem restaurantes, cafés 
e os altos ou montes de vegetação estão enquadrados com as piscinas e a circulação, que a noite 
esta fusão de vegetação, iluminação e espelhos de água proporcionam um óptimo espaço para 
caminhar.  
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(44) http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx 

http://s3.amazonaws.com/europaconcorsi/project_images/502671/601209921_large.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_\\\(cidade\\\)
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1909
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_\\\(cidade\\\)
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_paisag%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
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Imagem 18: Axonometria- Vanke Center 
Fonte: http://www.arthitectural.com/wp-content/uploads/2011/11/PATH-DIAGRAM.jpg 

22 

É um edifício também que inclui vários aspectos sustentáveis, que desenvolve uma atmosfera de 
paisagem livre, com o edifício solto do solo, e integrando o grupo de outros edifícios platina 
LEED (rating systems , U.S. Green Building Council). (45)  

É de retirar, a diversidade de programas, a ligação entre eles, o espaço público, a grande área 
verde, os miradouros e a sua integração na paisagem, como aspectos importantes. 

 

Imagem 19: - Vanke Center 
Fonte: http://www.stevenholl.com/project-detail.php?id=60&type 
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(45) http://www.usgbc.org/leed 

http://www.arthitectural.com/wp-content/uploads/2011/11/PATH-DIAGRAM.jpg
http://www.usgbc.org/leed
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6.3 | Museum of Tolerance Jerusalém 
 

 

Imagem 20 Planta de Implantação - Museum of Tolerance  Jerusalém “MOTJ” 
Fonte: http://aesthetic-stimulation.blogspot.pt/2010/10/museum-of-tolerance-in-jerusalem.html 

 

 

Nome: Museum of Tolerance  Jerusalém “MOTJ” 

Local: Jerusalém, Israel 

Arquitectos: Chyutin Architects 

Programa: Teatro, centro educativo, áreas de trabalho, restaurante, sala de exposições, espaços 
ajardinados 

Cliente: The Simon Wiesenthal Center 

Tamanho: 15000 m2 

 

 

 

 

 

 

http://aesthetic-stimulation.blogspot.pt/2010/10/museum-of-tolerance-in-jerusalem.html
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O Museu of Tolerânce está localizado no coração da parte moderna de Jerusalém, fazendo 
fronteira com amplo Parque da Independência. A localização é no encontro de três ruas 
principais que diferem em carácter e função, a rua Hillel, uma área comercial movimentada, a 
rua Moshe Bem Israel, a estrada que atravessa o parque e Moshe Salomona e a rua Nachalat 
calçadão de Shiva, um pólo turístico, cheio de restaurantes e lojas. 

Trata-se de um edfício que se  inclina  sobre um jardim, como uma ponte, formando uma 
ligação entre este e a cidade, contem um conjunto de programas de caracter cultural e educativo, 
como teatro, centro educativo, um restaurante, sala de exposições. É composto por uma área de 
plataformas ajardinadas que guiam os visitantes a uma praça rebaixada , por sua vez liga ao 
interior do edificio, com o cuidado de nunca quebrar a ligação visual entre a cidade e o jardim. 

 

Imagem 21: Planta nível 1 e 2 - Museum of Tolerance  Jerusalém “MOTJ” 
Fonte: http://www.morfae.com/data/0379/15.jpg 

 

Imagem 22: Planta 3 e 4- Museum of Tolerance  Jerusalém “MOTJ” 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_G_5LAcu4SXQ/TLW4wNTbMXI/AAAAAAAABCQ/jrM3o4hDzlw/s1600/1286575604-floor-

scheme-929x1000.jpg 

 

http://www.morfae.com/data/0379/15.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_G_5LAcu4SXQ/TLW4wNTbMXI/AAAAAAAABCQ/jrM3o4hDzlw/s1600/1286575604-floor-scheme-929x1000.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_G_5LAcu4SXQ/TLW4wNTbMXI/AAAAAAAABCQ/jrM3o4hDzlw/s1600/1286575604-floor-scheme-929x1000.jpg
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O conceito de edifício-ponte, utiliza o piso enterrado como entrada, fazendo então um 
atravessamento pelo seu interior, aproveitando a dinâmica que existe na transposição entre o 
jardim e a cidade. Desta forma, os provenientes desta transposição usufruem naturalmente do 
edifício.  

 

Imagem 23: Museum of Tolerance  Jerusalém “MOTJ” 
Fonte: http://aesthetic-stimulation.blogspot.pt/2010/10/museum-of-tolerance-in-jerusalem.html 

 

 

 

Imagem 24: Museum of Tolerance  Jerusalém “MOTJ” 
Fonte: http://aesthetic-stimulation.blogspot.pt/2010/10/museum-of-tolerance-in-jerusalem.html 

 

http://aesthetic-stimulation.blogspot.pt/2010/10/museum-of-tolerance-in-jerusalem.html
http://aesthetic-stimulation.blogspot.pt/2010/10/museum-of-tolerance-in-jerusalem.html
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6.4 | Yokohama International Port Terminal 

 

 

Imagem 25: Planta de Localização -Yokohama International Port Terminal 
Fonte: http://www.arcspace.com/architects/foreign_office/yokohama/yokohama_index.html 

 

 

 

Nome: Yokohama International Port Terminal 

Local: Yokohama, Japão, 1995 

Arquitectos: Foreign Office Architects, “FOA” 

Programa: Terminal de cruzeiros e um conjunto de instalações civis, cafés, lojas, restaurante, 
estacionamento, espaço público e estrutura ajardinada 

Cliente: Cidade de Yokohama Port e Harbor Bureau Constrution Department Osanbashi 
Passenger Vessel Terminal Maintenance Subdivision 

Tamanho: 438,243 m2 
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Este projecto foi construído com a função de ser um terminal de cruzeiros, mas também para ter 
a capacidade de suportar um conjunto de instalações para o uso dos cidadãos. Para além de um 
terminal, assume-se como um importante espaço público, para a frente costeira e para a cidade 
de Yokohoma. 

Trata-se de uma estrutura contínua de espaços públicos para as pessoas usufruírem, um lugar 
aberto, que disponibiliza a sua cobertura para a função de praça, faz uma continuidade da 
superfície de Yamashita Park assim como o Akaranega Park. Portanto, o edifício é uma 
extensão do solo urbano, um diagrama de circulações, em que a sua superfície se dobra e bifurca, 
estas dobras criam espaços cobertos onde o programa se instala. 

O projecto foi baseado num diagrama de circulação, com o propósito de contrariar a linearidade 
do cais e da sua circulação. Foi com a vontade do cais ser um lugar fluido, sem obstáculos, 
multidireccional, incorporando uma série de programas e circuitos que este projecto foi 
construído. 

 

Imagem 26: Nivel 0- Yokohama International Port Terminal 
Fonte: http://www.osanbashi.com/en/guide/index.html 

 

Imagem 27: Nivel -1- Yokohama International Port Terminal 
Fonte: http://www.osanbashi.com/en/guide/fg_2f.html 

 

http://www.osanbashi.com/en/guide/index.html
http://www.osanbashi.com/en/guide/fg_2f.html
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Imagem 28: Nivel -2- Yokohama International Port Terminal 
Fonte: http://www.osanbashi.com/en/guide/fg_1f.html 

 

O relacionamento entre a pele do edifício e a sua estrutura é um dos pontos mais relevantes 
desta obra, a sua superfície dobrada distribui as cargas diagonalmente até ao solo, resultando 
bem também contra as forças laterais (movimentos sísmicos). O seu sistema de circulação 
articulado com o construtivo, proporcionam diferentes qualidades espaciais, como a fusão do 
que é exterior e interior, a continuidade destes espaços de fora para dentro, desta forma, existe 
muito pouca diferença de materialidade e também a continuidade dos diferentes níveis do 
edifício, uma circulação fluida que só varia pela alternância geométrica dos espaços. 

