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Resumo (259) 

 

 

A presente dissertação aborda o tema geral de “Construir no Construído” 

que surge com o objectivo de se pretender construir cidade sobre uma determinada 

pré-existência da mesma, que apesar de se encontrar no centro de um contexto 

citadino, se apresenta isolada e sem relação com a sua envolvente.  

O projecto incide sobre a reabilitação do recinto do antigo Hospital 

Psiquiátrico Miguel Bombarda, como proposta de solução para parte do problema 

apresentado da desactivação dos Hospitais da Colina de Santana. Este recinto com 

características excepcionais na cidade de Lisboa apresenta uma condição de 

“bolsa” na mesma, que poder-se-á revelar como uma mais-valia no caso de uma 

integração no tecido e vida da envolvente próxima. 

Trata-se da reabilitação urbana de um espaço, através da sua densificação 

e da vontade de o cerzir com a cidade. Este estudo de construção de espaço 

urbano, não tem por finalidade a concepção de um modelo canónico a seguir, mas 

deverá sim, analisar e investigar qual a solução ou soluções que melhor se 

adaptam e enquadram no seu contexto.  

É essencial criar relações desta área com o território envolvente, e ter em 

conta as suas ligações espaciais, formais e funcionais com a cidade, de modo a 

descobrir como e qual a melhor maneira de integrar um vazio isolado na cidade de 

Lisboa, através da ideia de proximidade, de pessoas e lugares, criando novas 

acessibilidades e restabelecendo as relações de vizinhança, percebendo de que 

modo as estruturas pré-existentes que tinham funções específicas, se adaptam a 

uma nova flexibilidade urbana, preservando o seu elevado valor patrimonial e 

histórico. 
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Abstract (239) 

 

 

 This dissertation approaches the main theme “To Build in the Built”, which 

claims to build a city in one of its preexistences, despite of being right in an urban 

context, presents itself isolated and without a relation with its surroundings.  

The project focuses on the rehabilitation of the Psychiatric Hospital Miguel 

Bombarda’s area as a solution to the problem of the deactivation of Santana Hill’s 

hospitals. This intervention place has exceptional features in Lisbon because it 

presents an enclosure condition in the city, that can be revealed a value in the case 

of its integration with the nearby urban tissue and life. 

 This work seeks the urban regeneration of this area through its densification 

and willingness to stitch it with the city. This study of urban construction is not 

intended to form a canonic design to follow, but instead to investigate and analyze 

which solutions are best suited to the intervention place. 

 It is essential to set up relations with the area’s surrounding territory, and 

take into consideration their spatial, formal and functional connections with the rest 

of the city of Lisbon, to understand how and which is the best way of returning  this 

empty and isolated space to the city trough the idea of proximity, people and places, 

creating new accesses, restoring the neighborhood relations and realising how the 

pre-existences that had specific functions adapt to a new urban flexibility while 

preserving its strong heritage and historical values. 
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1.INTRODUÇÃO
 

Objectivos 

 

No âmbito do Projecto Final de Mestrado, procura dar-se 

seguimento ao trabalho desenvolvido na disciplina de Laboratório 

de Projecto VI, que tem como tema geral “Construir no 

Construído”, onde se propõe abordar o caso da desactivação do 

Hospital Miguel Bombarda. Este tema remete para uma 

observação daquilo que são as nossas cidades, enquanto 

estruturas urbanas resultantes de um somatório de intervenções 

sobre um contexto territorial pré-existente, propondo uma 

inscrição de novos traços e a sobreposição de novos usos, sem 

contudo apagar os antigos, e reconhecendo o lugar de cada 

intervenção na sedimentação da cidade. Justifica-se, portanto o 

interesse em dar continuidade a este tema, pela necessidade 

urgente de repensar o sentido do espaço do antigo Hospital 

Miguel Bombarda, que se apresenta actualmente vago, 

desabitado, isolado e sem relação com a sua envolvente, bem 

como o impacto que esta proposta terá sobre a Colina de 

Santana.  

 

Propõe-se assim uma intervenção baseada na reabilitação 

urbana desse espaço, na sua densificação e vontade de o cerzir 

com a cidade, através do gesto de “regular ou redesenhar as 

frentes edificadas, avivar eventuais elementos patrimoniais que 

carregam a memória de outros usos daqueles espaços, abrir e 

desenhar novas áreas de usufruto público com carácter 

multifuncional”1. É preciso ter em atenção que este estudo não 

tem como finalidade a concepção de um modelo a seguir, mas 

procura sim, uma investigação e a análise de soluções para 

melhor integrar o recinto fechado do hospital em estudo na 

cidade, aproximando pessoas e lugares, para uma maior 

acessibilidade e sentido de comunidade.  

 

O território do Hospital Miguel Bombarda, apresenta-se 

como uma sobra física de uma realidade dos anos setecentos e 

oitocentos, aglutinada pela cidade novecentista, mas com 

descontinuidades na malha urbana mais recente. No entanto, esta 

condição de “bolsa” na cidade poder-se-á apresentar como uma 

mais-valia na sua integração, ou reintegração, no tecido e vida da 

cidade próxima. Ou seja, as possibilidades de reabilitação de um 

                                                
1
 PORTAS, Nuno - Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, pág. 193 
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Fig. 1 - Localização da área de intervenção no centro de Lisboa.  

Fonte: Imagem editada pela autora. 

espaço como aquele, delimitado por uma grande cerca, possibilita 

uma reintegração pela proximidade, ou pelo contraste, social e/ou 

funcional. 

 

A identificação e o apoio de conceitos analíticos são 

fundamentais para responder às questões projectuais que deste 

problema naturalmente surgirão. Procurar-se resolver ou clarificar 

noções como a de espaço público e de sistemas de cidade-bairro-

rua-casa e suas relações, acessibilidades e questões de como 

será possível continuar a usar o léxico de Rua, Pátio, Largo, 

Praça ou Alameda, quando se reflecte e se desenha a 

(re)construção ou remodelação de um “pedaço” de cidade 

contemporânea.  

Procura-se, assim, esclarecer um conceito importante nos 

dias de hoje e dos que aí vêm: o de cidade sustentável, como 

construir e/ou torná-la inteligente, e qual o melhor modelo a que 

esta se aplica. Interessa explorar a densificação da cidade 

consolidada através de um gesto de projecto contemporâneo e 

sustentável, com a possibilidade de se reinventar através de 

operações de desenho e construções pontuais, cirúrgicas e reais, 

sobre o quotidiano da vida de Lisboa, e assim destacar factores 

essenciais à qualidade de vida urbana, como densidade, 

diversidade, mobilidade e identidade. 

 

Assim sendo, interessa desenvolver e responder à 

questão, de como pode um vazio urbano tornar-se num pedaço de 

cidade sustentável e contribuir para a vitalidade da mesma. 

Também importa demonstrar como é relevante para a reabilitação 

de uma área a análise do seu contexto, a criação de ligações 

espaciais, de novas acessibilidades e relações programáticas, 

valorizando o património existente, de modo a poder desenvolver-

se num sentido de comunidade e proximidade entre as pessoas, 

que se traduza na construção de um modelo integrado, que 

contribua para a sustentabilidade do lugar onde se insere. 
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Quadro Metodológico 
 

O presente projecto final de Mestrado parte da 

identificação do problema concreto da desactivação do recinto do 

antigo Hospital Miguel Bombarda, desenvolvendo-se segundo 

uma definição de pressupostos teóricos e projectuais para a 

justificação de um argumento teórico e o seu desenvolvimento 

num caso prático como resposta ao problema identificado. 

A metodologia adoptada centra-se numa investigação e 

desenvolvimento da proposta de intervenção a três escalas: 

inicialmente uma reflexão ao nível urbano e da relação com a 

cidade, subdividida em duas partes: uma de diagnóstico da área 

da intervenção, a Colina de Santana, e das relações que se 

estabelece com as áreas dos outros hospitais que irão ser 

desactivados, de forma a enquadrar o recinto do antigo Hospital 

Miguel Bombarda numa proposta pensada para todo o espaço da 

Colina; e uma segunda parte de análise mais detalhada do local 

da intervenção e das suas relações com a envolvente. A segunda 

escala é referente ao conjunto edificado proposto nesse recinto, 

onde se procura um aprofundamento dos conceitos e ideais, os 

princípios e opções da operação e a relação entre programas com 

o qual o projecto se desenvolve. Na terceira e última escala, que 

corresponde ao nível do Homem, ao nível da Casa e das relações 

associadas ao interior doméstico, bem como à hierarquia de 

espaços que lhe estão associados, são destacados os aspectos 

funcionais e formais do complexo programático concebido, entre 

outras características tais como a apropriação espacial e 

ambiências associadas.  

Em suma, a organização deste documento desenvolve-se 

segundo uma estrutura tripartida: primeiro, um estudo da história 

do local, das suas características de urbanidade e uma análise da 

situação actual, de onde determinou-se um programa preliminar 

baseado nas exigências e potencialidades do lugar, esboçando-se 

os primeiros esquiços da proposta urbana. Segue-se um 

desenvolvimento teórico e empírico que procura explicar os temas 

de estudo importantes para o desenvolvimento de uma proposta 

de proximidade e integração do recinto do antigo hospital, 

referindo autores e obras; e em terceiro, constrói-se uma 

descrição do caso prático, que estabelece uma continuidade entre 

as exigências do programa e as potencialidades do lugar, numa 

estratégia baseada nos conceitos expostos no capítulo anterior.  

Por fim, no final é feita uma reflexão de âmbito geral, 

relativa ao trabalho desenvolvido como conclusão do mesmo. 
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2. CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO 
  

 

“As cidades são o maior artefacto já criado pelo Homem. 

Sempre foram objectos de desejos, desafios, oportunidades e 

sonhos.”2 

 

As cidades são o grande desafio estratégico do planeta 

neste momento, se “elas adoecem, o planeta torna-se 

insuportável”3, o que torna pertinente a ideia de trabalhar “a 

ecologia da cidade e não a ecologia na cidade”4. Não é preciso 

que tudo tenha de ser destruído para se poder criar de raiz uma 

cidade inteligente e sustentável. As grandes cidades, sempre 

enfrentaram ciclos de decadência, ressurgimento e reinvenção. 

“Ao contrário de Nero, os governantes da Inglaterra não 

queimaram a sua cidade a fim de construí-la novamente. Mas ela 

se queimou, e eles tiveram a oportunidade de reconstruí-la.(…) 

durante alguns anos Londres teve todos os aspectos de uma 

cidade arruinada, mas aos poucos foi ressurgindo para, 

posteriormente, liderar o mundo”5. Intensamente relacionados com 

estas mudanças na cidade, estão os seus aglomerados 

populacionais, encontrando-se estes interligados visto que, não 

existiram um sem o outro, a própria “história da humanidade 

coincide, em boa medida, com a história das cidades”6. 

 

A construção de uma cidade é um processo vivo e 

dinâmico, que congrega sinergias de múltiplas naturezas. Cada 

cidade resulta da conjugação da sua memória - cuja preservação 

é condição fundamental para a sua identidade - com a integração 

de ideias inovadoras e com os ajustamentos que, em cada 

momento da sua história, se revelem necessários, eficazes e 

potenciadores de melhores condições de vida para os seus 

habitantes. Considerando então, a cidade à semelhança de um 

elemento vivo, quando esta adoece é também preciso tratá-la, 

como o que está a acontecer no centro histórico de Lisboa, em 

especial na Colina de Santana, com a prevista desactivação dos 

seus hospitais, que “constitui um sério desafio (…) Pela sua 

dimensão e em virtude do número de pessoas que giram em torno 

desses cinco hospitais (…) eles constituem âncoras essenciais à 

                                                
2 
LEITE, Carlos - Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, Porto Alegre: Bookman, 

2012, pág. 2 
3
 Idem, pág. 8 

4
 Ibidem 

5 
WILSON, Douglas - 5 cities that ruled the world, pág. 160 apud LEITE, Carlos - Cidades 

Sustentáveis, Cidades Inteligentes, Porto Alegre: Bookman, 2012, pág. 7 
6 
FERRÃO, João – A cidade, sempre a cidade… in PORTAS, Nuno - Políticas Urbanas - 

Tendências, estratégias e oportunidades, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, 

pág. 219 

Fig. 2 - “O incêndio de Roma, 18 de Julho 

de 64 d.C.”, de Hubert Robert” 

Fonte: 

http://umolharsobreaart.blogspot.pt/2014/02

/acontecimento-o-incendio-de-roma.html 

Conta-se o mito de que o imperador de 

Roma, Nero, teria ordenado o incêndio, 

com o propósito de poder reconstruir a 

cidade.  
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dinâmica da área em que estão implantados. (…) há um tecido 

social e económico envolvente que deles depende, pelo que o seu 

encerramento será uma machadada na sustentabilidade 

económica e social de toda a zona.“7 As transformações 

propostas, apresentadas pela Estamo8, abrangem uma área de 

intervenção de um total de 16 hectares e “Pela quantidade e 

importância de edifícios que os projectos prevêem demolir ou 

transformar, estamos desde logo em presença de uma das 

maiores intervenções urbanísticas de sempre realizadas na zona 

histórica de Lisboa.”9  

 

Irá abordar-se o caso de estudo do antigo hospital 

psiquiátrico Miguel Bombarda, por estar desactivada a sua função 

hospitalar e por se encontrar, actualmente devoluto. A intervenção 

proposta trata uma oportunidade para desenvolver um espaço 

com características excepcionais e com uma memória de extrema 

importância para a cidade e para o País. Deste modo, ao 

encontra-se inserido no contexto da cidade icónica, de uma malha 

urbana bastante restritiva, terá de ser submetido a um tratamento 

diferente do que teria, caso se tratasse de uma área na periferia 

da cidade. Tendo estas circunstâncias em conta, qualquer 

intervenção terá de realizar-se sob um processo quase cirúrgico10 

fazendo alterações pontuais dentro do seu próprio desenho 

centrifugado e limitado.  

 

Assim, para resolver o caso do antigo Hospital Miguel 

Bombarda, propõe-se neste capítulo uma análise ao lugar onde 

este está inserido, primeiro numa aproximação à Colina de 

Santana, através da sua contextualização, seguido da sua 

análise, reflexão e discussão sobre o tema da reabilitação urbana 

e como a integração no contexto envolvente deve surgir. 

Apresentar-se-á uma visão estratégica, identificando as relações 

mais relevantes para definir as opções prioritárias para a gestão 

do recinto. Segue-se depois uma contextualização e análise mais 

detalhada do recinto do antigo Hospital, abordando o tema da 

importância de manter a memória deste lugar.  

                                                
7
 MATOS, José Sarmento - Colina de Sant"Ana: realidades e equívocos 

 (Consulta em 24/01/2014). Disponível em: <http://www.publico.pt/opiniao/jornal/colina-de-

santana-realidades-e-equivocos-27013408, 28/08/2013>  
8
 Empresa do Ministério das Finanças, de mediação mobiliária de activos dos Estado 

Português, e proprietária actual dos referidos hospitais. Esta solicitou a vários arquitectos 

propostas para os hospitais em causa, sendo submetidos à Camara como informação 

prévia, mas nunca chegaram a ser aprovados como tal. 
9
 Lisboa S.O.S - Em defesa do Hospital Miguel Bombarda (Consulta em 15/12/2013). 

Disponível em: < http://lisboasos.blogspot.pt/2013/07/em-defesa-do-hospital-miguel-

bombarda.html> 
10

 parte do processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção manual ou 

instrumental no corpo do paciente 
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2.1. Aproximação ao Lugar 

A Colina de Santana 
 

Das míticas sete colinas de Lisboa, a Colina de Santana é 

conhecida como a Colina da Saúde. Estabeleceu-se este termo 

devido a nela se encontrarem implantados uma série de edifícios 

notáveis e de grande valor histórico, resultado de antigos 

conventos convertidos em hospitais, sendo que alguns deles 

ainda mantêm essas funções e outros já se encontram 

encerrados. Contudo, está prevista a desactivação de todos eles, 

afectando assim os hospitais de S. José, Miguel Bombarda, 

Capuchos, Desterro e Santa Marta. 

 

A Colina de Santana tem um lugar singular no centro de 

Lisboa, que é conferido pela sua geografia, tipografia e história. 

Forma “uma espécie de península ancorada sobre a Baixa, à 

ilharga dos grandes eixos estruturantes da cidade – está no 

centro, não sendo central”11, tratando-se de uma elevação 

topográfica, um istmo sobre dois grandes vales, sendo eles 

próprios também os limites mais acentuados desta área: o Vale 

Verde, nomeadamente a Avenida da Liberdade, e o vale de 

Arroios, pela Rua de Arroios, Rua dos Anjos e a Avenida 

Almirante Reis. A Sul, prolonga-se em direcção à Baixa 

Pombalina, sendo a colina confinada pela praça Martim Moniz, e 

pelo lado Norte, o Hospital da Estefânia e a Nordeste, a Rua 

Conde Redondo. 