 

 

Imagem 29: Yokohama International Port Terminal 
Fonte: http://www.arcspace.com/architects/foreign_office/yokohama/yokohama_index.html 

 

 

 

 

http://www.osanbashi.com/en/guide/fg_1f.html
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| Capítulo VII | Contexto Espacial e Social 

 

7.1 | Contextualização Histórica de Odivelas 

 

O projecto de intervenção, localiza-se na cidade de Odivelas (Área Metropolitana de Lisboa), o 
concelho de Odivelas está rodeado pelo concelho de Loures, Sintra, Amadora e Lisboa 

Até 1852, Odivelas estava inserida como parte da própria cidade de Lisboa, só em 1886 passou 
a pertencer ao concelho de Loures, separando-se mais tarde, através do Decreto-Lei nº 84/98, de 
14 de Dezembro, ficando com uma população de 133.847 residentes numa área de 26,8 km2, 
em 2001 (CMO – DPE 2004). 

Existem várias linhas teóricas sobre o surgimento de Odivelas, mas é importante realçar que 
para o desenvolvimento desta povoação, o Convento D. Dinis (1295), teve um papel 
significativamente forte. Maioritariamente a população vivia da agricultura, considerando-se 
uma área de características rurais, em meados do séc. XX. Com a ocorrência do grande 
terramoto de Lisboa, em 1755, a população lisboeta começa a querer sair da grande cidade, e 
procura nesta área (Odivelas,), uma melhor oportunidade e qualidade de vida, este factor fez 
com que existisse um aumento da população, e por sua vez a construção das muitas quintas, 
ainda hoje existentes na cidade. 

O séc. XIX, é importante para o território, pois, aparecem os primeiros bairros sociais e é 
construída a ligação por estrada à cidade de Lisboa, isto facilitou a circulação, por sua vez o 
aumento da população. Com o aparecimento dos anos 50, existiu uma acentuada migração 
interna em Portugal, esta mudança das pessoas do campo para a cidade, fez com que a cidade 
ficasse lotada, desta forma, as pessoas instalavam-se na periferia dela, onde os preços da 
habitação mais baratos, e a proximidade à metrópole eram o ideal. 

Na época (1970), ainda freguesia de Odivelas pertencente ao concelho de Loures, tinha cerca de 
6.772, e houve um aumento para 51.395 habitantes (CMO, DPE 2004), este factor ajudou à 
intensificação dos loteamentos e ao aparecimento das AUGI´s (bairros ilegais). Com o novo 
plano de acessibilidades rodoviárias (CRIL, CREL, Radial da Pontinha, Radial de Odivelas e 
interligação entre Lisboa e os seus municípios e regiões próximas), os anos 90 serviram para 
uma consolidação territorial. 
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7.2 | Odivelas 
 

 

Imagem 30: Concelho de Odivelas 

Fonte: Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre Espaços “Ligar o Construir no Construído” FA-
UTL - Laboratório de Projecto VI - Professor Dr. Pedro Rodrigues, Arq. Professor Dr. Rui Barreiros Duarte, Arq. MI 

Arq 5ª D | 2011-2012 | Daniel Flores, Inês Morgado, Rui Magalhães, Tânia Paulo 

 

 

Situada no centro do concelho, Odivelas está rodeada pelas freguesias da Ramada, Pontinha, 
Olival de Basto Póvoa de Santo Adrião e pelos concelhos de Loures e Lisboa, actualmente tem 
uma área de 4,86 km2 e em 2001 tinha 53.449 habitantes (CMO – DPE 2004). 

Odivelas antes de se tornar “independente”, pertenceu ao 4º bairro de Lisboa, seguido do 
concelho de Belém e Olivais. Foi incluída na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, a 28 de Julho 
de 1855, e mais tarde ao concelho dos Olivais, quando criado. Antes de passar a vila, em 1964, 
e a cidade, a 1990, Odivelas passou a pertencer ao concelho de Loures. Após passar a cidade, 
oito anos depois, foi criado o concelho de Odivelas, em 1998, tornando-se sede de concelho. 

Na actualidade, Odivelas é das freguesias com mais população em Portugal, sendo uma área 
maioritariamente residencial. 
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Imagem 31: Freguesia de Odivelas (1937 - 1965) 
Fonte: Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre Espaços “Ligar o Construir no Construído” FA-

UTL - Laboratório de Projecto VI - Professor Dr. Pedro Rodrigues, Arq. Professor Dr. Rui Barreiros Duarte, Arq. MI 
Arq 5ª D | 2011-2012 | Francisco Santos, Inês Churro, Inês Goulão, Nuno Machado 

 

 

Imagem 32: Freguesia de Odivelas (1993 - 2011) 
Fonte: Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre Espaços “Ligar o Construir no Construído” FA-

UTL - Laboratório de Projecto VI - Professor Dr. Pedro Rodrigues, Arq. Professor Dr. Rui Barreiros Duarte, Arq. MI 
Arq 5ª D | 2011-2012 | Francisco Santos, Inês Churro, Inês Goulão, Nuno Machado 
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Incluída no Plano Regional de Ordenamento do Território – PROT – AML, Odivelas está 
localizada no arco envolvente norte da AML. Desta forma, o PROT – AML consiste em: 
Sustentabilidade Ambiental (Criação de uma rede fundamental de áreas, corredores verdes e 
ligações ecológicas), Qualificação Metropolitana (Desenvolvimento de novas centralidades 
metropolitanas, Consolidação de uma estrutura de acessibilidade em rede), Coesão Sócio- 
Territorial (Requalificação dos subúrbios, Igualdade de oportunidade no acesso a 
equipamentos, habitação e serviços, Valorização dos recursos humanos e da empregabilidade), 
Organização do Sistema Metropolitano de Transportes (Reforço do sistema de transportes 
colectivos). 

 

 

Imagem 33: Dinâmicas Territoriais da AML 

Fonte: Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre Espaços “Ligar o Construir no Construído” FA-
UTL - Laboratório de Projecto VI - Professor Dr. Pedro Rodrigues, Arq. Professor Dr. Rui Barreiros Duarte, Arq. MI 

Arq 5ª D | 2011-2012 | Daniel Flores, Inês Morgado, Rui Magalhães, Tânia Paulo 
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Odivelas possui fraquezas ao nível de infra-estruturas e equipamentos, estando o seu território 
urbanístico desqualificado e assinalado como uma Área Critica Urbana da AML. 

Mesmo assim, assume um papel importante na restruturação e requalificação do arco envolvente 
norte da AML, integrando-se num conjunto de infra-estruturas rodoviárias, conseguindo uma 
autonomia em relação à Metrópole Lisboa, e assumindo-se como um Centro Urbano. 

 

 

 

Imagem 34: Território da AML 

Fonte: Bairro na Cidade - Redesenhar e Requalificar o Lugar Entre Espaços “Ligar o Construir no Construído” FA-
UTL - Laboratório de Projecto VI - Professor Dr. Pedro Rodrigues, Arq. Professor Dr. Rui Barreiros Duarte, Arq. MI 

Arq 5ª D | 2011-2012 | Daniel Flores, Inês Morgado, Rui Magalhães, Tânia Paulo 
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| Capítulo VIII | Proposta/ Centro Cultural e de Lazer de Odivelas 

 

8.1 | Contexto 

 

O trabalho realizado no 9º semestre do mestrado integrado em Arquitectura, no âmbito da 
disciplina de Laboratório de Projecto VI, em protocolo com a Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO), de tema “ Entre Espaços- Ligar o construído no construído: Redesenhar e requalificar o 
Lugar – Bairro na Cidade”, tem como área de intervenção o centro de Odivelas, mais 
precisamente a zona da ribeira, entre a Quinta da Arroja e a Quinta do Espirito Santo, O 
Convento D. Dinis e a Colina do Cruzeiro. O projecto inicial, integrado na disciplina de 
Laboratório de Projecto VI, teve como objectivo, redesenhar e requalificar o território, através 
da integração de equipamentos públicos e um parque urbano. 

A CMO propôs uma série de objectivos, para o desenvolvimento do projecto na área, como: a 
criação de uma zona urbana que tivesse a capacidade de consolidar e requalificar o território, 
uma solução avançada de infra-estruturas, a integração e recuperação funcional do bairro da 
Arroja e uma estrutura urbana com o objectivo de integração social. Estas propostas por parte da 
CMO, procuram responder a necessidades do território, e correspondem a eixos de acção, com 
objectivo da criação de um lugar integrado, onde o utilizador possa usufruir dele, e que promova 
ligação e coesão social (46); sendo estes: 

| Eixo da qualidade urbana e ambiental (Reconversão do espaço público, infra-estruturas e 
ambiente urbano com vista à sua qualificação); 

| Eixo da dinamização económica (Novas oportunidades e fomento do empreendedorismo; 
criação de espaços para novas actividades económicas no apoio ao auto-emprego e 
empreendedorismo); 

| Eixo da dinamização social (Construção e implementação de equipamento de proximidade - 
creche; promoção da cidadania da interacção e da coesão social; dinamização de actividades 
recreativas e desportivas);  
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(46) Anexos: l.i Enunciado do trabalho da cadeira de Laboratório de Projecto VI - Professor Dr. Pedro 
Rodrigues, Arq. Professor DR. Rui Barreiros Duarte, ARq. – MIArq 5º D – 2011 - 2012) 
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O projecto desenvolvido para Odivelas enquadra-se no contexto do plano urbano desenvolvido 
na disciplina de Laboratório de Projecto VI. O trabalho está assim dividido em duas partes: 1- 
Projecto Urbano “Parque Urbano” e 2- Projecto de Arquitectura “Centro Cultural e Lazer de 
Odivelas”, que se integra no Projecto Urbano. 

Na área do Bairro dos Pombais (Odivelas), onde se insere a estrutura edificada, sobre o vale, 
integra os seguintes programas: Auditório/ Sala de espectáculos, Centro de dia, Catering, 
Administração, Sala de palestras, Biblioteca/ Sala de estudos, Bar, ATL, Área comercial, Parque 
infantil, Torre de exposições. Pretende-se assim, entregar uma diversidade de programas 
culturais e lazer à população, de forma a receber diferentes faixas etárias e estatutos sociais. 

        

Imagem 35: Odivelas / Portugal                     Imagem 36 : Odivelas / Directrizes de Projecto Urbano 

 

 
                                          Localização Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas 

 

Imagem 37: Odivelas / Projecto de Parque Urbano Odivelas 
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8.2 | Projecto 

 

Em concordância com o tema desenvolvido, a proposta para o Centro Cultural e Lazer de 
Odivelas, desenvolve-se sobre o terreno inclinado do vale de Odivelas, através de patamares. À 
cota da rua, o primeiro patamar é uma extensão dela e também é a cobertura da estrutura 
edificada, depois no segundo patamar existe uma área exterior (mediador), que faz a 
distribuição para os blocos em volta (Catering, Centro de dia, Administração) segue-se o 
patamar 3, onde há uma segunda praça (mediador) com um carácter diferente, mais de 
permanência, que depois se liga com o resto do edifício/ programas. 

Sendo assim, as distribuições e percursos do edifício, desenvolvem-se principalmente na 
horizontal, o que faz uma comunicação entre o exterior e o interior de uma forma contínua, e em 
que tudo está conectado.  

Como no Projecto do Yokohama International Port Terminal, pretendeu-se que o sistema de 
articulação e construtivo permitisse dois distintos espaços, ou seja, a continuação do exterior 
para os espaços interiores, o outro foi a continuidade entre os diferentes níveis do edifício. 

De fato a exploração das diferentes cotas do terreno foi importante, pois, era pretendido uma 
continuidade e que não houvesse grande mudança entre exterior e interior, de forma a que estes 
“espaços contínuos” variassem pela plasticidade e geometria do edifício, justificando assim 
também a pouca alternância de material.  

 

Percurso Exterior – Patamar 1 Extensão da rua / Miradouro                    Percurso Exterior – Cargas e Descargas 

Imagem 38: Projecto de Parque Urbano Odivelas – Percursos Exteriores aderentes ao Edifício 
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Percurso Exterior – Patamar 2/ Ligação ao Interior do Edifício   

Percurso Exterior- Ligação ao Parque Urbano 

Imagem 39: Projecto de Parque Urbano Odivelas - Percursos Exteriores Aderentes ao Edifício  

 

As praças tornam-se um elemento referência do projecto, consideradas como mediadores de 
ligação. O projecto desenvolvido, tem as praças como espaços que une e separa “dois” 
programas. Mas também potencia a partilha dos usos e funções de cada programa. 

 

Mediadores  

Imagem 40: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Mediadores 
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| Zonas de Especialização Funcional 

 

Imagem 41: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 

 

 

          Zona de Especialização Funcional – Espectáculos 

         - Bilheteira/ Cafetaria, Instalações sanitárias, duas salas de espectáculo, camarotes, salas técnica, armazém, 
camarins (contém instalações sanitárias), sala de ensaio, sala de AVAc´s, área de cargas e descargas e estacionamento. 

Imagem 42: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 
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          Zona de Especialização Funcional – Centro de dia 

         - Copa, bar/ café, instalações sanitárias, área de lazer (sala de convívio, jardim exterior) 

Imagem 43: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 

 

 

 

 

          Zona de Especialização Funcional – Administração 

         - Hall de recepção, instalações sanitárias (R/c), sala de administração (1º piso) 

Imagem 44: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 
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          Zona de Especialização Funcional – Restauração 

         -Área de cargas e descargas, Copa, instalações sanitárias, área de refeições ( interior e exterior)  

Imagem 45: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 

 

 

 

 

          Zona de Especialização Funcional – Palestras 

         - Hall de recepção, instalações sanitárias, dois auditórios e áreas técnicas 

Imagem 46: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 
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          Zona de Especialização Funcional – Área Educativa 

         - Hall de recepção, instalações sanitárias, depósito, sala de AVAC´s, sala segurança. sala de funcionários, 
Biblioteca (R/c), sala de estudo, sala de Informática (1º piso)  

         - Bar( copa), esplanada 

Imagem 47: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 

 

 

 

 

          Zona de Especialização Funcional – Área Lazer 

         - Hall de recepção, sala de convívio/ jogos, ATL e sala de filmes, instalações sanitárias,  

Imagem 48: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 
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          Zona de Especialização Funcional – Parque Infantil 

Imagem 49: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 

 

 

 

 

          Zona de Especialização Funcional – Área Comercial 

         - Três módulos Comerciais (1º piso)  

Imagem 50: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 
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          Zona de Especialização Funcional – Área de Exposições 

         - Hall de recepção, instalações sanitárias, área de exposições, que se divide num bloco horizontal e outro 
vertical, em três patamares 

Imagem 51: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Zonas de Especialização Funcional 

 

 

 

No edifício, admite-se a cobertura como um “filtro” entre o que é a cidade e o vale de Odivelas, 
neste caso o Parque Urbano, desenvolvido na fase de grupo (1º semestre). 

A cobertura comporta-se também como uma continuidade da rua, com espaço público 
ajardinado, com um carácter de permanência, e miradouro. No bloco destinado aos espectáculos, 
o programa subdivide-se num átrio de entrada, balcão de atendimento, cafetaria, WC, Auditório 
maior, e Auditório menor, área técnica, camarins, área de cargas/ descargas, saída de 
emergência e sala de ensaio. 

Na área da primeira praça, o programa ramifica-se num bloco de alimentação, mais 
precisamente serviço de catering, um Centro de dia, e Sala de palestras, dando também acesso 
aos percursos que passam acima da segunda praça, que ligam a uma pequena área comercial, e 
ao piso inferior do edifício e por sua vez directamente ao Parque Urbano. 