 

Existem informações acerca deste território desde a época 

medieval, altura em que Lisboa “movimentava-se entre o castelo e 

o casario, entre actividades comerciais e piscatórias junto ao rio, 

actividades agrícolas e rotas terrestres para norte”12. Na Colina de 

Santana a natureza intacta dava lugar a um povoamento agrícola, 

localizado nas proximidades, mas fora da cidade, onde o caos e a 

aleatoriedade trilhavam as breves construções que aí apareciam. 

Esta distinção foi acentuada, em 1375, pela construção da Cerca 

Fernandina, que fisicamente pôs de lado a colina relativamente à 

área da cidade. Mais tarde, num “quadro de melhoramentos da 

cidade promovidos no séc. XV”13 é decidido localizar na Colina de 

Santana o matadouro, devido à sua proximidade ao núcleo 

urbano, sendo que, é depois de se realizar o Concílio de Trento14, 

que se dá um grande impulso, durante o séc. XVI, na construção 

                                                
11

 Documento estratégico de Intervenção – Colina de Santana, pág. 11 
12

 Idem, pág.8 
13

 Ibidem 
14

 Concilio que emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas, sobre a fé e a 

disciplina da Igreja. 

Fig. 3 - A posição da Colina de Santana na 

malha urbana do centro de Lisboa, 

localizando os Hospitais previstos a 

desactivar.  

Fonte: esquema elaborado pela autora. 

Fig. 4 - Morfologia urbana que revela a 

situação de colina e identificação dos vales 

que a rodeiam  

Fonte: esquema elaborado pela autora 
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Fig. 5 - Planta de cadastro de 1785, com sinalização da Colina de Santana.  

Fonte: disponibilizadas na disciplina Laboratório de Projecto VI 

Fig. 6 - Cartografia Histórica de 1856-1858 – Filipe Folque, com sinalização da Colina de Santana.  

Fonte: disponibilizadas na disciplina Laboratório de Projecto VI 

   
Fig. 7 - Cartografia Histórica de 1871 com os traçados de 1882 – por Filipe Folque, com sinalização da Colina de Santana. 

Fonte: disponibilizadas na disciplina Laboratório de Projecto VI  

Fig. 8 - Cartografia Histórica de 1904-1911, com sinalização da Colina de Santana.  

Fonte: disponibilizadas na disciplina Laboratório de Projecto VI  
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de conventos, demonstrando esta concentração, no espaço e no 

tempo, a grande atractividade que a colina tinha face ao centro, 

encontrando-se entre a cidade densa e o campo, como “um 

espaço de fronteira entre o urbano consolidado e a ocupação 

rarefeita ao longo das vias de acesso à cidade.”15 

 

Vai ser o terramoto de 1755, outro impulsionador das 

mudanças na Colina de Santana, não directamente, pois não 

chega a afectar a Colina, deixando-a de fora dessa primeira e 

efectiva oportunidade real de planeamento da cidade e execução, 

mas com a destruição completa do Hospital Real de Todos-os-

Santos, e com a expulsão dos Jesuítas em 1759 e até 1834, com 

a extinção das ordens religiosas em Portugal, “é instituído o 

Hospital Real de São José no Colégio de Santo Antão-o-Novo, 

inaugurando de forma clara a que seria a vocação funcional desta 

colina”16. Estas foram extintas por decisão política e as antigas 

cercas e conventos foram assim reconvertidos, re-funcionalizados 

e adaptados a estabelecimentos de saúde e de ensino. 

 

Em termos urbanísticos, a Colina resistiu às várias 

reformas que foram acontecendo na cidade de Lisboa ao longo do 

tempo: resistiu à reforma do Marquês de Pombal, pois a malha 

pombalina acabou por colidir contra a Colina, fazendo com que 

esta permanecesse como uma franja em que não foram traçados 

novos arruamentos e que continuou a densificar-se à medida das 

necessidades; não chegou a ser abrangida pelo plano reformador 

de Ressano Garcia, das Avenidas Novas em 1888 para a 

expansão Norte da cidade, pois este não conseguiu ultrapassar as 

cercas dos antigos conventos e ao escapar a este novo projecto 

urbano, esta área gerou-se como um mundo aparte, estando 

apenas a dois passos do centro de Lisboa. Com este plano, a 

Colina muda a sua posição relativamente à cidade, deixando de 

ser condição de limite, passando a estar “encaixada entre dois 

sistemas urbanos de forte carácter e associados a momentos 

históricos marcantes: a Baixa Pombalina e as Avenidas Novas. O 

traçado regular destas grandes operações irá ainda reforçar, por 

contraste, o carácter inusitado do desenho do espaço público e da 

estrutura cadastral da Colina de Santana”17.  

Recentemente, surgiu uma vontade de transformar a 

Colina, ”trata-se de repor aquilo que o terramoto deu cabo”18. Se 

em tempos a destruição do Hospital de Todos-os-Santos fez com 

que houvesse uma desagregação dos serviços de medicina por 

um conjunto de unidades espalhadas pela Colina de Santana, há 

                                                
15

 Documento estratégico de Intervenção – Colina de Santana, pág. 8 
16

 Idem, pág. 11 
17

 Idem, pág. 10 
18

 Debate Temático sobre a Colina 1ª Parte – O ponto em que nos encontramos (Consulta 

em 10/01/2014). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nV5gt49-

XmQ&list=UUX0sU6NAZJY0DrA2uRV3fLA> , min. 6:26 

Fig. 10 - Esquema do Plano das 

Avenidas Novas de Ressano 

Garcia. 

Fonte: elaborado pela autora 

Fig. 9 - Esquema Pombalino. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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mais de uma década atrás, o Ministério da Saúde decidiu construir 

então um novo hospital, num único complexo, para congregar os 

serviços e para substituir a dispersão hospitalar, o que resulta em 

mais um novo capítulo do “livro” da história da Colina.  

 

Portanto, esta área possui uma acessibilidade 

condicionada, de grande resiliência aos sismos, com uma história 

marcada pela sua geografia, pelo seu cadastro fundiário marcado 

por grandes parcelas, as cercas dos antigos conventos, que 

condicionaram a forma urbana até aos dias de hoje. A “Colina foi-

se transformando até aos nossos dias, conservando um carácter 

único e um património cultural impar resguardado do público, 

nunca perdendo a sua vida própria diluída no todo da cidade”19, 

necessitando assim, de uma reflexão alargada das perspectivas 

de reconversão, sendo deste modo, uma oportunidade única de 

intervir sobre a cidade existente. Esta operação implica também 

uma abordagem integrada do processo de transformação deste 

território, devido ao grande valor patrimonial, histórico e cultural 

dos imóveis existentes, bem como de parte do seu recheio, e ao 

posicionamento estratégico destes antigos conventos em relação 

com a paisagem urbana envolvente.  

 

É nesta perspectiva que se devem inserir as mudanças a 

considerar para a Colina de Santana. As cercas dos conventos 

que ao longo dos séculos acolheram diferentes usos, são agora 

uma oportunidade única dada à cidade de Lisboa. É preciso ter 

em conta que esta zona continuará a ser um espaço de referência 

para o futuro e perguntar-nos: o que acontecerá a essa densa 

malha urbana depois de desaparecerem as suas principais 

unidades funcionais? 

 

 

                                                
19  

Documento estratégico de Intervenção – Colina de Santana, pág. 11 

Fig. 11 - Evolução da Forma 

Urbana entre 1785, 1858, 1911, 

1948, 1975 e 2012. 

Fonte: esquemas elaborados 

durante a disciplina Laboratório 

de Projecto VI 
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Integração e Reabilitação urbana 

 

Análise  

 

Para a auto-sustentabilidade de uma cidade, requer-se 

que esta tenha a capacidade de preservar o seu passado e 

valorizar o seu presente com uma perspectiva do futuro. A saída 

dos hospitais da Colina de Santana acarreta um “perigo imenso 

de esvaziamento”20 da zona, provavelmente com consequências 

sociais e físicas bastante negativas para Lisboa, assim como 

contribuiria para uma maior degradação daquela área. “Corre-se o 

risco de nos encontrarmos a braços, mesmo no âmago histórico 

da cidade, com uma vasta zona-fantasma, exibindo os esqueletos 

de antigos hospitais e as ruínas do comércio local.”21 Mas se 

existir uma resposta adequada, a desactivação desses espaços 

trará bastantes vantagens, por possibilitar a regeneração urbana 

da área, através de um trabalho “cirúrgico”22 sobre a cidade 

existente, no sentido de se estabelecerem continuidades urbanas 

e completar a rede de equipamentos locais e gerais. É uma 

oportunidade real da Colina se tornar num espaço revitalizador 

para a cidade, atraindo mais gente, mais emprego, mais cultura, 

mais criatividade, resumidamente mais vida.  

  

Primeiramente foi preciso identificar as componentes 

estruturantes, como as condicionantes geográficas e a ocupação 

urbanística, referidas anteriormente, segue-se a necessidade de 

analisar a Colina, de modo a questionar e considerar qual o 

melhor enquadramento de lógicas, programas, espaços e 

relações a utilizar no modelo que irá ser proposto. Tal é realizado 

através de várias análises, sejam de observação do local, como 

da leitura de documentos, como o Documento Estratégico de 

Intervenção, o Plano Director Municipal (PDM) e os censos do 

Instituto Nacional de Estatística. Daqui é possível concluir que um 

grande problema existente na Colina de Santana é o seu 

despovoamento, que se tem sentido na última década, pelo 

abandono e falta de pessoas nesta área, à semelhança do que 

acontece noutras áreas centrais da cidade, e que está associado 

“à suburbanização das periferias, o que se relaciona com a 

desconcentração de certas actividades produtivas e a expansão 

                                                
20 

Debate Temático sobre a Colina 1ª Parte – O ponto em que nos encontramos (Consulta 

em 10/01/2014). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nV5gt49-

XmQ&list=UUX0sU6NAZJY0DrA2uRV3fLA> , min. 41:15 
21 

 MATOS, José Sarmento, op. Cit. 
22 

“projectos estratégicos de desenvolvimento (…) produção e espaços dedicados com 

elevada qualidade, papel simbólico de edifícios transformados em ícones arquitectónicos, 

bem delimitada mas com forte capacidade estruturante sobre a malha urbana existente” 

FERRÃO, João – A cidade, sempre a cidade… in PORTAS, Nuno, op. cit., pág. 224 

Fig. 12 - “População Residente em 2011. 

Fonte: Documento estratégico de 

Intervenção – Colina de Santana, pág. 40  

Fig. 13 - “Percentagem de fogos vagos face 

ao total de alojamentos vagos da área, 

2011. 

Fonte: Documento estratégico de 

Intervenção – Colina de Santana, pág. 57 
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da função residencial;”23. Contudo, é preciso entender que o facto 

de existir pouca gente nesta área não advém da falta de oferta de 

habitação, pelo contrário, existem muitas, mas desadaptadas às 

necessidades actuais, pois encontram-se num estado bastante 

degradado, com problemas ao nível de condições básicas ou com 

tipologias desajustadas. A própria densidade habitacional nesta 

área é maior e a média dos fogos devolutos é superior à média da 

cidade. O que também contribui para outro grande problema da 

Colina, o quadro de envelhecimento que esta área regista, cerca 

de ¼ da sua população tem mais de 65 anos, o que, associado ao 

despovoamento, se torna ainda mais preocupante, visto existir 

uma grande falta da população de faixa etária jovem.  

Já o PDM, recomenda a reconversão dos recintos 

hospitalares em espaços urbanos centrais e residenciais, tendo 

como princípio orientador o “ respeitar as características e ter 

presente as possibilidades de fruição pela comunidade, num 

processo de contínua adaptação” 24, mas talvez não faça muito 

sentido construir mais habitação pelo mero aspecto de dar 

continuidade à envolvente. Porque, pelo que já foi referido 

anteriormente, existe um grande número de habitações vagas ou 

em mau estado, o que cria “dúvidas sobre o reforço da 

componente residencial (…) num bairro cheio de habitações com 

muita habitação a precisar ser reabilitada”25. Aliás, a isto associa-

se uma falta de equipamentos públicos na área (anexo IV e V), 

que ao existirem dinamizariam a Colina, cativando mais pessoas a 

viverem nessa zona, ocupando os fogos que se encontram vazios 

e motivando a reabilitação dos edifícios em mau estado. 

Numa observação mais pessoal, e para finalizar este breve 

diagnóstico da Colina, é perceptível que, ao percorrê-la, ter-se 

uma sensação de centralidade, que esta é acessível a partir de 

qualquer ponto, mas com uma sensação de tranquilidade 

excepcional, com zonas onde o trânsito não existe 

permanentemente, sendo até possível experimentar o silêncio. 

Contudo, apesar de ser fácil a chegada, é difícil de sair, como é 

difícil o atravessar dos espaços devido aos grandes muros e 

cercas, que se tornam como bloqueios à passagem dos 

indivíduos.   

 

                                                
23

 MARQUES, Teresa Sá – Um Território em Mudança: Padrões Territoriais, Tipologia 

Urbana e Dinâmicas, pág. 26 (Consulta em 10/06/2014). Disponível em: 

<http://www.apgeo.pt/files/docs/Inforgeo/INFORGEO_14_p021a042.pdf> 
24 

Publicação do Plano Director Municipal (PDM) Aviso nº11622/2012 Artigo 27º, nº1, em 

Diário da República, 2.ª série — N.º 168 — 30 de agosto de 2012 
25

  Debate Temático sobre a Colina 4ª Parte – Impacto das propostas na memória e 

identidade histórica da Colina de Santana (Consulta em 20/02/2014). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=r9CGNo4ptfY&list=UUX0sU6NAZJY0DrA2uRV3fLA> 

mín. 59:17 

Fig. 16 - Levantamento dos edifícios 

devolutos na Colina,  

Fonte: esquema da autora baseada na 

informação no site:  

http://tretas.org/PrediosDevolutosLisboa, 

complementado com levantamento local 

 

Fig. 14 - Evolução dos Indicadores 

Demográficos por Grandes Grupos de 

Idades, entre 2001/2011, na Colina de 

Santana.  

Fonte: Documento estratégico de 

Intervenção – Colina de Santana, pág. 41 

 

Fig. 15 - População Residente por Grandes 

Grupos Etários, em 2011,  

Fonte: Documento estratégico de 

Intervenção – Colina de Santana, pág. 41    



 

13 

 

Estratégia 

 

 Em complemento da contextualização, da análise e 

diagnóstico, a estratégia de intervenção na Colina de Santana é 

desenvolvida considerando o entendimento das cidades de João 

Ferrão. Segundo este, a cidade deve ser entendida “a partir de 

três ingredientes básicos: os sítios, as redes e o espirito 

cosmopolita”26. Através do diagrama apresentado pelo autor a 

cidade é organizada em três dimensões: o espaço cognitivo que 

cria o cosmopolitismo, atribuindo à cidade uma alma que pensa e 

sente, com sentido e história muito própria, que a torna única 

relativamente a outras cidades; o espaço dos fluxos, um sistema 

de redes de comunicação e transmissão de dados, que pode ser 

comparada à metáfora dos vasos sanguíneos que promovem a 

vida, concedendo à cidade dinâmica e interacção; e por fim o 

espaço dos stocks, que dá corpo ao processo urbano da cidade, 

através de uma visibilidade e espaço físico. 

O autor associa a estas dimensões valores de relação que 

promovem a sua união: a Democracia, os seus valores 

democráticos e as suas práticas, própria da alma de um espaço 

físico específico; a Paisagem, “o barómetro da saúde”27 do 

território, a característica que advém dos espaços de fluxos e dos 

sítios, representa as infra-estruturas que alimentam o espaço das 

cidades; e a Abertura, o entendimento da acessibilidade, 

mobilidade e vias de conectividade, para o exterior da cidade. 

“Embora de evidente complexidade na sua substância, 

esta é uma estrutura de entendimento que espelha, de forma 

consideravelmente clara, os interrelacionamentos entre os 

elementos e os valores de base com que a cidade se suporta e 

afirma.”28 Valores que funcionam como estimuladores da 

criatividade e inovação, para cada centro urbano. “É, pois, uma 

nova cidade de sítios que se pretende produzir, associada a um 

conceito onde a mobilidade e o cosmopolitismo ocupam uma 

centralidade inegável”29, mas que seja apoiada pelos outros 

valores urbanos da Democracia, da Paisagem e da Abertura.  

Deste modo, segundo o autor, a cidade deve ser entendida 

como um todo, quando é preciso tomar atitudes e pensamentos 

estratégicos que a afectam, como o caso de estudo aqui abordado 

da Colina de Santana. 
 

                                                
26

 FERRÃO, João  – A cidade, sempre a cidade… in PORTAS, Nuno, op. cit.,, pág. 222 
27

 Idem, pág. 223 
28

 SEIXAS, João - A reinvenção da política na cidade, pág. 17 (Consulta em 15/07/2014). 