O piso inferior, contém uma segunda praça com um caracter diferente da primeira, convidando a 
permanência, liga-se com o resto do programa (Biblioteca, Bar, ATL, Parque infantil, uma 
segunda sala de palestras, Torre de exposições) e Parque Urbano. 
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| Zonas de Especialização Funcional- Áreas interiores 

WC´s                        Salas de Espectáculo Cargas/ Descargas para o Catering 

 

              Entrada/ Saída                    Estacionamento- Cargas e Descargas               Bilheteira/ Cafetaria 

                 Saída de Emergência Bilheteira/ Cafetaria                 Circulação de Transportes             Entrada/Saída Copa 

Imagem 52: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas –Bloco de Espectáculos/ Programa   

      Sala de Ensaios                     Camarins Sala de Espectáculos Secundária Armazém / AVAC´s 

 

Camarins Sala de Espectáculos Principal                                                     Área Técnica      Camarotes       

              Entrada/ Saída                       Entrada/Saída Transportes                      Circulação vertical 

                  Cargas / Descargas – Entrada / Saída Backstage                                   Escadas de Emergência 

   Elevador de Cargas                                                                                Entrada/ Saída Salas de Espectáculo  

Imagem 53: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Bloco de Espectáculos/ Programa 
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                                    Centro da Dia               Bloco Administrativo          Bloco Restauração- Catering 

Cozinha Centro de Dia               WC´s                                       Sala de Administração WC´s 

AVAC´s                                                     Cozinha/ área de Confecção 

 

  WC´s        Atendimento 

            Entradas/ Saídas                              Circulação vertical               Circulação Vertical/ Elevador 

Imagem 54:Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Centro de Dia/ Bloco Administrativo/ Catering- Programa 

 

 

                               Sala de Palestras 1 e 2 WCs 

 

              Entrada/ Saída – Sala de Palestras 1                         Hall de distribuição- sala de Palestras 2 e Biblioteca 

              Acesso Sala de Palestra                                            Acesso Exterior                        Passarelas  Distribuição 

Imagem 55: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Bloco Palestras/ Programa 
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             Sala de Estudo 

                                    Recepção/ AVAC´s                      Biblioteca 

 

                   Entradas/ Saídas                                               BAR WC´s 

              Hall de distribuição- Sala de Palestras 2 e Biblioteca                Acesso Exterior 

              Circulação Vertical                                                                      Circulação Piso 1 

Imagem 56: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Área Educativa/ Programa 

 

                                                                            Sala de Lazer ATL 

 

               Entradas/ Saídas                                                                     Parque Infantil 

               Circulação Vertical                           Circulação Piso 1                          Entrada Parque de Estacionamento 

Imagem 57: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Bloco Social/ Programa 
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                                   Lojas 

          Estacionamento                                             Recepção/ AVAC´s Torre de Exposições 

 

       Sala Filmes/ ATL                             WC´s 

 Entradas/ Saídas Circulação Piso 1                        Circulação Piso 0 Elevador 

 Hall de distribuição- Área Comercial e Torre de Exposições      Circulação Vertical 

Imagem 58: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Área Comercial/ Programa 

                           Torre de Exposições 

 

 

 Percurso Vertical Circulação Vertical/ Elevador  

                Ligação Parque Urbano  

Imagem 59: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Torre de Exposições / Circulação 
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| Espaços Ajardinados 

 

O Centro Cultural e Lazer de Odivelas como já foi referido anteriormente, está localizado e 
integrado na periferia de uma estrutura verde (Parque Urbano), como tal o próprio edifício 
contém espaços verdes, de forma a haver uma continuação de Parque Urbano e permitir que 
estes façam parte da rua pública. Assim, é oferecido lugares de permanência, descontracção e 
passeio, espaço público de qualidade, enquadrado com a componente programática das zonas de 
especialização funcional do edifício.  

Estes espaços ajardinados têm um carácter público, que pretendem também criar um clima de 
paisagem e integração do edifício. 

 

 

          Espaços Ajardinados 

Imagem 60: Projecto Centro Cultural e Lazer de Odivelas – Espaços Verdes 
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8.3 | Materialidade 

 

As estruturas mistas consistem na utilização de Betão armado e aço estrutural, nas secções 
resistentes, através de uma conexão apropriada, permitem uma amplitude de soluções de grande 
potencial. (46) (Arquitectura Viva 101- Hormigón Fresco. (p.36)) 

Nesta minha abordagem ao projecto (Centro Cultural e Lazer de Odivelas) trabalhou-se o betão 
armado como principal componente material de estruturação do edifício, também porque 
permite um forte trabalho plástico na forma do edifício. Assim foi possível criar espaços 
programáticos de maior amplitude, diversas geometrias com grande resistência e durabilidade, é 
assim o “ miolo” do projecto. 

“ Duro cuando fraga y fluido mientras fresco, este material paradojico merece bien la 
denominacion de piedra liquida, porque esse oximóron si doble condicion seca y mojada, sólida 
y blanda, áspera y suave.” (47) 

O betão é o material mais utilizado na construção civil, composto por uma mistura de cimento, 
areia, pedra e água, além de outros materiais eventuais, os aditivos e as adições. 

Historicamente, os romanos foram os primeiros a usar uma versão deste material conhecido por 
pozzolana. No entanto, o material só veio a ser desenvolvido e pesquisado no século XIX. 

Quando armado com ferragens passivas, recebe o nome de betão armado, e quando for armado 
com ferragens activas recebe o nome de betão pré-esforçado. 

Além disso existem vários tipos de betão especiais, como o betão Auto adensável, betão leve, 
betão translucido, betão colorido, betão com fibras, que são utilizados de acordo com 
necessidades específicas de cada projecto. 

25 

Estruturas de Betão Armado 

 

 Limitações 

 Peso próprio elevado 

 Não é um bom isolante 

 Mau para estruturas temporárias 

 

 

 

                                                           

(46) Arquitectura Viva 101- Hormigón Fresco. (p.36) 
(47) Arquitectura Viva 101- Hormigón Fresco. (p.31) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pozzolana
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concreto_armado
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Vantagens 

 Moldado no local 

 Mão-de-obra tradicional da construção civil 

 Equipamentos tradicionais 

 Grande flexibilidade 

 Necessita de pouca manutenção 

 Material muito resistente 

 Economico, devido à sua disponibilidade 

 

Desta forma o projecto é também constituído por grandes vãos, para uma maior conexão com o 
exterior. Para tal optei por utilizar o vidro temperado para preencher esses vãos, pela sua grande 
resistência mecânica (cinco vezes superior ao vidro comum), pode assim atingir dimensões 
máximas de 2100 mm de largura e 4200 mm de altura, com uma espessura entre 2,8 a 19 mm. 

O vidro temperado consegue alcançar grandes vãos, pode dispensar o uso de caixilharia e pode 
ser suportado apenas por umas ferragens nas suas bordas, fixada através de furos por pressão. 

Assim, trabalhou-se a partir das suas dimensões, definidas no projecto, o vidro será inserido em 
caixilhos de alumínio. 
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8.4 | Conclusão 

 

Neste Projecto de Mestrado Integrado em Arquitectura, de tema “ Edifício Híbrido, como 
Espaço Público”, é desenvolvida uma pesquisa e análise sobre o conceito de híbrido e espaço 
público, aplicados no projecto prático do Centro Cultural e lazer de Odivelas. 

A presente componente teórica estrutura-se através de capítulos que nos introduzem e ajudam a 
compreender melhor o conceito de híbrido e espaço público, desde a generalidade, passando 
pela sua história, a sua importância social e urbana, até ao conceito aplicado à arquitectura. 

Antes do começo do século XX, os edifícios híbridos eram vistos como projectos para resolver 
os problemas que se sentiam com a revolução industrial, devido a excessiva lotação das cidades, 
ou seja, projectos que eram associados às classes baixas, como o proletariado. O conceito de 
híbrido, só começou a ser visto de outra forma mais tarde, estando ligado a questões sociais, 
políticas e económicas, pois, assumiu uma importância de condensador social, revitalizador e 
organizador urbano, gerador de vivências, impulsionador de plataformas logísticas, por sua vez 
de emprego, etc. 

Quando falamos destes aspectos, é difícil não referenciar a importância que o edifício híbrido 
tem para o espaço público, não só para gerar mas também para revitaliza-lo e dar-lhe vida, é 
necessário satisfazer as pessoas que usam o quotidiano urbano. Devido a capacidade do edifício 
híbrido de se adaptar às mudanças e necessidades da vida urbana, promovidas individualmente 
ou em grupo pelas pessoas, foi uma característica importante a aplicar no projecto prático, havia 
a necessidade de oferecer espaço público à cidade, tal como uma componente programática 
escassa, no sentido de dar uso e criar espaços, de incentivo à participação da população de 
Odivelas. 

O projecto prático integra-se num plano urbano, concebido de forma a requalificar e unir a 
cidade de Odivelas, que se encontra “rasgada” ao meio pelo vale e a ribeira, separando uma 
cidade já existente de uma nova em construção. Desta forma, projectou-se um parque urbano, 
para organizar o território e acabar esta barreira entre a cidade. 