Disponível em: 

<http://home.fa.utl.pt/~fs/FCT_2009/URB%20REHABILITATION/PAPER%2003%20_%20%

202006_ReinvencaodaPoliticanaCidade.pdf> 
29

 FERRÃO, João – A cidade, sempre a cidade… in PORTAS, Nuno, op. cit., pág. 225 

 

  

Cosmopolitismo 

Sítios Redes 

ABERTURA 

DEMOCRACIA 

PAISAGEM 

A 

CIDADE 

Fig. 18 - Interpretação esquemática do 

entendimento das cidades de João 

Ferrão. 

Fonte: esquema realizado pela autora 

Fig. 17 - Entendimento das cidades 

segundo João Ferrão.  

Fonte: PORTAS, Nuno - Políticas Urbanas 

- Tendências, estratégias e oportunidades, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2007, pág. 222 
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Proposta Urbana  

 

Apresenta-se aqui um breve apontamento do que se 

poderia propor a uma escala urbana, lançando pistas, 

recomendações, ideias e direcções. A investigação feita nos 

capítulos anteriores contribui para um melhor enquadramento do 

caso que irá ser desenvolvido posteriormente, o recinto do antigo 

Hospital Miguel Bombarda. Isto porque, a sua intervenção terá um 

impacto que não se irá conter apenas na sua envolvente próxima, 

mas que trará consequências para toda a Colina, o que fez com 

que se abrangesse nesta breve proposta urbana os outros 

hospitais que irão ser desactivados (anexo I), para uma melhor 

contextualização e coesão desta com a Colina de Santana. 

 

Propõe-se, tendo em conta a estratégia referida no 

subcapítulo anterior, num único gesto urbano, o preservar das 

cercas, como elemento representativo histórico do que eram os 

espaços dos Hospitais, provocando-lhes apenas “rasgos” em 

situações pontuais, de modo a abrir novos territórios à cidade, 

criando novos sítios, novos espaços públicos e novos percursos 

que aproximem as pessoas e os lugares. Assim produz-se um 

aumento da permeabilidade na malha urbana e a criação de 

acessos que permitem uma maior fluidez do movimento na Colina, 

melhorando e beneficiando os espaços de fluxo, pois, quando 

antes o indivíduo se deparava com os muros como obstáculos ao 

seu itinerário, era obrigado a um esforço maior para os contornar. 

Essas permeabilidades abrem o conjunto hospitalar à cidade, 

permitindo a fruição do público dos diversos espaços que são 

criados e põem em destaque o património que estes encerram. A 

intenção visa tornar a Colina mais acessível e ligada ao centro e à 

sua envolvente, mas tendo sempre em conta o seu carácter, de 

modo a não o destruir, para manter a sua diversidade e 

transformando esta área num espaço mais cosmopolita.  

Em questões programáticas, as localizações dos 

equipamentos têm em conta as necessidades mais específicas de 

cada área interventiva, de forma a assegurar as melhores 

condições possíveis (anexo II), sugerindo-se a reconversão das 

pré-existências em unidades de carácter maioritariamente cultural 

e de uso público, criando um circuito museológico que torna a 

Colina de Santana num pólo atractivo. Como “pequenos museus 

podem oferecer uma mais valia. Estas são estruturas que, de uma 

forma assertiva, em conjunto ou em rede, podem construir uma 

relação menos mediática mas mais continua com a sociedade a 

que se dirigem.”30 contribuindo para a recuperação do sentido de 

comunidade e das relações de vizinhança na Colina. 

 

                                                
30

 RODRIGUES, Sérgio - A Casa dos Sentidos – Crónicas de Arquitectura, Lisboa: 

ARQCOOP, 2009, pág. 29 

Fig. 19 - A estratégia proposta de criar 

novos acessos pelos recintos dos hospitais 

de modo a criar uma melhor acessibilidade 

na Colina, assim como ligar esta à cidade. 

Fonte: Planta de estudo elaborada pela 

autora 
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Concluindo, depois das análises, estratégia e proposta 

urbana, é-se capaz de extrair destas, o conceito motivador para a 

integração do recinto do antigo Hospital Miguel Bombarda: a 

proximidade. Como catalisador de todo o projecto, desenvolvido 

mais à frente e em maior detalhe, através de uma maior 

acessibilidade, criando percursos, “rasgando” as cercas, 

estabelecendo ligações agora inexistentes e concebendo novos 

espaços de usufruto público. Tudo isto contribuirá para a 

resolução de alguns dos problemas agora existentes na Colina 

como o seu despovoamento, abandono e a falta de pessoas na 

área. Justifica-se assim, o uso dos conceitos que irão ser 

abordados neste trabalho teórico, e que fundamentam a 

componente prática, tendo todos em comum a ideia de 

aproximação, seja tanto numa vertente física como social. 
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Fig. 20 - Planta esquemática da Proposta Urbana.  

Fonte: Esquema realizado pela autora. 

Proposta referente à estratégia urbana aplicada à Colina de Santana, atribuindo novos usos aos 

hospitais desactivados e novos percursos devido à possibilidade de atravessamento desses 

territórios, agora abertos à comunidade. 
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2.2. O lugar: Hospital Miguel Bombarda  

 

Memória e Identidade 
 

“O hospital Miguel Bombarda existe no limite da 

racionalização humana, alberga estranhos casos, na fronteira da 

mais desconfortável e misteriosa bestialidade. Casos em que 

muitas vezes a dimensão humana encontra um indefinível limite. 

É um lugar, cuja própria posição na cidade parece querer marcar 

uma dimensão oculta e inacessível. Por um lado estamos no 

coração da cidade de Lisboa, mas, por outro lado uma topografia 

singular isola este conjunto edificado da malha urbana que o 

envolve, como que apenas lhe conferindo um único ponto de 

acesso.”31 

 

A área de intervenção projectual trata concretamente o 

recinto do desactivado Hospital Miguel Bombarda, que se destaca 

pela sua cerca, elemento que subsistiu ao longo dos tempos, e 

que o delimita, definindo as suas fronteiras com a envolvente e 

levando-o deste modo à sua autonomia de 'bolsa' no tecido 

urbano. Este está confinado pela Rua de Gomes Freire (a 

Nascente), pela Rua Cruz da Carreira (a Sul), pela Rua Padre 

Luís Aparício e Rua Luciano Cordeiro (a Poente) e a Rua 

Bernardim Ribeiro (a Norte). Situado no ponto mais alto da Colina 

de Santana, caracteriza-se por uma grande diferença de cotas 

entre o recinto em si e as ruas adjacentes, cuja transição se dá 

por um grande muro de contenção, a cerca, que varia entre os 

cinco metros de altura a nascente e quase vinte metros de altura, 

do lado poente, exceptuando quando se dá o encontro com a Rua 

Cruz da Carreira, onde estas se encontram à mesma cota. Já 

dentro dos seus limites não apresenta grandes variações de 

cotas, sendo a cota mais baixa a nascente, subindo em direcção a 

poente. Trata-se de um território que provoca uma fractura 

urbana, resíduos dos já referidos planos urbanos que não 

abrangeram esta área, exibindo-a agora como uma área 

disponível e expectante.  

 

Este conjunto hospitalar, que encerrou as suas funções em 

2011, é património histórico e arquitectónico de características 

únicas em Portugal, constituindo a principal memória, testemunho 

único, da História da Psiquiatria, das Neurociências e da 

Assistência aos Doentes Mentais em Portugal. Este surge quando 

a enfermaria de doentes psiquiátricos no Hospital de Todos-os-

Santos, foi destruída pelo terramoto, o que levou à sua 

transferência para o Hospital de São José, sendo que este 

                                                
31

 LOBO, Inês – “Estudo Urbano da Colina de Santana”, pág. 10 

Fig. 23 - Planta Hipsométrica do local de 

intervenção.  

Fonte: planta elaborada durante a disciplina 

Laboratório de Projecto VI 

Fig. 22 - Identificação das ruas envolventes 

ao recinto do antigo Hospital Miguel 

Bombarda.  

Fonte: esquema realizado pela autora 

Fig. 21 - Localização do recinto do antigo 

Hospital Miguel Bombarda na colina de 

Santana  

Fonte: esquema da autora 
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apresentava uma situação degradante, onde os doentes se 

acumulavam nas enfermarias, “conforme dizia o Dr. Joaquim 

Bizarro por volta de 1830: Contemplar o passeio incerto e 

turbulento de 140 alienados no escuro corredor frio e húmido, 

berrando e gesticulando, é um triste painel da miséria humana”32. 

Assim, em 1848, cria-se a primeira instituição especializada 

dedicada a esses doentes, o Hospital de Alienados em Rilhafoles, 

o actual Hospital Miguel Bombarda. 

 Mas antes do uso psiquiátrico ser transferido para esta 

área, outros eram os seus usos. A história deste recinto pode ser 

contada pelo edifício principal: antigo convento que foi erguido na 

vasta Quinta de Rilhafoles entre 1720 e 1740. Tornou-se a casa-

mãe da Congregação de S. Vicente de Paulo, destinada a 

residentes de retiros e a alunos de seminários. Foi uma das raras 

construções religiosas que resistiu ao terramoto. Com a expulsão 

das ordens religiosas, a 1 de Setembro de 1835 e durante os 13 

anos que se seguiram, instalou-se aqui o Real Colégio Militar, até 

ser transferido para o Convento de Mafra. Assim, o Hospital dos 

Alienados só é inaugurado em 1848, e ao longo do seu tempo de 

vida útil, construíram-se novos edifícios que incorporavam 

conceitos psiquiátricos e métodos terapêuticos avançados para as 

respectivas épocas, no qual o director Miguel Bombarda teve um 

especial e grande contributo, advindo deste a alteração da 

designação do Hospital para o seu nome depois da sua morte.  

Este recinto é um berço de arquitecturas vanguardistas, 

mas também marca pelos avanços médico-científicos: foi aqui que 

se iniciaram as investigações microscópicas do sistema nervoso 

(a Neuropatologia) com Marck Athias, Celestino da Costa e Lobo 

Antunes, e foi aqui que se seleccionaram os primeiros doentes 

para a técnica da leucotomia idealizada por Egas Moniz que lhe 

valeria o Prémio Nobel em 1949. A sua história representa a 

mudança de atitude da sociedade e da medicina face às doenças 

mentais, que passaram a ser consideradas em pé de igualdade 

com as demais, beneficiando os indivíduos com tratamento em 

hospitais especializados. 

 

Apesar de muitas pessoas apenas o associarem a um 

hospício, o seu espaço surpreende qualquer visitante pela sua 

densidade de bens patrimoniais materiais e imateriais. Constituído 

por um conjunto de imóveis de valor arquitectónico ímpar no país, 

que contém um integral e enorme arquivo de processos clínicos, 

material clínico e mobiliário indispensável à salvaguarda da 

memória histórica e da própria estética de interiores. Se, ao ser 

tido em conta, que sempre foi uma prática corrente na grande 

maioria dos hospitais psiquiátricos do mundo a destruição dos 

                                                
32 

OLIVEIRA, Victor – A classificação do Hospital Miguel Bombarda e o futuro da nossa 

cultura (Consulta  em 20/01/2014). Disponível em: < http://www.publico.pt/local/noticia/a-

classificacao-do-hospital-miguel-bombarda-e-o-futuro-da-nossa-cultura-1614709> 

Em 1896 é erguido o Pavilhão 

de Segurança, a enfermaria-

prisão. 

Fig. 24 - Evolução histórica do complexo 

do hospital  

Fonte: disponibilizadas na disciplina 

Laboratório de Projecto VI 

Ao edifício principal, o 

Convento, é adicionado por 

volta de 1853 um novo bloco 

hospitalar, o edifício em “poste 

telefónico”, e o Balneário D. 

Maria II 

Em 1901, um novo edifício 

destinado a enfermarias é 

construído, com planta em 

“U”. 

Mais tarde, acrescentou-se uma 

cozinha, laboratórios, oficinas e 

o telheiro. 
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desenhos ou pinturas de doentes, o Hospital Miguel Bombarda foi 

a instituição onde essa destruição menos se verificou, sendo por 

isso, a sua colecção uma das mais antigas e valiosas da Europa. 

Atinge cerca de 6000 desenhos, pinturas, fotografias, azulejos, 

pequenas esculturas ou escritos de doentes. Um património ímpar 

a investigar e a preservar. “Desenhar, pintar, esculpir, bordar, fazer 

misturas, é o melhor tratamento, o único mesmo,  para as angústias 

mentais. Os aflitos têm de ter acesso a espaço com material de arte para 

eles próprios descobrirem o que os tortura “
33

 

 

As Pré-existências 
 

O Convento, grandioso, robusto e imponente edifício da 

prestigiada Congregação de S. Vicente de Paulo, apresenta uma 

ambiência austera, contendo uma igreja e claustros, com uma 

vasta área que era destinada aos residentes dos retiros e aos 

alunos dos seminários, com cerca de 70 quartos, salas e amplos 

corredores com cerca de 3m de largura. Além do seu todo, 

destacam-se algumas partes de específica importância histórica e 

arquitectónica: a Igreja, em estilo rococó parisiense, de sóbria, 

mas minuciosa decoração vegetalista, extremamente singular na 

arquitectura religiosa em Portugal; o celeiro e adega, no piso 

inferior do lado nascente do edifício, com imponentes arcadas de 

volta inteira em lioz e colunas de secção quadrangular, resulta de 

uma instalação conventual com finalidade agrícola, muito rara na 

cidade de Lisboa; o gabinete do Prof. Miguel Bombarda, no qual 

foi assassinado a 3 de Outubro de 1910 por um doente, na 

véspera do desencadear da revolução que ele próprio dirigia34., 

sendo este gabinete o principal testemunho material da revolução 

republicana no nosso país; o Salão Nobre, que conjuga uma 

notável azulejaria barroca com um magnífico tecto Arte Déco; e a 

escadaria oitocentista da Entrada Principal. 

     

O Balneário D. Maria II, de 1853, inaugurado por esta 

rainha, foi considerado na época o melhor balneário da Europa. 

De uma construção ecléctica e revivalista, conjuga a arquitectura 

do ferro e industrial, com um desenho elegante e fachadas 

decoradas com belos azulejos, o luxuoso balneário possuía todas 

as condições desejáveis aos seus utilizadores. ”De pendor 

romântico, conjuga de modo exuberante mas harmonioso diversas 

correntes estilísticas da época: revivalismo gótico, com portas de 

arco; revivalismo renascentista, com loggia de arcos volta inteira 

dando para um pátio, a lembrar os hospitais italianos do 

                                                
33

 REGO, Paula – Arte Outsider - o que é (Consulta em 18/3/2014). Disponível em: 

<http://aparteoutsider.org/?page_id=2> 
34

 Por detrás da secretária, pende na parede azul um retracto a óleo do duque de Saldanha 

que testemunhou um crime: a pintura exibe um rasgão, marco de passagem das balas. 

Fig. 27 - Fotografia do Alçado principal do 

Convento e Fotografia do interior do 

Gabinete do prof. Miguel Bombarda.  

Fonte: http://aparteoutsider.org/ 

Fig. 26 - Planta do Convento.  

Fonte: disponibilizada na disciplina 

Laboratório de Projecto VI 

Fig. 25 - “Retracto do doente Pragana”, por 

Ângelo de Lima, em 1919.  

Fonte: 

http://aparteoutsider.org/?page_id=37 

Poeta e pintor, chegou a ser publicado por 

Fernando Pessoa em 1915 na revista 

Orpheu. Esteve internado durante 20 anos.. 

http://aparteoutsider.org/
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Renascimento”35 Trata-se da primeira construção do país 

destinada às terapias psiquiátricas com a utilização dos 

inovadores banhos terapêuticos. “Por contraste com o Pavilhão de 

Segurança, é um edifício hospital voltado para o exterior, para a 

população, desenhado com o intuito de atrair o gosto dos doentes 

da cidade que aí se dirigiam por prescrição dos seus médicos (…) 

Um notabilíssimo espírito de abertura à comunidade”36.  

  

O Panóptico, designado por Pavilhão de Segurança, 

pavilhão circular que foi projectado pelo arquitecto José Maria 

Nepomuceno em 1896, é um dos tesouros mais bem escondidos 

da cidade de Lisboa, por constituir um exemplo pioneiro e fazer 

parte de um grupo restrito de apenas seis edifícios como este em 

todo o mundo. Vanguardista em termos internacionais, antecede o 

design moderno que só aparece trinta anos depois, e o seu autor 

tinha a consciência de que se tratava de uma nova linguagem 

formal: todas as esquinas são arredondadas, destinadas a evitar 

contusões nos doentes mais agitados, facilitar a limpeza e conferir 

aos próprios bancos e portas, uma maior resistência ao choque, 

formalização também assumida no exterior. É composto por 

pequenos quartos contíguos para um ou dois pacientes, voltados 

para um pátio interior ajardinado, situando-se nas duas 

extremidades, poente e nascente, os corpos rectangulares do 

Refeitório e da Sala de Reuniões. A entrada no complexo faz-se 

através de um edifício rectangular de maiores dimensões, 

adossado a sul, onde funcionava a enfermaria. Este edifício foi 

construído com o objectivo de manter afastados os doentes 

psiquiátricos que tinham cometido crimes graves.  