Devido ao facto de existir esta área, que impede a vivência e destrói o desenho urbano, a 
integração de um edifício híbrido, capaz de gerar espaço público e actividades programáticas, 
no parque urbano, é um óptimo catalisador de pessoas e vivencias para a área, pois, o homem é 
um ser social, a sua existência esta ligada a outros indivíduos, Sociedade. Assim, é importante 
este projecto, como estruturante e organizador da forma e interacções urbanas, permitindo o 
equilíbrio da cidade, como integrador social, e uma “ponte” ou ligação territorial e funcional da 
cidade. 

Este estudo permitiu, desenvolver um projecto, “Centro Cultural e Lazer de Odivelas”, com a 
visão de consolidar tanto o território como os laços sociais, construindo cenários que 
contribuam positivamente para a qualidade de vida, albergando várias funções e usos, 
capacitado para receber utilizadores com diferentes interesses e grupos sociais, (moradores, 
visitantes, turistas). 

Neste processo, o funcionamento do edifício híbrido, como já referido, de condensador social 
revitalizador urbano, gerador de interacção social, e variedade programática, apoia na perfeição 
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o espaço público, tornando não só o espaço seguro, como valoriza a sua dinâmica de utilização, 
assumindo junto do edifício híbrido um papel de equilíbrio nestes cenários de transformação da 
cidade, portanto, o Centro Cultural e Lazer de Odivelas assume um carácter de local de lazer, 
convívio, social e cultural. Nesta análise e reflexão, foi importante perceber e compreender a 
importância do edifício híbrido como espaço público, mas também a relevância que o espaço 
público tem para a cidade e para o próprio edifício, compensando-se um ao outro e acrescentam 
um óptimo contributo à cidade. 

Mesmo que o trabalho esteja ligado directamente a uma escala arquitectónica, este estudo 
procura entender em múltiplas escalas a potencialidade do edifício híbrido, para desta forma, o 
projecto prático (uma infra-estrutura urbana de funções culturais, sociais e de lazer) se 
fundamente com esta investigação. 

Esta investigação, permitiu limar e clarificar o conceito a aplicar no trabalho prático. Integrado 
no território de Odivelas, este projecto pretende melhorar a qualidade do espaço público, união 
social, territorial e revitalizar à escala urbana. Ao projectar este pólo, são construídas duas 
praças enterradas, funcionam como mediadores, apesar de terem um carácter distinto, que fazem 
a distribuição à massa edificada, onde está incluída a componente programática (híbrida), como 
salas de espectáculos, centro de dia, bar, biblioteca, sala de exposições, salas de palestra, ATL. 

Concluindo, os edifícios hoje em dia e no futuro, têm e irão ter, uma função híbrida, não só tudo 
o que inclui este conceito, como também, enquanto espaço público, capazes de gerar espaço 
púbico qualificado, apoiando-se num programa híbrido, esta fusão pode apertar espaços no 
desenho urbano e nas próprias interacções entre as comunidades. 
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8.6 | Anexos 



Faculdade de Arquitectura Universidade Técnica de Lisboa1

Entre Espaços – Ligar o CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO

Redesenhar e requalificar o Lugar - o
Bairro na Cidade



Faculdade de Arquitectura Universidade Técnica de Lisboa2

A cidade do amanhã já existe hoje, a sua requalificação dar-nos-á a cidade do futuro!

A crise ecológica que vivemos (o anúncio do fim dos combustíveis fósseis, o aquecimento global) alteraram

decisivamente a ideia de progresso. Portugal viveu uma revolução industrial tardia e uma diminuição brutal

da sua tradição agrícola, que num rompante transformaram brutalmente o nosso território, trazendo tudo e

todos para o litoral, abandonando o interior.

À volta das cidades, construímos periferias extensíssimas: transformámos os antigos caminhos e as novas

estradas em “ruas” (A Rua do Caminho, escreve Álvaro Domingues), num urbanismo sem desenho,

insustentável  a médio prazo. Ao mesmo tempo abandonamos os antigos centros históricos, com rendas

congeladas há mais de meio século. Com uma taxa demográfica das mais baixas do mundo (1,36 filhos por

casal em 2009) e um dos parques habitacionais mais modernos, o país tem aproximadamente 1/4 das

habitações de que (já) dispõe sem uso previsível a curto prazo. Todos os indicadores apontam para uma

redução brutal dos novos licenciamentos e das novas construções.

Destruída a periferia, as atenções retornam à cidade consolidada. Falidas as teorias da segregação

funcional (trabalho aqui, habitar ali, recrear-se além) procuramos novas soluções heterogéneas onde seja

de novo possível trabalhar e habitar num mesmo sector urbano. Caminhar para o trabalho é a nova utopia

de uma cidade plural, heterogénea, com novas comunidades multiétnicas, os habitantes de um mundo-

cidade global.

O recentramento nas cidades - falindo o transporte privado é óbvia a nova importância das infra-estruturas

que obviamente se centraram nos clusters de maior densidade urbana - perante as crises energéticas

anunciadas, conduzem-nos para a cultura dos “ãos” (requalificação, reabilitação, regeneração, revitalização

urbanas) e sabemos bem hoje que reabilitar um edifício custa cem vezes menos energia do que construir

um edifício novo de área similar.

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO personifica inequivocamente o que são hoje as nossas cidades: um

palimpsesto de camadas de tempo, história e múltiplas formas de habitar que, por permanente relação se

vão estabelecendo, organizando e construindo, numa paisagem complexa, mas estimulante.

Cabe-nos hoje, habitar a superfície ou extracto contemporâneo e olhar atentamente essas densas

acumulações de acções continuadas de transformação. Esta última camada que podemos percorrer, sentir,

tocar e que nos permite, também, reconstruir os fragmentos que constituem a unidade de uma cidade, é tão

oculta como aparente, exige a cada momento, a cada circunstancia e a cada projecto, uma re-leitura de

toda essa complexidade.

Construir é uma acção presente que implica um passado e uma perspectiva de futuro. É uma projecção que

traz consigo um legado acumulado de conhecimento e sabedoria, que nos permite realizar as mais incríveis

transformações da realidade e que implica directamente as questões do habitar. Representa a mudança e o

novo, mas também a possibilidade de recuar no tempo, de investigar e trazer à superfície novas sínteses

de continuidade. Construir, condensa em si toda a história da construção e das cidades.

O Construído pressupõe um património, consolidado ou não, mas disponível para o poder-mos decifrar, ler

e compreender o seu passado acumulado. O construído conta-nos uma história, de usos, práticas, formas,

rituais e deixa-nos sempre, em qualquer lugar, espaço para lhe podermos pertencer. Representa um amplo

território claramente habitado, no domínio de todas as suas particularidades. A experiência adquirida que

veicula, permite que esse construído se possa continuar a construir ininterruptamente. A sua apropriação

gera uma inevitável transformação. Conhecer as suas características é reconhecer os seus efeitos e

impactos, nas pessoas, nas cidades, no território, em suma, nas diversas paisagens construídas pelo

homem.
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Construir no construído representa a acção projectual por excelência. A sua inevitabilidade torna-se numa
das  matérias de trabalho mais ricas do arquitecto.

Texto de Pedro Pacheco e José Aguiar

Laboratório de
projecto VI  5 . º a n o

Ano lectivo  2011 . 2012/ 1.º semestre
Mestrado integrado em Arquitectura

Professor  Doutor  Pedro Rodrigues, arq.
Professor Doutor Rui Barreiros Duarte, arq.
(coordenador da disciplina)

1. Objectivos da Disciplina

Considerámos como primeiro objectivo a abordagem crítica da cidade nos seus diferentes contextos de

formação e problemáticas contemporâneas, no centro e primeira periferia de Odivelas. Assinalámos

como  instrumento, a construção de um projecto, alargado, que seja suportado por um conjunto

metodologias que recorrem à analise do lugar, ao diagnostico e à proposta de intervenção, materializadas

no projecto de Arquitectura e Desenho Urbano integrador.

Pretende-se nesse Projecto a identificação das estruturas de suporte em arquitectura e do lugar tendo

como base o tema associado ao EcoHabitat; a Sustentabilidade e Reabilitação do Bairro na Cidade.