“Este edifício fascinante e de grande beleza foi, contudo, 

durante 104 anos um local de sofrimento e dor, física e sobretudo 

mental. Talvez o mais terrível dos lugares terríveis, sobrepondo a 

prisão e o hospital, em acréscimo psiquiátrico.”37 sendo 

considerado “como que o fim de linha, a estação terminal no 

caminho da loucura“ era “estigmatizado pela sociedade e pelo 

próprio hospital, especialmente temido pelos outros doentes e até 

por enfermeiros e auxiliares.”38 A ambiência aqui descrita era 

propícia ao próprio conceito do edifício: a organização de espaços 

que permitem ao vigilante ver, sem ser visto, era uma garantia de 

ordem. A vigilância tornava-se permanente nos seus efeitos, 

mesmo que esta não estivesse verdadeiramente a ser realizada, 

porque mais importante do que vigiar o prisioneiro o tempo inteiro, 

era que o mesmo tivesse a sensação que o estava a ser. Logo, 

                                                
35

 FREIRE, Vítor Albuquerque - Panóptico, vanguardista e ignorado – O Pavilhão de 

Segurança do Hospital Miguel Bombarda, Lisboa, Livros Horizonte, 2009, pág. 15   
36

 Ibidem 
37

 Idem, pág. 64 
38

 Idem, pág. 68   

Fig. 28 - Planta e cortes do Balneário D. 

Maria II e foto do seu recinto. 

Fonte: 

http://lisboasos.blogspot.pt/2010/04/casa-

dos-banhos-balneario-d-maria-ii.html 

Fig. 29 - Planta e Alçado principal do 

pavilhão de segurança e fotografia aérea 

sobre este.  

Fonte: 

http://lisboasos.blogspot.pt/2010/03/pavilha

o-de-seguranca-museu-do-hospital.html 
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não era finalidade do Panóptico39 fazer com que os pacientes 

fossem punidos, mas sim que estes não tivessem a oportunidade 

para praticar o mal, pois sentir-se-iam imersos num campo de 

visibilidade. Resumindo, o Panóptico desfaz a necessidade de 

combater a violência física com mais violência física, combatendo-

a antes, com mecanismos coercivos de ordem psicológica. Este 

conceito ficou conhecido com o trabalho do filosófico Michel 

Foucault: "O Panóptico (...) deve ser compreendido como um modelo 

generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as relações de 

poder com a vida quotidiana dos homens. Bentham sem dúvida o 

apresenta como uma instituição particular, bem fechada em si mesma. 

Muitas vezes fez dele uma utopia do encarceramento perfeito."
40 A sua 

originalidade e densidade simbólica já foram expostas, por via do 

cinema servindo de cenário: “Jaime”, de António Reis e o 

admirável “Recordações da Casa Amarela” do realizador João 

César Monteiro41, mas continua a ser um edifício histórico 

desconhecido à generalidade da população.  

Actualmente é o único edifício do recinto aberto ao público 

a funcionar, sendo agora uma Enfermaria-Museu: constituída por 

várias colecções de objectos e documentos, o próprio edifício que 

as alberga é a peça mais importante: não é um edifício onde se 

instalou um museu, o próprio edifício constitui a componente mais 

valiosa e emblemática do museu, enquanto surpreendente peça 

de arquitectura-arte.  

 

A morgue, foi um laboratório com sala de autópsias e mais 

recentemente foi usado como casa mortuária. Construído em 

1898, é um pequeno edifício que nunca foi sujeito a qualquer 

alteração. A importância histórica é ser mais um testemunho da 

moderna investigação médico-científica que aqui acontecia. 

Mandada construir por Miguel Bombarda para que o médico e 

investigador Mark Athias, conduzisse as suas investigações na 

área Neuro-Histologia, iniciando um capítulo na Medicina 

portuguesa, onde, mais tarde foi utilizado por João Lobo Antunes, 

para a recolha de amostras de cérebros para estudo. 

 

Finalmente o Telheiro do Passeio dos Doentes, também 

da autoria do arquitecto José Maria Nepomuceno, das 

construções mais recentes no recinto. De grande dimensão, mas 

elegante e bem integrado na envolvente, é constituído em 

madeira, ferro fundido e telha, destinando-se ao passeio dos 

                                                
39 

Presídio idealizado por Jeremy Bentham, em forma de anel onde se encontrava no 

centro do pátio uma torre onde tudo o que o indivíduo fazia estava exposto ao olhar de um 

vigilante que observa de modo a poder ver tudo sem que ninguém ao contrário pudesse vê-

lo. 
40 

FOUCAULT, Michel - Vigiar e Punir, Lisboa: Editores Vozes, 1987, pág.169  
41 

Premiado com o Leão de Prata do Festival de Veneza, em que o autor, num dos planos, 

explora o efeito panóptico do edifício: a câmara, colocada no centro do recinto, num 

movimento de 360 graus, acompanha o protagonista a correr pelo passeio circular e a 

regressar ao banco de onde partira 

Fig. 30 - Vista do pátio durante a sua antiga 

função e vista de como se encontra 

actualmente. 

Fonte: 

http://lisboasos.blogspot.pt/2010/03/pavilha

o-de-seguranca-museu-do-hospital.html 

A torre de vigilância panóptica do Pavilhão 

de Segurança, rodeada por doentes, alguns 

amarrados com coletes-de-forças, em 1899 

- uma imagem-símbolo da história do 

pavilhão e das concepções assistenciais da 

época.  

Fig. 31 - Fotografia do pequeno laboratório 

que recentemente era utilizado como 

morgue.  

Fonte: 

http://aparteoutsider.org/?page_id=74 

Fig. 32 - Fotografia da aparência inicial do 

telheiro.  

Fonte: 

http://aparteoutsider.org/?page_id=74 
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internados e representando a humanização proporcionada pelo 

passeio diário dos doentes, nos jardins e abrigos, ao ar livre. 

Contudo, actualmente encontra-se emparedado, servido como 

garagem e arrumos. 

 

Análise do Lugar 
 

A área de intervenção constitui um espaço correspondente 

a exactamente 41.613,2 m2 de área total. Segundo o PDM, trata-

se de um espaço central a consolidar onde “correspondem malhas 

urbanas a reconverter urbanisticamente e funcionalmente, bem 

como espaços intersticiais onde se pretende estruturar uma 

ocupação urbana edificada ou destinados à estrutura ecológica 

municipal”42, admitindo “usos de habitação, terciário, turismo, 

equipamento, indústria compatível e micro-logística”43. Este 

documento revela já alguma atenção e sentido de preservação 

dirigidos a este lugar, pela classificação de dois elementos em 

Imóveis de Interesse Público: O Panóptico e O Balneário D. Maria 

II. Contudo, neste recinto interessa preservar um maior número de 

elementos, seja pelo seu bom estado de conservação, seja por 

serem necessários para uma melhor compreensão daquele 

espaço.  

 

O seu processo de desactivação concluiu-se em Julho de 

2011, ou seja, há três anos que se encontra expectante. A própria 

proposta pedida pela empresa Estamo, da autoria do arquitecto 

Belém Lima, apenas foi submetida à Camara como informação 

prévia, viu-se negada e contestada, juntamente com as propostas 

para os outros Hospitais, encontrando-se num estado pendente. 

Isto porque, a proposta prevê demolir ou transformar edifícios 

importantes, como por exemplo: a destruição dos interiores do 

convento, mantendo apenas as fachadas, a Igreja e o salão 

nobre, para além do Balneário e do Panóptico. Como é referido 

num tom de reprovação pelo autor da citação, o plano proposto 

prevê então transformar “Para um Hotel sem identidade, para 4 

lotes/prédios paralelos, outro prédio duplo junto à Gomes Freire, 

com seis torres de 8 pisos (que depois subirão para 12, como é 

costume …), num condomínio desenquadrado e hostil à zona, por 

onde será rasgada uma incrível e perigosa Rua para viaturas, em 

zig zag com 6 curvas, 2 delas em cotovelo, que passará por baixo 

de 4 prédios e irá do Conde Redondo até à Gomes Freire”44.  

 

                                                
42

 Publicação do Plano Director Municipal (PDM) Aviso nº11622/2012 Artigo 58.º, nº1, em 

Diário da República, 2.ª série — N.º 168 — 30 de agosto de 2012 
43

 Idem, Artigo 41.º, nº4 
44

 Lisboa S.O.S - Em defesa do Hospital Miguel Bombarda (Consulta em 15/12/2013). 

Disponível em: < http://lisboasos.blogspot.pt/2013/07/em-defesa-do-hospital-miguel-

bombarda.html> 

 

Fig. 33 – Planta e maquete do projecto 

proposto pelo arquitecto Belém Lima. 

Fonte: 

http://lisboasos.blogspot.pt/2013/07/em-

defesa-do-hospital-miguel-bombarad.html 
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Analisando o contexto envolvente ao recinto do Hospital, 

este apresenta um maior índice de concentração de 

empregabilidade na sua envolvente, principalmente na área das 

Avenidas Novas, do que junto aos outros recintos hospitalares, 

razão pela qual a vida pública tem mais intensidade durante os 

dias úteis, no horário de trabalho e de abertura das lojas, 

mantendo-se pouco expressiva nos restantes períodos do dia. 

Esta fraca intensidade de vida colectiva nesta área, “nos restantes 

períodos do dia, resulta da monofuncionalidade terciária que 

dificulta uma apropriação sustentada no tempo, contribuindo 

desse modo para a sua crescente desertificação(…) 

comportando-se exclusivamente como local de trabalho.”45 O 

espaço público é assim vocacionado a possuir essencialmente 

características para a deslocação, não havendo por isso grandes 

estímulos para a sua apropriação, um factor que é essencial à 

vida pública para uma proximidade entre os habitantes.  

Contudo, para fazer com que a zona residencial que lhe 

está adjacente, ganhe uma maior autonomia, seria benéfico 

incorporar na área equipamentos de apoio, culturais e acima de 

tudo espaços públicos diversificados para os momentos de lazer, 

visto haver uma escassez de espaços livres para se realizar uma 

vida pública, sendo os espaços verdes na generalidade, 

logradouros privados e degradados. Por fim, ao identificar as 

redes de acessibilidade, percebe-se como a cerca deste recinto é 

um grande obstáculo às relações espaciais, bem como às 

conexões e interligações, que iriam favorecer uma maior 

permeabilidade nas acessibilidades e um acesso mais rápido à 

rede de transportes públicos.  

Portanto, a sua história está neste momento de página 

aberta, como uma oportunidade única para se desenvolver um 

espaço com características excepcionais. 

                                                
45

 SERDOURA, Francisco, MACHADO, António, BERNARDO, Luís – O Espaço colectivo 

na cidade de Lisboa: Factores de Apropriação e Utilização, pág. 4 (Consulta em 

18/03/2014). Disponível em: < http://home.fa.utl.pt/~fs/FCT/PAPER5_RECIFE.pdf> 

Fig. 34 - Escalão de pessoal ao serviço de 

Sociedades sedeadas.  

Fonte: Documento estratégico de 

Intervenção – Colina de Santana, pág. 154 

Fig. 35 - Localização de equipamentos na 

envolvente do Hospital Miguel Bombarda.  

Fonte: LOBO, Inês – “Estudo Urbano da 

Colina de Santana”, pág.75 
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3. O MIGUEL BOMBARDA COMO CONTRIBUTO 
SUSTENTÁVEL  
 

 

O que é mais sustentável? Economicamente, 

ambientalmente e socialmente falando, o que é mais inteligente 

para o futuro das nossas cidades? Refazer os seus imensos 

territórios centrais rarefeitos com os paradigmas contemporâneos 

ou deixar a cidade crescer de modo difuso, ocupando áreas 

distintas e pouco urbanizadas, conhecidas pelo efeito urban 

sprawl? O desenvolvimento urbano sustentável deve desafiar a 

reabilitação da cidade existente, reinventando-a de modo 

inteligente e inclusivo, afinal é isso mesmo que a história da 

humanidade nos revela, que “elas, não são fossilizadas: as 

melhores cidades, aquelas que continuamente sabem se renovar, 

funcionam similarmente a um organismo – quando adoecem, se 

curam e mudam. Os projectos urbanos de porte devem 

instrumentalizar a regeneração urbana dos vazios centrais. O 

redesenvolvimento destes territórios representam o voltar a cidade 

para dentro. Refazê-la, ao invés de expandi-la. Compacta-la. 

Deixá-la mais sustentável, é transformá-la numa rede estratégica 

de núcleos policêntricos compactos e densos, optimizando infra-

estruturas e liberando territórios verdes.”46  

 

Ao comparar as malhas urbanas das cidades pelo seu 

contraste de cheios e vazios, percebe-se como “a quantidade de 

ruas e esquinas era determinante na qualidade daqueles 

territórios: quanto mais ruas e esquinas, mais aprazível o 

ambiente urbano”47. As cidades não podem permitir a perda deste 

elemento como espaço de uso colectivo, sob o risco de 

assumirem ambientes inóspitos, sem vida urbana, pois é a 

diversidade que traz o sucesso e as sustenta.  

 

Quem experiencia a vivência em Barcelona, por exemplo, 

comprova todo um sistema de relações interligadas e funcionais, 

contidas num plano urbano inteligente com a diversidade 

necessária para promover boa qualidade de vida, o que 

consequentemente atrai e motiva uma multiplicidade de pessoas a 

fazer dessa cidade o seu lar. Assim, a concentração e abundância 

de gente diferente, provoca um estímulo criativo na cidade que 

propulsiona inovações, sucessos e ideais para um futuro melhor. 

Os espaços e serviços públicos são muitos e diferenciados, com 

um sistema de transportes públicos, que liga e cose os espaços 

da cidade, tornando possível às pessoas terem tudo o que 

                                                
46

 LEITE, Carlos, op. cit., pág. 14 
47

 Idem, pág. X | prefácio 

Fig. 36 - Estudo de contrastes de cheios e 

vazios entre várias cidades.  

Fonte: 

http://www.bricoleurbanism.org/ideas/urban

-fabric-form-comparison/ 
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necessitam bem perto do seu espaço de residência. Assim, essa 

proximidade acaba por levar a um sentido de comunidade, 

segurança e bem-estar.  

 

Neste capítulo abordam-se questões que podem contribuir 

para o desenvolvimento de uma comunidade sustentável, que 

resiste e se auto-sustenta, seja em termos económicos, 

ambientais ou sociais. Tratam-se de soluções integradas, em vez 

de abordagens fragmentadas que atendem apenas a partes, em 

detrimento de outras, como a Nova Carta de Atenas e a Unidade 

de Vizinhança. Tendo em conta os capítulos anteriores, de análise 

de problemas e oportunidades, surge uma vontade de aproximar a 

Colina de Santana, e em concreto, o caso do recinto do Hospital 

Miguel Bombarda, de o cerzir com a envolvente, o que justifica o 

desenvolver, através da sua definição e exemplificação, dos 

conceitos de proximidade, hibridez, semi-lattice e edifício 

multigeracional, como ideias teóricas que durante os próximos 

subcapítulos demonstrarão que existe, em todos eles, uma 

intenção de aproximar os espaços e as pessoas. 

 

Abordar-se-á também a questão da importância do espaço 

público, e de como este é vital para a sustentabilidade das 

cidades, assim como a diversidade e hierarquia de espaços 

existentes nas mesmas, definindo-os e exemplificando. 
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Fig. 37 - Esquema do conceito de unidade 

de vizinhança por Clarence Perry.  

Fonte: 

http://www.whatsontheare.com/2013/09/16/

neighborhoods/ 

“Considera-se usualmente que a unidade 

de vizinhança deve ser, tanto quanto 

possível, auto-suficiente na sua vida social, 

e que os membros do agregado 

populacional devem ser postos em contacto 

uns com os outros, para seu benefício 

mútuo. A área deverá ter o seu centro 

marcado por edifícios de certo vulto e 

caracter,” Fonte: Cardoso, José “Aspectos 

sociais da Unidade de Vizinhança como 

Elemento de Urbanização”, pág. 15. O 

autor sugere que o raio máximo para uma 

curta distância de casa ao centro da 

comunidade deve ser apenas de 400 

metros. 

3.1. Unidade de Vizinhança e a Nova Carta de Atenas 
 

“A escolha de um padrão capaz de garantir as condições 

óptimas para a vida em sociedade organizada. Essa preocupação 

levou, como consequência, ao estabelecimento de um dos 

conceitos que mais largamente têm influenciado as directrizes do 

urbanismo actual – o conceito de unidade de vizinhança.”48  

 

A Unidade de Vizinhança é uma ideia simples, que 

contrasta com a dos bairros existentes nas cidades tradicionais, 

em que as unidades deveriam possibilitar, através de um número 

estabelecido de habitantes, de equipamentos e serviços lá 

introduzidos, as relações sociais da comunidade. Surge “como 

resposta aos problemas de habitação junto das fábricas, das 

zonas industriais, do século XIX”49, mas só é definido por 

Clarence Perry em 1929, que identifica os principais 

equipamentos deveriam estar próximos às habitações, e refere 

que a circulação de veículos não deveria cortar os acessos aos 

serviços, nem perturbar a vida da comunidade. Para este autor, a 

vida social desenvolvia-se a partir da utilização dos serviços 

comuns, da sua estruturação e organização que atendem à 

determinada comunidade. Portanto, a unidade de vizinhança 

prevê a existência de bens e serviços para as necessidades 

diárias dos seus moradores, apresentando duas preocupações 

básicas: a distribuição dos equipamentos de consumo, tendo 

como foco principal, a escola que aparece como gerador do 

conjunto, e a recuperação da vida social. 

Exemplo é o Plan Ensanche, para Barcelona, de Ildefons 

Cerdà em 1859, que “no seu projecto (…) observa-se a tentativa 

de, a partir da unidade de vizinhança, estabelecer relação entre os 

grupos”50, pois apresenta a ideia de romper com o quarteirão, com 

o  objectivo de aumentar o espaço colectivo, e assim relacionar as 

habitações com os equipamentos, como método de alcançar uma 

igualdade social . 

 

Nos anos sessenta, surgem críticas ao ver-se que a sua 

teoria havia falhado: “Este fracasso resultou de dois aspectos, o 

primeiro de que é impossível impor a formação de grupos sociais 

através de um plano urbanístico. O segundo está relacionado às 

formas urbanas adoptadas, que segundo alguns estudiosos, 

foram inadequadas”51. Contudo, certos procedimentos 

                                                
48

 CARDOSO, José de Matos “Aspectos sociais da Unidade de Vizinhança como Elemento 

de Urbanização” Coimbra: Fundação Calouste Gulbekian, 1958, pág. 9 
49

 Idem, pág. 11 
50

BRASIL, Beatriz - A Unidade de Vizinhança: a sociologia desenha a cidade (Consulta em 

14/05/2014.) Disponível em: <arquitetandoblog.wordpress.com/2009/04/16/unidade-de-

vizinhanca-a-sociologia-desenha-a-cidade/> 
51

 ibidem 

Fig. 38 - Esquema de um quarteirão típico 

do plano de Cerdà, sobre os espaços 

colectivos, públicos e privados. 

Fonte: 

http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfoli

o/yuwei-wang-barcelona-block-city/ 

http://arquitetandoblog.wordpress.com/2009/04/16/unidade-de-vizinhanca-a-sociologia-desenha-a-cidade/
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decorrentes deste conceito, permaneceram e são ainda 

adoptados no planeamento das cidades actuais, como por 

exemplo: a consideração dos indivíduos em primeiro plano, pois 

”compete criar um ambiente no qual cada individuo dessa 

população possa gozar de seu modo uma vida sã e feliz.”52; e as 

relações entre equipamentos e população, porque “O conjunto de 

instalações com que se pode dotar a unidade de vizinhança, é 

comandada pela estrutura da população que se pretende alojar.”53 

 

Já a Carta de Atenas, manifesto que resultou do IV 

Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), em 

1933, propõe que cada indivíduo tivesse acesso ao bem-estar do 

lar e à beleza da cidade. Este assentava nas “chaves do 

urbanismo que contêm as quatro funções seguintes: habitar, 

trabalhar, recreação (nas horas livres), circular.” 54, estabelecendo 

uma vinculação entre as diferentes organizações perante uma 

rede circulatória que garantia os seus intercâmbios. Contudo, 

apresentou fragilidades devido à separação das suas funções, 

aumentando a dependência do uso de veículos automóveis, 

apresentando poucas possibilidades para os pedestres 

transitarem e uma maior expansão urbana. 

 

Contudo, a Nova Carta de Atenas, “elaborada em 1998 da 

responsabilidade do Concelho Europeu de Urbanistas, é um 

documento completamente diferente da Carta de Atenas”55, 

baseia-se numa maior densidade urbana e uma maior 

acessibilidade aos pedestres. Tem como objectivos a definição de 

uma agenda urbana através de recomendações, tendo como 

princípios orientadores “quatro pontos-chave: promover a 

competitividade económica e emprego; favorecer a coesão social 

e económica; melhorar o transporte; e promover o 

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida”56. 

 Esta representa um “símbolo da negação dos princípios 

modernistas contidos nesta última”57, a cidade funcional, 

abordando uma “nova tipologia imaginada que corresponde mais 

ao modelo da cidade Europeia medieval, compacta, multi-social e 

estreitamente ligada à natureza e ao campo.”58, através de formas 

                                                
52

 CARDOSO, José de Matos, op. cit., pág. 19 
53

 Ibidem 
54

 CORBUSIER, Le - Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), Barcelona: Editorial 

Ariel, S.A., 1973, pág. 119 (Tradução Livre) 
55

 CARVALHO, Alexandra – Pós-Modernismo: Passado ou Presente, pág. 91 (Consultado 

em 15/05/2014). Disponível em: <http://urbanismo-

portugal.net/files/upload/Dissertacoes/alexandra_carvalho.pdf> 
56

 KANASHIRO, Milena - Da antiga à nova Carta de Atenas – em busca de um paradigma 

espacial de sustentabilidade, pág. 35 (Consultado em 14/05/2014). Disponível em: 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/viewFile/3079/2460> 
57

 OLIVEIRA, Euclides – Comentários sobre a Carta do Novo Urbanismo (Consultado a 

16/05/2014). Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.089/199> 
58

 Ibidem 

Fig. 39 - Plano de Chandugarh, Índia, 

planeada pelo arquitecto Le Corbusier, foi 

baseado no projecto de Brasília.  

Fonte: 

http://portalarquitetonico.com.br/unidade-

de-vizinhanca/ 

Fig. 40 - Diagrama de transporte e espaço 

público, como forma a estrutura 

desenvolvida na cidade Lu Zia Sui, 

Xanghai.  

Fonte: Rogers, Richard, “ROGERS, 

Richard - Cidades para um pequeno 

planeta, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

SA, 2001, pág. 46. 

Revela um desenvolvimento urbano 

policêntrico e compacto, baseado numa 

estrutura integrada de espaços públicos e 

sistemas de transportes. 
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urbanas que integrem uma mistura social e urbana, ligadas por 

múltiplas redes, conservando a sua riqueza cultural e diversidade, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida.  

O arquitecto e autor Richard Rogers aborda ideias dentro 

deste conceito, referindo que a cidade sustentável é uma cidade 

compacta, policêntrica e diversificada.59 Esta deveria ser densa e 

socialmente diversa, e as actividades económicas e sociais 

deveriam ser misturadas, de modo a que os bairros constituíssem 

o centro da vida comunitária.  

 

A Nova Carta de Atenas, induz à criação de espaços de 

proximidade, ligados a um património cultural e natural, 

conservando-os, ou seja, novos espaços livres que contribuem 

para a coerência dos tecidos urbanos, através da protecção e 

melhoramento das ruas, praças, caminhos de peões e outros 

percursos. Estes serão como instrumentos da coesão social e de 

continuidade do tecido urbano que facilitarão os contactos entre 

as pessoas, multiplicando os locais de descanso e de lazer para 

“melhorar o sentimento individual e colectivo de segurança, 

elemento essencial para a liberdade e bem-estar individual” 

criando “ambientes urbanos simbólicos provenientes do espírito 

próprio de cada lugar, valorizando a diversidade de cada cidade”60 

 

Conclui-se assim, a importância da recuperação das 

relações de vizinhança, que se foram perdendo com as 

transformações urbanas, através de um regresso às origens e do 

seu modelo tradicional, que aproxima todo um conjunto de 

sistemas sem que seja necessário percorrer longas distâncias. 

Esta nova Carta de Atenas propõe essa multifuncionalidade 

inerente às cidades de matriz medieval, não só de uma solução 

social, mas ecológica, criando uma comunidade diversificada em 

que a unidade de vizinhança é assegurada. 

Portanto, é dada relevância à ideia de proximidade como 

resposta aos problemas actuais, podendo servir de solução para o 

“desenvolvimento de unidades nos complexos urbanos existentes, 

embora, em tais casos, eles tenham a necessidade de ser ligados 

e condicionados pelas especiais condições de ambiente.“61 
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 ROGERS, Richard - Cidades para um pequeno planeta, Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, SA, 2001, pág.169 
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  RAPOSO, Isabel – Nova Carta de Atenas (1998-2003), (Consultado em 15/05/2014). 

Disponível em: <http://mestrado- 

reabilitacao.fa.utl.pt/disciplinas/iraposo/cartaatenas2003.pdf> 
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 CARDOSO, José de Matos, op. cit., pág. 18 

Fig. 41 - “London as it could be, 1966.   

Fonte: ROGERS, Richard - Cidades para 

um pequeno planeta, Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, SA, 2001, pág.132 

Vista da área aberta proposta e que já 

havia sido “reivindicada” pela população, 

em frente à Nacional Gallery: um novo 

espaço ao ar livre para esculturas.  
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3.2. “Uma Cidade Próxima” 
 

A autora Jane Jacobs refere que a base da vida urbana é 

o convívio entre actividades distintas no interior de um mesmo 

espaço, uma espécie de sistema perfeito, que engloba num raio 

de distância a partir da habitação do individuo: tudo o que 

necessita lhe seja acessível a pé, seja o trabalhar, passear, fazer 

compras, conviver e circular. Do mesmo modo, a arquitecta Inês 

Lobo considera o bairro como um plano que abrange uma área 

em que a sua organização espacial é baseada neste tipo de 

sistema perfeito. Refere que “aquilo que dá qualidade de vida às 

pessoas numa cidade é, exactamente, conseguirem viver num 

bairro”62, pela simples razão que neles, há mais vida. Assim, 

observa que é perceptível o sentido de comunidade e como a 

proximidade dos indivíduos é importante para a sustentabilidade 

dos bairros. São como pedaços de cidade criados para toda a 

gente, onde a maioria dos espaços são de uso público, mas mais 

vocacionados a uma apropriação mais permanente por parte dos 

residentes, como se fossem ruas-pátios. Exemplifica com os 

espaços colectivos do Bairro da Bouça, projectado pelo arquitecto 

Álvaro Siza Vieira, que apesar de serem espaços permeáveis e de 

abertura ao público, possuem um carácter mais reservado, sendo 

utilizados quase como uma extensão das habitações63.  

 

“Hoje em dia, infelizmente (…) há poucos que tenham 

essa chamada vida de bairro ou tenham todas as valências que 

um bairro necessita de ter para poder ser um bairro”64. A 

arquitecta indica que se perdeu o hábito de usar a cidade próxima, 

sendo que cada vez mais há a tendência de se criar grandes 

condomínios fechados, pensados apenas no bem estar do 

comprador, onde se decide quem lá mora e habita, não 

suportando o uso colectivo generalizado, pois aquele espaço 

pertence ao individuo e não à cidade. Trata-se de uma tipologia 

que não se enquadra em nenhum sistema, não tem relações com 

a sua envolvente, e que se predominar, fará com que o grande 

sistema que é a cidade deixe de funcionar. Dá exemplo de bairros 

de Lisboa, onde se deu uma espacialização dos mesmos, que 

consequentemente obrigou ao indivíduo socorrer-se do automóvel 

para adquirir algum bem primário de que necessite, o que torna a 

cidade não sustentável. O individuo terá que perder várias horas 

do seu dia em deslocações, o que levará a utilizar mais energia, 

provocar mais congestionamentos, mais trânsito e mais poluição. 

                                                
62

 LOBO, Inês - A Casa e a Cidade – o bairro, Parte 2 apresentado pela arquitecta Inês 

Lobo, min. 03:56 (Consultado 20/05/2014). Disponível em: 

<http://www.rtp.pt/play/p660/e87016/a-casa-e-a-cidade/244752>  
63

 Idem, min. 14:00 
64

 Idem, min. 04:03 

Fig. 42 - Esquema das relações do sistema 

perfeito de proximidade.  

Fonte: esquema elaborado pela autora 

Fig. 43 - Fotografia de uma rua-pátio do 

Bairro da Bouça, no Porto, pelas 

festividades do São João.  

Fonte: 

http://retalhosedetalhes.blogspot.pt/2011/06

/sjoao-2011.html 
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Portanto, é importante saber o que existe no contexto de 

uma área, para saber como complementar e preencher as suas 

falhas, para que o indivíduo tenha perto de si tudo o que precise, 

possibilitando a existência do conceito de proximidade, onde 

existam “os contactos primários que auxiliam a criar um 

sentimento de conjunto humano, são os contactos com os 

vizinhos (…) os contactos criados através do trabalho e na 

sequência dos interesses em comum. Donas de casa que 

frequentam as mesmas lojas e estabelecimentos (…) Pais que se 

encontram quando vão buscar os filhos à escola, ou crianças que 

vão brincar para casa uma das outras, arrastando consigo os 

próprios pais”65.  

Um exemplo da aplicação deste conceito, é o Bloco das 

Águas Livres, de Nuno Teotónio Pereira, projectado com o intuito 

de tentar constituir uma unidade de funcionamento autónomo, 

uma espécie de pequena "unité d'habitation" de Le Corbusier, 

quer pela sua forma, tratamento e pelo programa que apresenta, 

incluindo comércio, escritórios, ateliers, uma sala de convívio no 

terraço que é beneficiado pela vista para o Rio Tejo, um jardim 

infantil e uma lavandaria colectiva. A diversidade de tipologias de 

habitação proposta também é importante, bem como a 

flexibilidade interna desses mesmos fogos. As relações entre os 

vários elementos programáticos são garantidas pelos percursos 

em galeria, interiores e exteriores, e circulações junto aos 

equipamentos de apoio. Esta obra arquitectónica gera uma nova 

proposta de vida comunitária, em altura.  

Concluindo, a cidade deve operar segundo um modelo de 

cidade compacta e multifuncional, onde a população residente 

tem mais oportunidades para a interacção social, bem como uma 

maior sensação de segurança pública, uma vez que se estabelece 

um sentido de comunidade através da proximidade, de usos 

mistos e espaços de uso colectivos. Ou seja, é um sistema que 

aumenta a mobilidade sem prejudicar a comunidade, nem as 

vivências de rua, privilegiando o peão. 
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 CARDOSO, José de Matos, op. cit., pág. 66 

Fig. 44 - Diagrama dos princípios da 

cidade compacta e multifuncional.  

Fonte: ROGERS, Richard: Cidades 

para um Pequeno Planeta, London: 

Editora Gilberto Gil, 1997. Pág. 39. 

O primeiro diagrama demonstra como o 

zoneamento das actividades induz à 

utilização e dependência do automóvel 

particular. Já na segunda, os núcleos 

compactos reduzem as distâncias e 

permitem o deslocamento a pé ou de 

bicicleta. 
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3.3. O Híbrido 
 

“Híbrido, a. adj. (Do Lat. Hybrida) 1. Que resulta do 

cruzamento ou do acasalamento de espécies ou de variedades de 

raças diferentes; (...) 3. Que resulta da junção irregular, anómala 

de elementos ou de coisas diferentes”66 

 

Segundo a definição lançada por Joseph Fenton em 1984, 

um edifício híbrido caracteriza-se pela combinação e mistura de 

funções e usos diferenciados num mesmo edifício, com a intenção 

de contrariar a dispersão urbana. O autor refere que este conceito 

surgiu  no primeiro trimestre do século XX, pela concentração das 

funções do dia-a-dia num só edifício, o que significou uma 

evolução para a sociedade das cidades americanas, a fim de as 

revitalizar e procurar fazer o melhor uso possível do solo. Exemplo 

disto, é o edifício Missouri Athletic Club em Missouri, USA, que 

desde 1916, contém as seguintes actividades: recepção, banco, 

sala de jantar comum, ginásio, campos de andebol, piscina e 

dormitórios. Tal demostra que o edifício Híbrido começou a ser 

reflexo de um desejo de mudança por parte da sociedade 

relativamente à dispersão da actividade quotidiana. Este pode até 

ser comparado ao indivíduo cosmopolita, “Richard Sennett 

escreveu que um cosmopolita é alguém que se movimenta 

confortavelmente na diversidade, que se sente em casa em 

situações que não estão conectadas ou paralelas ao que lhe é 

familiar. Assim como são os edifícios híbridos. São edifícios 

cosmopolitas, formas fragmentadas que não se correspondem, 

volumes com base em tipologias tradicionais misturadas entre si, 

onde seu corpo pode resultar em melhor ou pior qualidade. As 

edificações híbridas são um novo ser, com uma personalidade 

unificadora”67.  