Pretende-se desenvolver sistemas que permitam, com uma implementação, sensível, estabelecer e ligar

a diversas Comunidade e os Bairros que se encontram desarticulados entre-si. É, assim, nosso objectivo,

Requalificar, segundo a compreensão de formas da análise e a construção do projecto de Arquitectura e

Desenho Urbano, tendo como lugar de intervenção, o centro de Odivelas a primeira periferia.  É também ,

nosso objectivo Redesenhar o território, a paisagem do lugar da Ribeira, o seu Reabilitar através de

inserções cirúrgicas de equipamentos comuns/públicos”. As escalas de intervenção serão da Esc. 1:2000

a 1:200.
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Desta forma, é um objectivo, despertar o interesse e a reflexão sobre as referências operativas tectónicas e

tipologias de construção modular, simples, associadas ao processo metodológico de compreensão do

lugar. Esc. 1: 200 a 1:50 ou 1:10.

É ainda, objectivo principal do projecto EcoHabitat, favorecer a implementação de novos meios de

concepção e de produção do habitat sustentável no contexto urbano das regiões do Sudoeste europeu,

concentrando a investigação sobre a habitação. Paralelamente, o projecto EcoHabitat ambiciona conseguir

estabelecer um referencial de indicadores que possam contribuir para a constituição do Label Sudoeste, um

label de eficiência energética e sustentabilidade adaptado à especificidade do clima do sudoeste europeu.

. Objectivos

Reabilitar o Património:

• Numa vertente de inovação tecnológica sustentável;

• No fomento da regeneração do tecido social da cidade;

• No contributo para a dinamização económica da área de intervenção;

•  No incentivo a outros actores locais num processo de reabilitação que tenha como modelo as
práticas experimentadas no presente programa;

•  Na transferência de know-how tecnológico para o sector da construção em Lisboa, dado que se
trata de uma tipologia muito corrente.

. Objectivos Estratégicos para o Lugar

A CMO pretende implementar um novo conceito urbano cuja natureza irá incorporar o que é novo no que já
existe, de modo a promover uma ocupação ordenada e sustentável do espaço público numa relação
integrada com a gestão da edificação (habitação, comércio, serviços) e qualidade ambiental das
populações. A proposta para a Regeneração Urbana destes Bairros assenta em 4 eixos fundamentais de
acção:

•  I. Eixo da qualidade urbana e ambiental: (1) Reconversão do Espaço Público, Infra-estruturas e
ambiente urbano com vista à sua qualificação e (2) Criação de Habitação para Jovens;

• II. Eixo da dinamização económica: (1) Novas Oportunidades e Fomento do Empreendorismo e (2)
Criação de espaços para novas actividades económicas no apoio ao auto – emprego e
empreendedorismo;

• III. Eixo da dinamização social: (1) Construção e implementação de equipamento de proximidade -
Creche; (2) Construção e implementação de equipamento de proximidade - Residências Sénior e
Apoio    Domiciliária; (3) Netgerações; (4) Promoção da Cidadania da Interacção e da Coesão
Social e (5) Dinamização de actividades recreativas e desportivas;

• IV. Eixo da dinamização cultural: (1) Dinamização do Centro Histórico; (2) Plano de Divulgação e
Comunicação do Programa de acção.

O objectivo global é a criação de uma zona urbana integrada no todo, e dinamizadora das relações
humanas consolidando o conjunto global do bairro, considerando as seguintes acções:

• Requalificar o tecido urbano

• Eliminar a imagem negativa associada aos bairros de génese ilegal

• O Programa proposto passa por: novas ligações viárias e equipamentos, elaborando uma solução
urbana com base em: baixa/media densidade, entre 2 e 6 pisos; prolongamento do bairro “novo”, 4
a 6 pisos na zona poente; morfologias de 2 a 3 pisos na zona nascente; criação de um centro
cívico de fácil acesso; proteger o interior do bairro do atravessamento automóvel; garantir espaço
de encontro e diversidade morfológica; e inovar ao nível das infra-estruturas públicas.

As estratégias para o edificado são:

•  – baixa densidade com uma organização que promova a integração social / espaços
humanizados;
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• População jovem e novas famílias - inovação tipológica e flexibilidade de espaços construídos;

• Os fogos propostos devem contemplar preocupações ao nível da organização funcional dos fogos,
inovação tipológica, flexibilidade em termos construtivos e implementação de sistemas de
eficiência energética;

• É proposta uma implantação dos edifícios com orientação preferencial a Sul, para assim reduzir as
sombras projectadas sobre outras edificações, beneficiar com os ganhos solares e aumentar a
ventilação natural;

•  Com vista a aumentar a eficiência energética, está prevista a introdução de painéis solares nos
edifícios, para produção de águas quentes sanitárias e para possibilitar, igualmente, a instalação
de sistemas comunitários de aquecimento;

•  Serão implantados sistemas que incentivem os moradores a gerir correctamente os resíduos
domésticos, através da separação dos lixos e promovendo a utilização de Ecopontos. Será, ainda,
construído um Posto de Limpeza local que assegurará a gestão dos resíduos sólidos;

•  Ao nível do consumo de energia, serão utilizados critérios de iluminação energeticamente

eficientes, com a implementação de sistemas de sensores de movimento e luminosidade, bem

como a utilização de lâmpadas de baixo consumo.

As estratégias municipais para o desenho urbano são:

• Novas soluções de espaços comuns, de encontro e permanência;

• Soluções avançadas de infra-estruturas e sistemas de redes;

• Optimização funcional do Bairro, transportes e mobilidade pedonal;

Odivelas constrói-se de “laços sociais”, a integração social é também um problema físico de organização

espacial. O objectivo é criar um lugar integrado, onde o utilizador faça parte da sua vivência, e desenvolva

“ligações” e “afectos” de confiança mútua.

2. Metodologia
A abordagem de um núcleo urbano de pequena dimensão, caracterizado por possuir um limite urbano

definido e uma natureza de problemas complexos, que possibilite o estudo da problemática da intervenção

em núcleos consolidados informais e da expansão urbana não planeada.

A caracterização e diagnóstico do lugar como unidade e da área de intervenção como parte do todo. A

elaboração de uma proposta de programa e respectivas quantificações; a elaboração de uma proposta de

redesenho urbano/ edifício do lugar desenvolvida até à escala de pormenor. O projecto de remodelação de

um espaço público/equipamento/casas.

A disciplina organiza-se a partir de duas componentes: uma Teórica e uma Prática. Estas duas

componentes visam organizar um conjunto de conhecimentos do âmbito da cidade e da arquitectura;

sistematizar as diferentes componentes da metodologia de projecto; desenvolver um conjunto de

ferramentas operacionais da prática urbanística e de projecto de arquitectura e desenvolver métodos de

investigação aos objectivos e temas do ano.

Em síntese devem ser consideradas as seguintes fases metodológicas:

1- Desenvolvimento sustentável e construção de metodologias de abordagem do projecto de

Arquitectura e Desenho Urbano segundo esse princípio;
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2- Identificação das estruturas de suporte em arquitectura e do lugar tendo como base o tema proposto;

3 – Compreensão de formas de instrumentalização da análise e do projecto de Arquitectura/ Desenho

Urbano, segundo uma lógica de sustentabilidade social:  Esc. 1:2000 a 1:200;

4- Despertar o interesse e a reflexão sobre as estratégias operativas morfológicas, tipológicas e

tectónicas de construção modular, associadas ao processo metodológico de compreensão do Espaço

sudoeste da Europa com especial relevo na cidade de Odivelas (Clima, Estrutura Física, Contexto

Económico, Social, e Cultural) Esc. 1: 200 a 1:10 ou 1:5;

5- A constituição do processo e método de aprendizagem tendo como base o conhecimento tectónico e a

leitura do lugar;

6– A evolução do conhecimento e processo de transformação da aprendizagem - Recurso analógico

instrumental tendo como base a leitura de projectos arquitectónicos/urbanos considerados como “boas

práticas”.

3. Sítio
No primeiro semestre do ano lectivo de 2011/2012 foi escolhido como objecto de estudo e intervenção no

centro de Odivelas.

A cidade de Odivelas é actualmente, um aglomerado urbano de grande dimensão, relativamente mal

delimitado já com alguma identidade social, e susceptível de uma reabilitação. Detêm em determinados

lugares uma vivência urbana pouco valorizada e qualificada e sem grandes ligações preferenciais de

proximidade com o centro da cidade.