Ao analisar este tipo de edifícios, apareceram muitos 

aspectos comuns, traços de personalidade e características muito 

próprias, que os definem e os tornam diferentes do restante 

edificado. É perceptível que a sua personalidade é como que uma 

celebração da diversidade, complexidade e variedade de 

programas, uma mistura de diferentes actividades 

interdependentes. Cada híbrido é uma criação única, sem 

modelos anteriores, nascendo de uma ideia inovadora, que 

resolve problemas e situações de cada lugar, contrariando  a 

combinação de programas tradicionais e baseando a sua 

existência na novidade da abordagem e na mistura de funções 

inesperadas. Estes têm um carácter oportunista, aproveitando as 
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 Academia das Ciências de Lisboa e da Fundação Calouste Gulbenkian. Dicionário da 

Língua Portuguesa Contemporânea. Braga: Verbo Editora, 2001 
67

 MOZAS, Javier, artigo “This is a hybrid” in “Hybrids II – Low-rise Mixed-used Buildings”, 

pág. 22 (tradução livre) 

 

Fig. 45 - Relação programática do edifício 

Missouri Athletic Club.  

Fonte: Esquema editado pela autora, a 

partir de imagem em: FENTON, Joseph - 

Hybrid Buildings, New York: Pamphlet 

Architecture nº11, 1985,pág. 16. 

A-Lobby, entrada principal; B- Banco; C- 

Sala de jantar principal (restauração); D-

Ginásio; E- Campos de Andebol; F-Piscina; 

G-Quartos 
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vantagens das suas habilidades múltiplas, procurando relações 

íntimas, inesperadas e imprevisíveis, que encorajem à 

coexistência.  

 

O carácter que um híbrido pode ter, divide-se em dois 

grandes grupos: primeiro, o exibicionista, o mais comum, não está 

sujeito à indiferença, mas está destinado a criar impacto no 

observador e a não passar despercebido, assumindo e 

manifestando publicamente as suas habilidades, podendo dizer-se 

que o seu carácter é extrovertido, sendo esse um dos seus pontos 

atractivos, actuando como um marco no seu contexto, como 

protagonista no cenário urbano; já o segundo tipo é de carácter 

anónimo, conformado a servir como um actor secundário no 

cenário do quotidiano e ao passar despercebido ao indivíduo, 

mesmo que tenha um programa público, acaba por se dissolver 

na sua envolvente, fazendo com que cada parte do seu programa 

acabe por perder originalidade.  

 

Em termos de escala, os híbridos têm usualmente o 

carácter de “super edifícios”, mega-estruturas ou edificações-

cidade, como   refere Javier Mozas “monstros urbanos de uma 

raça nova e generosa.68”. São associados a uma certa forma de 

esplendor, grandeza, gigantismo, pois a própria mistura de 

programas é propícia a isso. Por necessitar de ocupar uma 

grande superfície de implantação e confiança económica, implica 

ter-se a certeza que é realmente necessário no sítio, e qual o 

gesto e atitude certa para o projectar. A sua escala e a sua 

relação com o meio ambiente, são medidas pela justaposição de 

pontos programáticos: em híbridos de estruturas verticais, nos 

quais as funções são unidas por sobreposição, através de uma 

aproveitação do mesmo edifício por vários utilizadores, em que, 

geralmente, o piso inferior é empregado por uma vertente mais 

comercial, enquanto os pisos superiores são destinados a 

habitação; nos de estruturas horizontais, em que as funções são 

unidas por adições no terreno, de uso único em parcelas distritais 

numa variedade de usos do solo dentro de um único projecto de 

desenvolvimento planeado; ou uma terceira estrutura, o híbrido 

maciço e compacto, que mistura as qualidades da vertente vertical 

e da horizontal, com usos em que a sua área de percursos 

oferece relações de curta distância e que permite em poucos 

minutos a deslocação de um extremo do complexo ao seu núcleo 

de actividades. 

Apesar do facto de estas mega-estruturas ocuparem muito 

espaço, elas são bastante positivas em ambientes densos com 

limitações de uso do solo, pois o esquema híbrido vai propor 

“ambientes intensos de fertilização cruzada, que mistura 
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 MOZAS, Javier, op. cit., pág. 24 (Tradução livre) 

Fig. 46 - Edifício Horizontal Skyscraper em 

Shenzhen na China, pelo arquitecto Steven 

Holl, 2006-2009.  

Fonte: “Hybrids II – Low-rise Mixed-used 

Buildings”, pág. 116. 

Apresenta um carácter exibicionista, pois 

destaca-se no lugar, uma estrutura de 

horizontalidade, ocupando muita área no 

terreno, e contem uma grande variedade de 

usos. 
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genótipos conhecidos para criar aliados genéticos, o que vai 

melhorar as condições de vida e revitalizar os ambientes 

envolventes.”69 Ou seja, a diversidade é o grande princípio dos 

híbridos, seja no conteúdo programático, na qualidade dos 

espaços e tipologias, ou nas diferentes gerações que atrai, e 

diferentes relações que vai proporcionar. É esta parte do processo 

geral da hibridação que gera o potencial para que todos os 

envolvidos sejam beneficiados. Os edifícios híbridos são 

organismos com vários programas interligados sobrepostos, que 

trabalham em conjunto e partilham a mesma infra-estrutura, 

preparados para acolher actividades planeadas, bem como 

actividades não programadas na cidade. 

Concluindo, a definição do híbrido releva o quão 

interessante este conceito é, pois inclui perspectivas, inserção na 

malha urbana, diálogo com outras paisagens urbanas e inter-

relações com o espaço público envolvente.  

 

 

3.4. “The City is not a Tree” 
 

A opção de permitir a cooperação das diferentes 

actividades, confluindo-as num mesmo ponto da cidade, ou num 

objecto arquitectónico híbrido, acaba por promover o dinamismo 

de um determinado local. Esta é uma ideia defendida por 

Christopher Alexander, no artigo “The city is not a Tree”70 , através 

do conceito de Semi-lattice: uma estrutura abstracta relacionada 

com a organização das cidades naturais que, para melhor a 

entendermos, o autor compara-a ao sistema de árvore, que afirma 

pertencer às cidades “artificiais”: “Eu chamo às cidades que 

surgiram mais ou menos espontaneamente ao longo de muitos 

anos “cidades naturais”. E chamar às cidades, ou partes de 

cidade, que foram deliberadamente criadas por arquitectos ou 

urbanistas de “cidades artificiais. Siena, Liverpool, Kyoto, 

Manhattan são exemplos de cidades naturais. Levitown, 

Chandigarh, e British New Towns são exemplos de cidades 

artificais.”71  

O autor menciona no artigo, qual a natureza inerente da 

propriedade que dá vida às cidades antigas, e que é preciso 

utilizar nas cidades artificiais: as cidades planeadas têm como 

base de estruturação um diagrama em árvore, restrito e que se 

organiza segundo uma sequência de lugares, que não se 
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 MILAZZO, Marco  & Associados – Isto é híbrido! (Consultado a 20/05/2014). Disponível 

em: <http://www.milazzo.com.br/wordpress/marco-milazzo-projetos-arquitetura/isto-e-

hibrido/> 
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 “A cidade não é uma Árvore” (Tradução livre) 
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 ALEXANDER, Christopher – A city is not a tree, pág.2 (Consultado a 16/05/2014). Artigo 

disponível em: <http://www.chrisgagern.de/Media/A_City_is_not_a_tree.pdf> (Tradução 

livre) 

Fig. 47 - Comparação dos sistemas da cidade 

Chandigarh, com Cambridge. 

Fonte: 

http://arquiteturadaliberdade.wordpress.com/2

013/04/02/14/ 
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relacionam entre si; já nas cidades naturais, o semi-lattice aparece 

como um processo associativo de sistemas, que não se esgota 

em si como o sistema em árvore, e onde a sobreposição, 

multiplicidade e até ambiguidade resultam num tecido complexo 

de inter-relações. Estas surgem da sobreposição de sistemas que 

relacionam entre si as condições para a criação de um lugar único 

na cidade, contendo identidade e carácter inerente, sem perder 

vitalidade urbana. 

 

Trata-se do já referido, princípio da unidade de vizinhança, 

mas explicado por uma estrutura que é definida pela sobreposição 

de sistemas individuais aceites pela sociedade contemporânea. 

São estas sobreposições que interessam, bem como as suas 

interligações, que fazem parte do ADN dos edifícios híbridos. 

 

Concluindo, o gesto híbrido aliado ao conceito semi-lattice 

das cidades antigas, adapta-se às necessidades da cidade 

contemporânea: alia os usos múltiplos e iniciativas de diferentes 

âmbitos, com uma inserção adaptada ao urbano e de uso 

maioritariamente público, complementando-se com a procura por 

criar ambientes para os pedestres, com uma variedade de usos 

que possibilite às pessoas viver, trabalhar, ter momentos de lazer 

e fazer compras num só lugar.  

Surge em condições muito diferentes, onde a liberalização 

do solo permitida, requer um aumento de altura e uma infinidade 

de usos para rentabilizar o projecto. Em contrapartida, apresenta-

se como uma cidade aberta, que incentiva à revitalização e 

interacção social, ligando tipos de usos públicos e privados. Estas 

são razões mais que pertinentes para a utilização deste conceito, 

para a concepção do objecto arquitectónico pretendido e para o 

projecto a desenvolver, tanto como ponto de regeneração urbana, 

como resposta à estrutura social contemporânea, acabando por 

criar uma cidade dentro da cidade. 
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3.5. “We are taking our parents with us” 
 

"O princípio orientador do nosso edifício habitacional 

multigeracional foi desenvolvido pelo lema:" Estamos a levar os 

nossos pais connosco!" Com este modelo queríamos criar um tipo 

de construção que torna possível para as famílias mais jovens 

acomodar os seus pais no mesmo desenvolvimento habitacional, 

embora intencionalmente, não na mesma unidade. A proximidade 

e a distância entre as gerações deveriam ser mantidas numa 

relação controlável” 72 

 

O conceito de edifícios multigeracionais procura integrar 

num mesmo espaço diferentes faixas etárias, através da sua 

mistura equilibrada, e diferentes tipologias num único conjunto. 

Este é apresentado como uma possível resposta à questão do 

alojamento para a terceira idade, pois oferece um ambiente social 

que favorece a integração na comunidade. É o que acontece no 

edifício In der Wiesen Generation Housing no sul de Viena, de 

Peter Ebner e Franziska Ullmann. Na citação acima referida, estes 

explicam que a sua intenção é a de propor a pais e filhos, a 

possibilidade de viverem no mesmo edifício e usufruirem de um 

apoio recíproco, mas vivendo de uma forma independente.  

Este projecto acaba por se tratar de um híbrido 

arquitectónico, pois contém um conjunto integrado de funções e 

diferentes tipologias de habitação destinadas a um grupo muito 

diversificado de residentes. Possui uma grande permeabilidade, 

permitindo o atravessamento público pelo pátio, através do qual 

se pode ter acesso ao comércio, serviços, gabinetes médicos e 

serviços à infância no primeiro piso. Nos restantes pisos, o acesso 

é feito em galeria onde estão distribuídos os apartamentos duplex 

para famílias e as unidades assistidas a idosos. Na ala oeste 

estão concentrados os espaços de actividades comunitárias, uma 

sala comum e pequenos apartamentos para jovens estudantes. 

Na zona de habitação mista, jovens e idosos vivem juntos e o 

apoio mútuo encontra-se assim promovido. 

 

Os arquitectos Kohlhoff & Kohlhoff, também são movidos 

pela ideia de “todos os grupos etários sob o mesmo tecto”73, no 

seu edifício multigeracional, em Estugarda. Este apresenta cinco 

andares, em que os apartamentos para residentes seniores estão 

localizados entre o terceiro e quinto andar, enquanto os dois 

primeiros, acomodam um centro municipal de creches com 

capacidade para cento e vinte crianças, uma cozinha-cantina, um 
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 SCHITTICH, Christian - Housing for people of all ages, Basel: Birkhäuser, 2007, pág.15 

(Tradução Livre) 
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WERKSTATTSTADT – All age groups under one roof, (Consultado em 18/05/2014). 

Disponível em: <http://www.werkstatt-stadt.de/en/projects/101/>, (tradução livre) 

Fig. 48 - Fotografia da vista do pátio 

colectivo do edifício In der Wiesen 

Generation Housing, dos arquitectos Peter 

Ebner e Franziska Ullmann.  

Fonte: 

http://content.yudu.com/Library/A1j15u/arc

CADesignforAging/resources/26.htm 
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centro de cuidados médicos, salas de ginástica, um café aberto ao 

bairro, lojas e um jardim com parque infantil. Possui um foyer 

central como ponto de encontro, entre os moradores do edifício e 

seus convidados, e a maioria dos seus espaços usufrui de eixos 

de várias visões internas e externas que criam um ambiente 

acolhedor, pois o seu dimensionamento é generoso e suportam 

muito bem o conceito aberto e comunicativo, por estarem 

usualmente abertos à comunidade envolvente. Contudo, ao 

contrário do exemplo anterior, e apesar da sua forte componente 

de abertura ao público, este edifcio não possui uma grande 

permeabilidade, pois apenas possui uma grande entrada principal, 

acabando por ser fechado nos restantes limites, o que leva à 

perda da diversidade de espaços e ligações com a envolvente. 

 

Assim, este conceito de edifício multigeracional trata o 

edificado com uma grande variedade programática, que acolhe 

diferentes faixas etárias, num mesmo espaço, interligando-as e 

conectando-as entre si. Trata-o como se fosse um só, em que os 

“apetrechamentos sociais”74 possam ser partilhados pelas várias 

entidades.  Pois, por exemplo, um “equipamento” como uma 

residência para idosos, corresponde a um projecto próprio só para 

essa função, que consequentemente, suporta vários programas, 

que serão semelhantes e comuns aos utilizados por outros 

equipamentos. Assim sendo, em vez do edifício incorporar 

diferentes equipamentos projectados separadamente entre si e 

com programas próprios e individuais, acaba por fazer com que 

parte dos programas possam ser partilhados, economizando 

assim espaço, além de gerar convívio e sensação de comunidade 

entre os vários indivíduos, com a particularidade de os programas 

de apoio poderem ser abertos ao público, complementando a falta 

dos mesmos na sua envolvente, atraindo mais pessoas ao 

edifício. 

  

Contudo, o sucesso deste conceito vai depender, em 

grande parte, do compromisso dos habitantes desse espaço e da 

própria administração ou associações, que possam encorajar o 

comportamento de comunidade, através da organização de 

actividades, ocasiões de festa e convívio.  
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 “Diz a teoria do desenho da unidade de vizinhança que devem ser previstas instalações 

convenientes e adequadas para as actividades comuns dos seus habitantes, de modo que 

cada unidade seja, sob este aspecto, auto-suficiente. Admite-se ainda que certas 

instalações, pondo os indivíduos em contacto, têm papel predominante na formação de 

uma unidade socialmente homogénea, onde cada um possa ganhar com a experiencia dos 

outros.” CARDOSO, José de Matos, op. cit., pág.81 

Fig. 49 - Fotografia do espaço interior de 

entrada do edifício Multigeracional dos 

arquitectos Kohlhoff & Kohlhoff. 

Fonte: SCHITTICH, Christian - Housing for 

people of all ages, Basel: Birkhäuser, 

2007, pág. 32 

Fig. 50 - Vivências possibilitadas pelo 

edifício Multigeracional.  

Fonte:http://www.schmid-

stiftung.de/generationenhaus-

heslach/entstehung-und-konzept.php 

Os moradores e usuários do edifício dos 

arq. Kohlhoff & Kohlhoff, são jovens e 

idosos que precisam de cuidados no centro 

de enfermagem, pais e filhos, no centro da 

família. A ideia prevê que se encontrem 

casualmente crianças, adolescentes, 

adultos, pais, idosos e pessoas de 

diferentes origens, de modo a aprenderem 

uns com os outros. 
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 3.6. Hierarquia Espacial 
 

 “Uma cidade é um sistema no qual a vida se polariza, 

desenvolvendo-se em termos de agregado social, público ou 

privado, em estreita relação. Quanto mais forte é este intercâmbio, 

mais "urbana" é, sob o ponto de vista sociológico, a vida de um 

agregado e mais forte o carácter de cidade”75  

 

Como se têm vindo a verificar nos capítulos anteriores, 

mesmo que indirectamente, a generalidade dos conceitos 

desenvolve-se na ideia de cidade como bem público, como 

espaço para o exercício da cidadania por excelência e lugar de 

convívio entre pessoas. 

   

A questão do espaço público/privado “sempre se constituiu 

um dos principais aspectos de investigação do pensamento 

urbanístico ocidental”76, mas a sua “noção surge no pensamento 

utopista da cidade capitalista do século XIX”77, quando surge o 

conceito de propriedade privada e a definição institucional dos 

direitos colectivos. Este tema tem vindo a ser mais debatido desde 

os anos sessenta e devido à falência do modelo modernista de 

cidade funcional, surgem novos tipos de espaços para a vida 

urbana, pois estava a predominar uma atitude que cada vez mais 

negava a esfera pública e afirmava a esfera do privado, derivada 

de uma crise de valores. Este facto é observável em muitos dos 

comportamentos actuais: quando a praça ou o largo não são mais 

o lugar de encontro, a rua não é mais um lugar, mas apenas uma 

ligação, quando o passeio público é reduzido a um percurso 

pedonal, quando o automóvel monopoliza a paisagem urbana, 

quando as ruas e praças se transformam em centros comerciais, 

quando se encerram ruas de acesso a bairros e quando existe 

construção em “massa” de condomínios privados. Mas, se “os 

contactos interessantes, proveitosos e significativos entre os 

habitantes das cidades se limitassem à sua convivência na vida 

privada, a cidade não teria serventia”.78 

 

Esses novos tipos de espaços são caracterizados com um 

sentido entre o público e o privado, um espaço de uso colectivo, 

que tem como consequência uma produção fragmentária do 

espaço urbano e a transformação da relação habitual público / 

privado numa hierarquia de espaços que fazem essa transição e 

relação espacial gradualmente, criando novas contiguidades e 
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complementaridades, vivenciadas por vários indivíduos e que 

possibilita diferentes apropriações. É essencial desenvolver esses 

espaços com ambiências e características distintas, como é 

verificável nos pontos abaixo, pois o comportamento do indivíduo 

está-lhes associado: “O homem é um animal territorial: utiliza o 

espaço para gerir os seus intercâmbios pessoais e reivindica 

direitos sobre o território para preservar os recursos”79. Se desde 

o princípio da existência do ser humano se têm vindo a construir 

abrigos, são os aspectos como a “protecção” e a “apropriação” 

que determinam a Arquitectura, formando uma espécie de reino 

da personalidade humana diante do mundo. A intervenção do 

Homem pretende, no fundo, criar uma relação, um sentimento de 

posse marcando o território e harmonizando-o com o meio 

ambiente, sendo portanto, necessário o uso desses espaços 

graduais e de transição bem caracterizados, pois esses “controlos 

espaciais têm fortes consequências psicológicas: sentimentos de 

ansiedade, satisfação, orgulho ou submissão”80 sob o Homem. 

 

Neste capítulo, distingue-se o percurso do habitante em 

quatro fases: em primeiro lugar, a área de carácter público, na 

qual é possível transitar para um segundo espaço, “semi-público”, 

uma zona colectiva de apoio a toda a envolvente, mas com um 

sentido mais controlado, onde se encontra um espaço de 

ambiência mais familiar. Segue-se uma área “semi-privada”, 

espaço onde são promovidos os contactos entre os vizinhos e 

amigos, mas no qual as pessoas de fora já não têm acesso, que 

consequentemente o dirige a um espaço privado, uma área de 

controlo do habitante, onde só entra quem este quiser. 

 Deste modo, estabelece-se um percurso que é realizado 

através do percorrer de espaços organizados hierarquicamente 

que, com a utilização de elementos ou zonas de transição, como 

se de filtros se tratassem, vão tornando o percurso menos 

generalizado, tendo, por cada adição de “obstáculo” um acréscimo 

de privacidade. Esta transição espacial vai proporcionar ao 

indivíduo dispositivos de adaptação entre a “rua e a casa”, ou 

seja, prepará-lo psicologicamente para a transição gradual entre 

esses dois lugares de carácter tão diferente. 

Nos subcapítulos seguintes, proceder-se-á à distinção e 

caracterização de cada um deles. 

 

 

O Espaço Público 
 

“O espaço público é o suporte da vida colectiva da cidade 

e nele se reflectem os hábitos e a cultura da sociedade urbana 
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que os vive (Marcus e Francis, 1998). A vida pública é o reflexo da 

interacção entre actividades privadas e públicas, que cada 

indivíduo desenvolve no seu quotidiano”81 

 

O espaço público expressa um lugar de inclusão que é de 

livre acesso físico, intelectual e psicológico. É um espaço 

eminentemente social, e como tal, é também espaço de 

“representação”, no qual a sociedade se faz visível. É possível 

perceber esses espaços e compreendê-los, pela expressão do 

fervilhar de forças e movimentos que habitam a cidade. O 

desenho do espaço público é importante visto que, segundo a 

urbanista Amanda Burden82, este tem o poder de mudar a forma 

como vivemos na cidade e como sentimos e pensamos sobre ela. 

Ao escolher uma cidade ou zona para viver, certamente o espaço 

público é um dos factores a ter em conta no momento de decisão. 

“A cidade que é bem-sucedida é como que uma festa fabulosa. As 

pessoas ficam porque se sentem confortáveis e porque sabem 

que podem passar um bom momento”83.  

 

Burden refere também, que as cidades são 

fundamentalmente, sobre as pessoas: para onde estas vão e 

onde estas se encontram, são elas a essência que faz com que a 

cidade funcione. Refere ainda que, mais importante que os 

edifícios na cidade são os seus espaços públicos, sendo em 

alguns deles onde ocorrem as mudanças mais transformadoras 

para a mesma. Mas quais serão as características, razões, 

elementos e/ou princípios que fazem com o espaço público 

funcione, com que atraia os indivíduos?  

Um exemplo que a urbanista refere é o Paley Park, em 

Manhattan, um espaço que tem um impacto profundo sob os 

nova-iorquinos, mas que não se formou por acaso, pois foi preciso 

uma dedicação incrível e uma enorme atenção aos detalhes. Mas 

o que tem este lugar de especial que continua a atrair as pessoas 

para lá? É que este lhes oferece o que elas anseiam naquela 

floresta de betão: conforto e vegetação. Primeiro o que as cativa 

são as confortáveis cadeiras móveis, pois quando as pessoas 

chegam, encontram sempre o seu próprio sítio para se sentar, 

podendo adaptar-se à maneira que lhes mais agrade, acabando 

por ficar lá durante algum tempo, o que, “consequentemente atrai 
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Fig. 51 - Fotografia do parque urbano Paley 

Park em New York.  

Fonte: http://www.pps.org/general-

images/slideshow?&on_which_table=public

_places&on_what_id=69&title=Paley+Park

&image_id=3858 
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mais pessoas. Porque pessoas atraem outras pessoas, o que vai 

dar ao lugar um sentido de segurança, conforto e familiaridade”84.  

 

A autora Jane Jacobs refere alguns princípios de garantia 

da qualidade pública que conseguem promover a vitalidade das 

cidades, como a segurança. “A primeira coisa que deve ficar clara 

é que a ordem pública – a paz na calçada e nas ruas – não é 

mantida basicamente pela polícia, sem isso negar a sua 

necessidade. É mantida fundamentalmente pela rede intricada 

quase inconsciente, de controlo e padrões de comportamento 

espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele 

aplicados.”85 A segurança pode ser minimamente garantida por 

elementos de protecção ao Homem e uma boa iluminação, e a 

utilização de usos e serviços de pequena escala (como sinais e 

mapas), de elementos que favorecem ou protegem as condições 

climatéricas e os usos de qualidades estéticas diversas como 

plantas e flores, permitem gerar experiências positivas. Outra 

característica para assegurar espaços mais seguros, é o projecto 

ser bastante claro quanto aos seus limites entre o público e 

privado, para que a privacidade dos habitantes não seja invadida, 

assim como devem existir “olhos para a rua, os olhos daqueles 

que podemos chamar de proprietários naturais da rua. Os 

edifícios de uma rua preparada para receber estranhos e garantir 

a segurança tanto deles quanto dos moradores devem estar 

voltados para a rua.”86 Por fim, os percursos públicos devem 

“ter usuários transitando ininterruptamente, tanto para aumentar o 

número de olhos atentos quanto para induzir um número 

suficiente de pessoas de dentro dos edifícios a observar as 

calçadas.”87  

 

Refere também, a importância de oferecer opções de 

escolha ao indivíduo, que ofereçam ao mesmo tempo espaços 

para caminhadas, mas com a possibilidade de parar e ficar: 

garantindo áreas de descanso e suportes físicos para o fazer, 

através de infra-estruturas necessárias, como mobiliário urbano. 

Esses espaços devem ter espaço suficiente e flexibilidade para 

acolher várias actividades, para permitir diversos tipos de 

apropriação, como: a possibilidade de observar (através de linhas 

de visão desobstruídas e boa iluminação à noite) e a capacidade 

de ouvir e falar (é preciso então ter atenção ao ruído, que deve 

ser moderado e ter atenção ao desenho de bancos e mesas, a 

sua distância deve ser confortável). A possibilidade de tornar a rua 

em espaço de lazer contribui fortemente para a sua segurança, 

pois “a confiança na rua forma-se com o tempo a partir de 
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87 Idem, pág. 36 

Fig.52 - Vista do Largo do Carmo. 

Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 53 - Vista da Rua das Portas de Santo 

Antão.  

Fonte: Fotografia da autora. 
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inúmeros pequenos contactos públicos nas calçadas.”88, portanto 

esses contactos casuais, que resultam da compreensão, respeito 

e confiança entre as pessoas, criam uma ambiência nos espaços 

que transmite uma sensação conciliadora e confortável. 

 

Encontramos em Lisboa, alguns exemplos desses 

princípios em lugares que são escolha para momentos de pausa e 

convívio, como por exemplo: miradouros como o da Graça, 

Senhora do Monte e o de São Pedro de Alcântara, largos como o 

do Carmo e ruas como a das Portas de Santo Antão e a Rua 

Garret. Encontramos em todos eles, programas de suporte ao 

espaço, como cafés e quiosques com esplanadas, uma boa 

estrutura de iluminação nocturna, bons acessos e conexões com 

a envolvente. Como salienta Lewis Mumford “uma das coisas a 

dizer em favor de um centro compacto é que ele concentra e, por 

consequência, multiplica, as ocasiões para encontros e 

cumprimentos de acaso, actividades sociais mínimas que, como 

as visitas formais dos velhos tempos, tendem para renovar 

relações de vizinhança e amizade”.89  

  

Concluindo, todos os espaços públicos devem ser 

passíveis de apropriação do usuário, convidando a habitar esse 

espaço, a parar e ficar a observar os outros e a envolvente. Pois 

“o verdadeiro estudo da humanidade é o estudo do Homem», e 

quer aceitemos ou não esta filosófica sentença, é sem duvida 

verdade que observar as outras pessoas é uma forma popular de 

passar o tempo. Reunindo todos aqueles que estão activamente 

interessados em compras ou recreio, temos em cena os actores 

que hão-de atrair a assistência, constituída, neste caso, pelas 

pessoas com disposições mais passivas. Juntos, eles levam 

interesse e actividade à unidade de vizinhança.”90  
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Fig. 54 - Espaço público junto à The 

Juilliard School por Diller Scofidio + Renfro 

Architects with FXFOWLE 

Fonte: http://www.archdaily.com/40448/the-

julliard-school-diller-scofidio-renfro-
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O Espaço Semi-público 
 

“Espaços colectivos que não são nem públicos nem 

privados, mas sim ambos a uma só vez – espaços públicos 

absorvidos por usos particulares, ou espaços privados que 

adquirem uma utilização colectiva.”91 

 

 

Embora se utilize muito a dicotomia entre público e 

privado, pode-se identificar um grupo intermédio entre eles: os 

espaços semi-públicos ou semi-privados, zonas de transição que 

possuem entre si uma relação de interdependência. Considerados 

os territórios secundários, “são os espaços ocupados por grupos 

que se relacionam segundo regras relativamente formais que 

identificam o direito de acesso e uso do território. Ele não é nem 

completamente privado, nem totalmente público e corresponde a 

ambientes onde ocorrem reuniões de grupos que tenham 

identidades em comum. É um espaço de socialização mais restrito 

e direccionado”92. Este espaço colectivo, que atrai um público 

menos generalizado, não compreende uma só função nem 

representa uma só categoria tipológica, e tão pouco está 

associado a um só significado.  

 

No seu estudo, o autor Roderick Lawrence define o espaço 

colectivo a uma entidade intermédia e de transição entre o público 

e o privado, e reconhece que derivado das suas transformações 

ao longo do período que estudou, se podem considerar diferentes 

interpretações do seu carácter. As posições conceptuais 

reconhecidas são demonstradas pelo autor, através de um 

esquema representativo das relações espaciais entre uma 

entidade “A” – domínio privado e interior, e uma entidade “não A” 

– domínio público e exterior. Assim, o espaço colectivo que na 

intersecção dos dois, acaba por ser chamado de espaço colectivo, 

um lugar autónomo e intermédio, que não pertence a nenhum dos 

outros domínios a si adjacentes e ainda assim é dependente 

destes, pois sem eles não existiria. Este termo de espaço indica 

“uma construção material, um ambiente sensível, uma 

conformação inteligível, que a particularização de “público” 

reserva para os usos e sistemas colectivos da mobilidade e 

sociabilidade dos citadinos.”93  

Exemplo disto são os pátios aproveitados dos interiores 

dos quarteirões do Chiado, reabilitados anos mais tarde , depois 

da sua construção, como os espaços colectivos do Bairro de 
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Fig. 55 - Esquema do carácter ambivalente 

do espaço colectivo.  

Fonte: LAWRENCE, Roderick J. - Public, 

collective and private space: a study of 

urban housing in Switzerland, in KENT, 

Susan - Domestic architecture and the use 

of space, An interdisciplinary cross-cultural 

study, Cambridge University Press, 1990, 

pág. 89 

Fig. 56 - Esquema representativo da 

transformação do espaço colectivo.  

Fonte: LAWRENCE, Roderick J. - Public, 

collective and private space: a study of 

urban housing in Switzerland, in KENT, 

Susan - Domestic architecture and the use 

of space, An interdisciplinary cross-cultural 

study, Cambridge University Press, 1990, 

pág. 90 
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Alvalade, que planeados segundo o conceito de Unidade de 

Vizinhança, tiveram em conta desde do início do seu 

desenvolvimento, a importância e necessidade de garantir 

espaços colectivos, de grande permeabilidade, mas protegidos 

pelo edificado que se iria construir, que “resultou na criação de 

logradouros públicos entre os edifícios, os quais foram tratados 

como espaços verdes de lazer”94, através da “abertura do 

quarteirão tradicional, num estado intermédio em que este não 

perde ainda a sua definição – conduzindo a uma nova utilização 

do logradouro interior, afecto a espaços semi-colectivos, uma 

espécie de segundo nível de unidade de vizinhança, destacada 

dentro de cada célula “95. 

O edifício In der Wiesen Generation Housing, já referido, 

que contém múltiplos programas num só “quarteirão”, possui uma 

grande permeabilidade, que conflui num pátio colectivo aberto ao 

público, de onde se faz o acesso a equipamentos que servem não 

só os residentes, mas também a população da sua envolvente. 

Note-se que o dimensionamento dos “rasgos” no edificado 

funcionam como “filtros”, áreas de acesso que fazem a transição 

do espaço público para um recinto com um carácter menos 

generalizado, onde o seu dimensionamento prepara o indivíduo 

para um espaço mais acolhedor e familiar. 

 

Os espaços livres entre edificado necessitam de atenção, 

“não basta dispor simplesmente extensos e indefinidos tapetes de 

verdura envolvendo e separando por todos os lados os blocos 

residenciais. Devem prever-se também áreas especiais para jogos 

e recreio das crianças, e espaços adequados aos adultos.”96 Mas 

estes espaços devem ser desenhados de modo a que sejam o 

reflexo, não só de uma ordem cultural baseada nas relações 

sociais, que lá são proporcionadas a existir, mas que também 

possibilitem a sua contínua auto-valorização, possibilitando o 

espaço de encontro casual, o espaço de indeterminação e de 

contestação, pois a “capacidade dos locais para gerar trechos de 

vida colectiva é o factor em boa parte responsável pela coesão 

social da cidade”97. 
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Fig. 57 - Vista de um espaço colectivo do 

Bairro de Alvalade, equipadas com 

quiosques, esplanadas e parque infantil. 

Fonte: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3

95144992257/Quarteir%C3%B5es%20Abert

os.pdf, pág. 88 

Fig. 58 - Vista do espaço interior do 

quarteirão A, no Chiado, equipado com 

restauração e esplanadas. 

Fonte: 

http://home.fa.utl.pt/~fs/FCT/PAPER5_REC

IFE.pdf, pág. 5 

Fig. 59 - Planta esquemática do edifício In 

der Wiesen Generation Housing, em que se 

evidencia a permeabilidade do pátio em 

relação ao espaço público envolvente. 