4. Componente Prática
A componente prática desenvolve-se através da realização de exercícios que abordem as diferentes

escalas do projecto visando desenvolver e estimular a capacidade do aluno com temas de análise,

diagnóstico e programas de intervenção sobre a cidade. A saber:

4.1 Exercícios:

a) Caracterização, Análise e Diagnóstico uma parte do lugar e a sua relação com o território envolvente,

determinando a partir da situação existente, os seus problemas e suas possibilidades de

desenvolvimento em função do seu potencial e vocação no contexto urbano.

Bibliografia de apoio:

Documentação técnica editada pelo Pelouro do Urbanismo e instrumentos de gestão territorial

fornecidos pela Câmara Municipal de Odivelas.
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b)  Elaboração de um Projecto  de recuperação de um lugar considerado, público, consolidado,

pertencente ao aglomerado em estudo, a partir da compreensão das suas características e avaliação

dos seus problemas e potencialidades.

c) Projecto de Arquitectura dum equipamento ou/e conjunto habitacional, a partir da construção de um

programa de intervenção que  considere o uso habitacional e os equipamentos para uma população

pré-determinada, quantificando as áreas necessárias a cada um dos componentes, tendo em conta

aspectos definidos na análise e diagnóstico, o estudo das potencialidades e modelos de organização

urbana.

4.2. Esbocetos
Elaboração na aula de trabalhos de duração reduzida - 3, 6 ou 9 horas - no âmbito dos conteúdos

disciplinares do ano, com temas objectivos dados no início do trabalho. Os temas poderão estar

relacionados com problemas concretos encontrados no decurso dos trabalhos, visitas de estudo ou

contextualizados com acontecimentos do quotidiano.

5. Componente Teórica

A componente teórica desenvolve-se através de um conjunto de lições que sistematizam os conhecimentos

sobre os temas inscritos nos objectivos programáticos da disciplina e das leituras obrigatórias como

elementos de reflexão.

5.1.  Aulas Teóricas
As aulas teóricas deverão abordar e desenvolver os seguintes temas:

- Identificação da estrutura física do território e  dimensionamento funcional do objecto lugar / edificado e

seus limites.

- Estratificação topológica das funções do lugar.

- Estratificação topológica das funções do edificado no lugar.

- Estratificação da noção do lugar com base em leituras espaciais, referenciadas por edificado - leitura de

percurso, de limite, de 1ª centralidade e de outras centralidades.

- Estratificação topológica do edificado no lugar, – Conforto na articulação das suas partes, espaço e
função. - sentido de proximidade, funcionalidade e eficácia (comodidade) – qualidades  estéticas -  plano e
edificado desenhado  (prazer transmitido pela vivência corporal e dos sentidos(alma).

- A casa modular evolutiva - unidade mínima de habitação.

- A formação urbana e a intervenção na cidade consolidada; A intervenção em espaços públicos; A

expansão urbana; Os programas habitacionais; A elaboração de planos de urbanização e planos de

pormenor; A programação de áreas habitacionais e equipamentos.

5.2. Leituras Obrigatórias
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De entre as obras recomendadas na Bibliografia seleccionam-se 2 livros ou textos de leitura obrigatória que

serão objecto de sínteses em fichas de leitura e debates.

6. Caderno Diário

O percurso do ano será acompanhado por um caderno diário onde se registarão apontamentos, desenhos

de observação e projecto e fases do trabalho expressamente indicadas para além de outros apontamentos

extracurriculares relevantes.

7. Modalidades e critérios de Avaliação

A avaliação da disciplina possui uma componente de avaliação contínua, onde se considera o

desenvolvimento dos trabalhos e a participação e presença nas aulas; uma componente de avaliação

periódica, que incide sobre as apresentações públicas de cada um dos trabalhos realizados; e uma

componente de exame final, realizado perante júri, onde se avaliam todos os trabalhos do semestre, tendo

em conta as classificações anteriores e as outras componentes de avaliação.
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BENEVOLO, Leonardo, - Diseño de la Ciudad" - Edit. G. Gili, Barcelona, 1977.
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1984.
CHOAY, Françoise, -  A Regra e o Modelo, sobre a teoria da Arquitectura e Urbanismo, Estudos, Editora
Perspectiva, 1985, São Paulo.
CHOAY, Françoise, - Urbanisme, Utopies et Réalités" - Edit. Seuil, Paris, 1965.
CULLEN, Gordon, - Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo, Ed. Edições 70, Lisboa.
FIZ, Simón Marchán – Contaminaciones figurativas, Alianza Forma Editorial, 1986, Madrid.

HERTZBERGER, Herman, “Lições de Arquitectura”, Martins Fontes, São Paulo, 1999.
KOSTOF, Spiro, - The City Shaped, Urban Paterns and Meanings Through History, 1991, ed. Thames
and Hudson.
KRIER, Robert; et all, Town Spaces. Contemporary interpretations in traditional Urbanism, Birkhäuser,

Basel, 2ª edição, 2006.
MORALES, Ignasi de Sola, -Territórios, prólogo de Saskia Sassen, Ed. Gustavo Gili. 2002, Barcelona.
MORALES, Ignasi de Sola, - Diferencias, topografia de la arquitectura contemporánea, prólogo Peter
Eisenman, Ed. Gustavo Gili. 2003, Barcelona.
MORRIS, A.E.J. "História de la Forma Urbana" - Ed. G. Gili, Barcelona, 1984.
PANERAY, Philippe; DEPAULE, Jean Charles ; DEMORGON, Marielle ; VEYRENCHE, Michel
"Eléments d'Analyse Urbaine" - Archives d'Architecture Moderne, Bruxelas, 1980.
PORTAS, Nuno, Funções e exigência na  habitação, LNEC, Lisboa, 1970.
SICCA, Paolo , "Storia dell'Urbanistica" - 4 vol., Ed. Laterza, Bari 1980/1981, ou trad. castelhana - Ed.
Gustavo Gili.

SOLA-MORALES Y RUBIÓ, Manuel de “Las Formas de Crecimiento Urbano”, Ed. UPC, Barcelona, 1997
PARDAL, Sidónio; CORREIA, Paulo V. D.; COSTA LOBO, Manuel, “Normas Urbanísticas Vol. II, Desenho

Urbano, Apreciação de Planos, Planos Urbanos”, GOTDU-UTL, Lisboa, 1998.
PEDRO, João Branco “Do bairro e da vizinhança à habitação. Tipologias e caracterização dos níveis
físicos residenciais”, LNEC, Lisboa, 1998.
“Programa habitacional. Vizinhança próxima”, LNEC, Lisboa, 1999.

FILOSOFIA E CIÊNCIA
BAUDRILLARD, Jean, – O crime perfeito. Ed. Relógio D´água, 1996, Lisboa.
CALVINO, Italo, - As Cidades Invisíveis, Estórias, Editorial Teorema, 2003, Lisboa.
DELEUZE, Gilles, - Conversações, Ed. Fim de Século, 2003, Lisboa.
FONSECA, Victor da – Aprender a aprender, a educabilidade cognitiva, notícias editorial, 1996, Lisboa.
HEIDEGGER, Martin – O conceito de Tempo, Ed. Fim de Século, 2003, Lisboa.
LYOTARD, Jean François, – A condição pós-moderna, trajectos, Ed. Gradiva, 2003, Lisboa.
MERLEAU-PONTY, Maurice, – Fenomenologia da Percepção, Ed. Martins Fontes, 1999, São Paulo.
MORUS, Tomás, – A Utopia, Colecção Filosofia & Ensaios, Guimarães Editores. 2003, Lisboa.

.
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Laboratório de
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Ano lectivo  2011.2012 1.º semestre Mestrado integrado
em Arquitectura

Professor  Doutor  Pedro Rodrigues, arq.
Professor  Doutor Rui Barreiros Duarte, arq.

Turma C

Exame: a defenir pelo C. Pedagógico

Cidade de Odivelas

Peças desenhas, maquetas e documentos a apresentar em exame:

1

Título do Projecto

Construir no Construído

Subtítulo – Programa

Redesenhar e requalificar o Bairro na Cidade

2

Painéis A1 (6 unidades)

Posição vertical ou horizontal

Painel 1: escala territorial – estratégia

Leitura do lugar, estrutura implícita do lugar

Identificação da estrutura física do território e dimensionamento funcional do objecto lugar / edificado e

seus limites

Estratificação topológica das funções do lugar

Estratificação topológica das funções do edificado no lugar

Leituras espaciais, referenciadas por edificado

Leitura de percurso, de limite, de 1ª centralidade e de outras centralidades

Conforto, articulação das partes, espaço e função

Sentido de proximidade, funcionalidade e eficácia (comodidade) – qualidades estéticas -  plano e edificado

desenhado  (prazer transmitido pela vivência corporal e dos sentidos(alma)

Análise e diagnóstico do lugar, do bairro e da cidade

Legislação aplicada

Análise SWOT: potencialidades/ fraquezas/ oportunidades/ ameaças.

Estratégia e conceito associados ao lugar e à envolvente de intervenção

Diagramas explicativos com escalas gráficas e ou escala 1:5000.
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Painel 2: escala urbana – projecto urbano “chance and change”

Poética, fabulação, imaginário

Construção de uma narrativa que associe: ideia, programa e lugar

Problemática, modelo conceptual

Construção de cenários desenhados e hipóteses

Testar as hipóteses e leitura critica

Estrutura urbana –hierarquização

Acessibilidades e infra-estruturas:

Estacionamentos e fluxos

Nós, rótulas e portas(articulações e transições)

Identificação de Unidades Operativas Urbanas de Intervenção Prioritária

Estratégias e referencias de boas praticas de casos de estudo

Composição/ Desenho Urbano

Diagramas explicativos do projecto urbano para cada uma das UOP

Cortes e perfis perspectivados explicativos

Perspectivas – relação figura-fundo, filtros, barreiras visuais

Diagramas explicativos com escalas gráficas e ou escala 1:2000

Painel 3 e 4: Projecto do espaço público

Selecção de uma Unidades Operativas Urbanas de Intervenção Prioritária

Desenvolvimento do projecto do espaço público e dos elementos que compõem o painel 2( Projecto de

recuperação de um lugar considerado, público, consolidado, pertencente ao aglomerado em estudo, a partir

da compreensão das suas características e avaliação dos seus problemas e potencialidades)

Ocupação do solo, relação público/privado

Funcionalidade, adequação durabilidade/sustentabilidade energética

Sistemas de relação de edifícios/espaço público: sequencial, profundidade, distanciamento, transições e

permeabilidade

Sistemas de relação de nível, rebaixado e superior

Sistemas de relação em continuidade e ou quebrado

Morfologias e tipologias urbanas

Materialidade e construtividade do espaço publico e relação com o edificado adjacente

Ambientes e vivências urbanas

Qualidades do espaço público: vitalidade, adequação, sensação,

funcionalidade/utilidade/pertinência/comodidade

Mobiliário urbano, iluminação, elementos vegetais, muros

Desenho de pavimentos e infra-estruturas (rede pluvial, rede águas, de energia,  Comunicações e

contentores de resíduos sólidos)

Estacionamento

Perfis perspectivados de rua, Plantas e cortes alçado, e modelos tridimensionais/ maquetas
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Diagramas explicativos das morfologias e tipologias

Escalas 1:500 a 1:200

Painel 5 e 6 Projecto de Arquitectura

Projecto de Arquitectura - equipamento ou/e conjunto habitacional

Construção de um programa de intervenção

Quantificando as áreas necessárias para  cada uma das componentes do programa, tendo em conta

aspectos definidos na análise e diagnóstico, o estudo das potencialidades e modelos de organização

urbana

Articulação como o espaço público e ambientes perspectivados.

Complexidade programática e linguagem arquitectónica.

Materialidades e processo construtivo

Função, adequação, durabilidade, flexibilidade e sustentabilidade do edificado.

Cortes alçado, alçados, plantas, pormenores, cortes perspectivados com representação da vivência, e

maquetas tridimensionais

Escalas 1:200 1:50 1.20 e outras

3

Maquetas

Maquetas conceptuais  escala urbana 1:2000

Maquetas conceptuais  espaço público 1:500/ 1:200

Maquetas conceptuais  edificado proposto 1:200

Maqueta construtivas – escalas de pormenor

4
Caderno Diário

Apresentação  de um caderno diário onde foram registados apontamentos, desenhos de observação e

projecto em fases do trabalho indicadas para além de outros apontamentos extracurriculares relevantes.

5

Caderno A3 (horizontal encadernado)

Título do Projecto

Paginação e adequação em A3 dos 6 paineis

Mínimo de uma página: programa proposto para o edificado e espaço público

Mínimo de uma página: quadro de áreas associado aos conteúdos programáticos

Mínimo de uma página: narrativa projectual do projecto urbano, espaço público e projecto arquitectónico.
Mínimo de uma página: modelos e referencias do projecto

6
Texto A4 (encadernado)
Texto critico com 4000 a 5000 palavras(não inclui espaços) com esquemas, esquiços, diagramas, imagens
da maqueta do projecto, segundo a estrutura de referência apresentada pelo Professor Rui Barreiros
Duarte: Aula (TEÓRIA-PRÁTICA) com os seguintes pontos:

1
 QUESTÕES DE PARTIDA
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2
2  ESTADO DA ARTE
2.1 O que é que já se pensou sobre o assunto?
Objecto teórico / Objecto prático
2.2 Aconselhar com Especialistas
História / Património / Geologia / (…)

3
PROBLEMÁTICA
TIPOS DE PROBLEMÁTICA (IDEIAS)
3.1 Projecto: Icónico / Metafísico / Contextualista/Empírico / (…)
3.2 Teorias da Arquitectura: Racionalista / Construtivista / (…)
3.3 Prioridade à: Funcionalidade (belo-(útil)-justo) / Semióptica / Inserção no local (…)
TEORIAS
(cada problema só se resolve com uma teoria)
Fundamentar culturalmente o projecto

4
MODELO DE ANÁLISE
4.1 Conceitos (deduzidos)
4.2 Hipóteses (conceitos desenhados)
4.3 Modelo de observação (como é que se validam as hipóteses)

5
OBSERVAÇÃO
(objectivar a imaginação face à realidade)

6
DISCUSSÃO DE HIPÓTESES
Diagnóstico SWOT:
(strongnesses/weeknesses/oportunities/threats)
(potêncialidades/fraquezas/oportunidades/ameaças)

7
Formato digital em PDF
Painéis, Caderno A3 e Texto e fotos de Maqueta

8
Critérios de avaliação final do 9 semestre

1. Cumprimento dos objectivos do ano de acordo com o definido no programa

2. Testabilidade do modelo (*)
 desenho urbano
 complexidade programática
 linguagem arquitectónica
 construtividade

3. Critérios de cada professor

(*) Insersão urbana-modelo: fluxos, ocupação do solo, nós
 3 modelos e teorias de suporte
 SWOT:Potencialidades
        Debilidades
        Oportunidades
        Ameaças

Complexidade Programática
Acessibilidades
Público/Privado
Imagem/Morfologia



Faculdade de Arquitectura Universidade Técnica de Lisboa14

Materiais

Relatório que acompanha o projecto: 5000 palavras

Critérios de avaliação do Conselho Pedagógico:
a) Conhecimentos
b) Compreensão e aplicação dos mesmos
c) Aquisição de competências
d) Espírito crítico
e) Capacidade de tomar decisões

Ter em conta, igualmente, os seguintes aspectos:

Espacialidade - a qualidade do projecto com relação a soluções espaciais relacionadas com a interpretação
contemporânea do programa, sítio, necessidades e recursos humanos, financeiros e tecnológicos.

Conectividade - a qualidade do projecto com relação às directrizes urbanas, contexto urbano e ligações
com outros usos do solo, fluxos pedestres e de veículos, e infra-estrutura urbana.

Originalidade - a qualidade do projecto com relação a um vocabulário projectual avançado, inovação
tecnológica e linguagem visual.

Sustentabilidade - a qualidade do projecto com relação ao uso de fontes energéticas sustentáveis, materiais
reciclados e/ou recicláveis e tecnologias construtivas baseadas em fontes renováveis e que ofereçam
economias de escala com a redução de custos de construção e manutenção.
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