Fonte: esboço esquemático elaborado pela 

autora. 
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O Espaço Semi-privado 

 

A galeria, segundo alguns autores e arquitectos, pode ser 

vista como um espaço semi-privado, ou seja, de carácter já 

menos generalizado que o espaço semi-público. Elemento de 

circulação e distribuição de acesso às residências, mas que no 

caso de lhe ser atribuída uma dimensão mais generosa, possibilita 

uma apropriação por parte do indivíduo, como se de uma 

extensão das suas próprias residências se tratasse, tornando-a 

num espaço de lazer e de convívio entre os que lá habitam.  

 

Os edifícios em galeria surgem como uma “Utopia Social”98 

no início do século XX, quando a cidade industrial começa a 

revelar ter problemas, procurando-se então alternativas às 

condições de vida em sociedade da época: “Para a nova estrutura 

social, deveriam surgir respostas claramente diferentes da cidade 

existente e dos seus esquemas urbanísticos: outra organização 

social, outra organização do território contida em outra morfologia 

urbana e construtiva”99. O primeiro contacto que existe do uso da 

galeria, é o Familistério de Godin, em Guise, no norte da França, 

construída em 1859, talvez a experiência mais conseguida de 

todas as ensaiadas pelos teóricos do socialismo utópico, e que 

antecipa as ideias de Le Corbusier sobre a libertação do solo. O 

uso da galeria pelo interior do quarteirão garantia a luminosidade 

nos apartamentos e a circulação do ar. Mais tarde, o Quarteirão 

Spangen, em Roterdão, no ano de 1919, projectado por Brinkman, 

introduz o conceito de galeria como rua, sendo importante 

perceber, que este conceito aparece antes da rua-do-ar de 

Ginzburg e da rua-corredor de Le Corbusier. Este é o primeiro 

exemplo moderno de um bloco que tem galeria de acesso ao nível 

superior. Outros exemplos foram aparecendo como o edificio 

Narkonfin, de Ginzburg e Milinis, a Unité d’Habitation de Le 

Corbusier (esta que se tornou num modelo e ícone do 

Modernismo), e o conceito “Street in the air” dos arquitectos 

ingleses Alison e Peter Smithson, sendo desenvolvido na sua 

proposta para a reconstrução urbana Golden Lane (Londres, 

1952). Propunham que as galerias seriam como ruas elevadas, 

onde apareciam como ligações suficientemente amplas abertas à 

luz e ao ar, que faziam a distribuição dos indivíduos entre os 

acessos verticais às habitações.  

A galeria na residência de estudantes Weesperstraat, de 

Herman Hertzberger, representa um exemplo deste conceito de 

galeria como local de socialização e como extensão da habitação. 

                                                
98 

FARIAS, Hugo - Edifício de habitação em galeria, contribuições para a tipologia da 

arquitectura da habitação. Lisboa: FAUTL, 2003, pág. 43 
99 
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Fig. 60 - Corte e Planta do edifício 

Familistério de Godin com as galerias 

assinaladas.  

Fonte: Imagem editada pela autora a partir 

de 

http://proyectualdos2011.blogspot.pt/2011/0

4/el-familisterio-jean-baptiste-godin.html 

Fig. 61 - Esquema e vistas do espaço de 

galeria do edifício de residências para 

estudantes em Weesperstraat.  

Fonte: Esquemas esboçados pela autora e 

a fotografia de baixo de HERTZBERGER, 

Herman “Lições de arquitectura” São 

Paulo, Martins Fontes 1999, pág. 55 
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No seu livro "Lições para Estudantes em Arquitectura" ilustra 

como o tratamento da galeria pode mudar radicalmente o 

relacionamento entre os usuários e a forma como esta é usada. 

Os próprios materiais, o mobiliário, iluminação e dimensões são 

parâmetros fundamentais para especificar a natureza da galeria. 

Um exemplo recente são as Vivendas Colectivas em Barcelona, 

de Emiliano López y Mónica Rivera, que como referem sobre o 

projecto: “foi começar de dentro para fora, prestando especial 

atenção às qualidades espaciais do interior”100. Assim os 

arquitectos dedicam atenção aos pormenores nas zonas de 

transição entre o interior e o exterior, tornando-as em fronteiras, 

zonas-tampão de pequenas escalas, momentos no exterior que 

são usados como se fossem interiores, tendo assim uma maior 

variedade de espaços. Estes, aproveitam as duas fachadas, 

mesmo sendo uma delas aberta para a galeria, de modo a 

aproveitar uma ventilação cruzada e iluminação natural para todos 

os espaços da habitação. Colocam a cozinha e a casa de banho 

(zona servidora) junto à galeria, e aumentam o tamanho desta 

para além do mínimo necessário, “estas ampliações da via 

pública, convertem-se em pequenos terraços exteriores. 

Encontram-se adjacentes à cozinha, e podem ser apropriados 

pelos habitantes como extensão do apartamento, favorecendo a 

interacção social e a ideia de comunidade.”101. Ao estilo de 

Hertzberger, é curiosa a atenção que dão a certos pormenores: a 

janela da cozinha, por exemplo, tem um parapeito com uma 

profundidade exagerada relativamente ao que encontramos 

usualmente, uma espécie de prateleira de 60cm, que quando a 

janela se encontra aberta, serve por exemplo para passar objecto 

do interior para o exterior ou vice-versa, ou como sugerem os 

autores: “podia se usar para passar e colocar comida ou bebidas 

directamente da cozinha para uma mesa que estivesse no 

exterior“102. 

 

É portanto comum e perceptível em todos estes exemplos, 

o desejo e a atenção dada a estes espaços de distribuição, que se 

transformam num momento especial ao permitir contactos sociais, 

algo mais do que a sua função inicial distributiva. 

 

 

                                                
100 

LÓPEZ, Emiliano, RIVERA, Mónica – 27 vivendas de protección oficial de alquiler para 

jóvenes en Barcelona (Consultado a 10/07/2014). Disponível em: <http://www.lopez-

rivera.com/proyectos/selected/vpo_barcelona.html> (tradução livre) 
101

 Ibidem (tradução livre) 
102 

Ibidem 

Fig. 63 – A galeria como extensão da 

habitação.  

Fonte: HERTZBERGER, Herman “Lições 

de arquitectura” São Paulo, Martins Fontes 

1999, pág. 40 

Fig. 62 - Vista da galeria das vivendas 

Colectivas dos arquitectos López e Rivera.  

Fonte: 

http://www.lopezrivera.com/proyectos/select

ed/vpo_barcelona.html 

Espaço da galeria aproveitado e com 

relação directa com a cozinha através de 

um vão com um parapeito com dimensões 

generosas. 
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O Espaço Privado 
 
 

“(…) Casa é cidade e cidade é casa (…) uma cidade não é 

uma cidade a menos que seja também uma grande casa – uma 

casa é uma casa apenas se também for uma pequena cidade”. 103 
 

 

A habitação faz neste âmbito oposição ao espaço público, 

pertencendo ao domínio pessoal, onde se controla o nível de 

contacto com os outros e regula o nível de auto-identidade, com 

implicações ao nível do bem-estar e da sobrevivência dos 

indivíduos e dos grupos. 

 

É o lugar que concede ao homem uma imagem de si 

mesmo, o que faz com que este se sinta protegido do mundo 

exterior, ao ponto de conseguir ser ele próprio e não a 

“personagem” que encarna perante a sociedade, suportando “o 

mundo pessoal e é o arquivo de experiências e memórias que no 

espaço, (…) juntamente com o corpo, nos constrói uma 

identidade”104  Esta deve permitir uma consciência dele mesmo, 

uma reflexão, uma introspecção, e será o lugar onde este se pode 

refugiar, onde se sente abrigado e acolhido. É um espaço 

caracterizado por um alto grau de intimidade, controlado pelo seu 

ocupante, que nele permanece por longos períodos ao sair da 

esfera mais pública da vida.  

 

O percurso que é feito da rua até a habitação pode ser 

comparado a uma escada, um itinerário efectuado através de 

vários patamares de diferentes hierarquias. A trajectória do 

movimento do indivíduo é como uma preparação ancestral, 

desligando-o do espaço térreo por várias etapas. Neste percurso, 

ao percorrer os vários espaços de carácter diferente, a 

privacidade vai sempre aumentando aos poucos, filtrando as 

coisas mundanas, para que quando se dá a chegada a casa, 

esses assuntos fiquem de fora, havendo assim uma preparação 

do homem para o seu lar, onde estará protegido. 

  

Contudo, interessa aqui salientar que a casa não é só um 

espaço de um único domínio e interpretação, podendo até ser 

comparada à cidade, “conta-nos muitas histórias, lá acontece 

muitas coisas, por exemplo, desde logo os níveis entre o mais 

público e o mais privado, o lugar da comunhão”105, ou seja dentro 

                                                
103

 VAN EYCK, Aldo – Hubertushuis. Amsterdam: Stichiting Wonen, 1982 (Tradução livre) 
104

 RODRIGUES, Sérgio, op. cit., pág.89 
105

 GORDON, Ricardo - A Casa e a Cidade – a casa, Parte 1 apresentado pelo arquitecto 

Ricardo Bak Gordon, min. 11:14 (Consultado 18/05/2014). Disponível em: 

<http://www.rtp.pt/play/p660/e87016/a-casa-e-a-cidade>  

Fig. 65 - Estudo da hierarquização espacial 

do edifício Bloco Costa Cabral, do 

arquitecto Viana de Lima. 

Fonte: esquema elaborado pela autora. 

Fig. 64 - Relação entre interior e exterior de 

uma das residências da Unité d’habitation, 

de Le Corbusier.  

Fonte: 

http://youhavebeenheresometime.blogspot.

pt/2011/12/guest-post-by-mary-gaudin-

photographer.html 
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da própria habitação existe uma hierarquia espacial, que vai 

desde os espaços que podem ser apropriados num sentido 

colectivo, até a áreas mais privadas, de utilização apenas do 

habitante. 

Fig. 66 - Variedade de usos e flexibilidade 

das residências do edifício viendas sociales 

em Pardinyes  

Fonte: 

http://europaconcorsi.com/projects/241267-

Coll-Leclerc-Arquitectos-44-units-social-

housing-in-Pardinyes-

Lleida/images/4096869 
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4. UMA CIRURGIA URBANA 
 

 

No âmbito da proposta urbana, e dos conceitos abordados 

ao longo deste Trabalho Final de Mestrado que revelam ser os 

mais adequados para a construção de um modelo sustentável, 

para uma resolução do caso em estudo, o antigo Hospital Miguel 

Bombarda, onde é importante manter a sua memória, não se 

pretendendo nele fazer tábua rasa ao recinto, mas sim relacioná-

lo com a sua envolvente. Portanto, a intervenção desenvolvida é 

conduzida sobre o pretexto de integrar esse recinto no seu 

contexto citadino, através da sua abertura e do desenhar de um 

novo território para uso público, através de novas construções, 

ligações e relações desenvolvidas, que trazem benefícios para o 

sentido de proximidade naquele local.  

 

 

4.1. Princípio Interventivo 
 

 

Propõe-se a abertura de “rasgos” em certos momentos da 

cerca que envolve o recinto, permitindo um aumento da 

permeabilidade desta malha urbana, criando acessos que 

permitem uma maior fluidez de movimento na Colina em dois 

sentidos: estando o Miguel Bombarda na linha de cumeeira da 

colina, vai possibilitar uma ligação mais directa entre os dois vales 

que a limitam, ou seja, entre a Avenida da Liberdade e a Almirante 

Reis; no sentido perpendicular ao primeiro, cria-se uma conexão 

directa entre as Avenidas Novas e o Campo de Santana, através 

de uma continuidade das ruas adjacentes ao recinto, evitando ter 

de o contornar, tornando-os percursos mais rápidos e directos, o 

que torna convidativo o seu atravessamento e promove o 

caminhar.  

Estas perfurações na cerca devem ser feitas através de 

um tratamento especial, de modo a que nos dê a sensação, de 

serem como uma espécie de “portal”, dando entrada num espaço 

com uma ambiência diferente, carregado de elementos históricos 

que nos remetem para a lembrança do seu antigo uso.  

 
Fig. 67 - Esquemas de análise dos 

problemas e oportunidades do recinto com 

a envolvente.  

Fonte: esboços elaborados pela autora. 

Estudo quanto ao princípio interventivo a 

actuar no recinto fechado do antigo Hospital 

Miguel Bombarda. 
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Fig. 69 - Planta de estudo do projecto urbano proposto. Fonte: Planta elaborada pela autora. 

Fig. 68 - Vista perspéctica do recinto e de como este se relaciona com a envolvente, evidenciando os novos 

atravessamentos que são propostos. Fonte: Esquiço elaborado pela autora 
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 4.2. Abertura ao Recinto 
 

Ao permitir estes novos acessos ao recinto, é necessário 

vencer uma diferença de cotas entre as ruas pré-existentes e o 

novo território, que é feito, no geral, por um sistema de rampas ou 

escadas, de modo a permitir o prolongamento das ruas. 

  

Assim, na continuação da Rua Padre Luís Aparício, 

propõe-se a instalação de elevadores de acesso público aos 

peões, visto ser a entrada do recinto onde há que vencer uma 

maior diferença de cotas. Aqui a ligação da rua pré-existente com 

o novo território, é também realizada através de uma escadaria, 

que para conseguir vencer a diferença de cotas acaba por 

contornar parte da cerca, permitindo um “contacto” com o 

passado. Outra possibilidade de aceder ao recinto é por uma 

rampa “ajardinada”, propícia a um deambular mais demorado. O 

“rasgo” que evidência o prolongamento da rua, acaba por sugerir 

um pequeno miradouro sobre a mesma, dando um outro uso ao 

patim daquela escadaria.  

 

Para possibilitar a ligação entre o vale Verde e o Vale de 

Arroios, realiza-se uma perfuração da cerca junto à Rua de 

Gomes Freire. Aqui há uma continuidade da cota da rua de modo 

a proporcionar aos veículos uma largada e entrada de 

passageiros mais segura e resguardada, assim como permitir um 

acesso mais rápido aos transportes públicos, visto o “rasgo” 

acontecer perto da paragem de autocarros. Contudo o acesso aos 

automóveis deixa de ser possibilitado pelas rampas que surgem 

nesse mesmo alinhamento, e que se desdobram em três até à 

cota do espaço verde junto ao Telheiro. Aqui, o individuo possui 

duas possibilidades, semelhantes ao acesso da rua anterior, um 

mais rápido e outro mais demoroso junto a espaços “ajardinados”. 

A ideia de “atravessamento” do recinto é materializada por uma 

escadaria, que está relacionada com um espaço de estar, um 

anfiteatro ao ar livre que acompanha a subida das cotas, e 

convida à sua apropriação para apreciar a panorâmica sobre o 

Vale de Arroios que daí se apresenta, graças ao vazio que 

encontramos no outro lado da rua de Gomes Freire.  

 

Na direcção perpendicular, encontra-se a ligação entre o 

Campo de Santana e as Avenidas Novas, efectuada através de 

um rompimento da cerca junto ao beco da rua Ferreira Lapa, 

proporcionado o seu prolongamento. Para vencer a diferença de 

cotas, o percurso é, mais uma vez, feito através de um sistema de 

rampas que se interligam ao relacionar as várias cotas de acesso, 

bem como os diferentes patamares que compõem a proposta 

urbana. Estas vão surgindo gradualmente, acompanhando o novo  

Fig. 71 - Vista actual da Rua de Gomes 

Freire a contornar a cerca do recinto. 

Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 72 - Vista actual do beco onde termina 

a Rua Ferreira Lapa, devido à grande cerca 

do recinto. 

Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 70 – Vista actual da rua Padre Luís 

Aparício a contornar a cerca do recinto. 

Fonte: Fotografia da autora. 
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Fig. 76 - Planta do acesso proposto por novas permeabilidades 

através do Convento. Fonte: Esboços de estudo elaborados pela 

autora. 

Fig. 73 - Planta e esquiço da vista do acesso proposto ao recinto pela Rua Padre Luís Aparício. Fonte: Esboços de estudo elaborados pela autora. 

Fig. 77 - Planta e esquiço da vista do acesso proposto ao recinto 

pela Rua Gonçalves Crespo. Fonte: Esboços de estudo 

elaborados pela autora. 

 

Fig. 74 – Planta e esquiço da vista do acesso proposto ao recinto pela Rua Gomes Freire. Fonte: Esboços de estudo elaborados pela autora. 

Fig. 75 - Planta e esquiço da vista do acesso proposto ao recinto pela Rua Ferreira Lapa. Fonte: Esboços de estudo elaborados pela autora. 
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edificado com uma ocupação de comércio e serviços que atribui 

uma ambivalência naqueles lugares, adquirindo carácter de lugar 

de demora, para além da sua função de passagem, semelhante 

ao sistema de rampas que liga o porto, da Ilha de Ventotene em 

Itália. Essa subida gradual permite a visibilidade do Convento 

desde o fundo da rua, expondo-o à cidade, como a sua história e 

património. 

 

Já o acesso pela actual entrada, exige uma 

permeabilidade do Convento para se garantir um acesso directo, e 

como tal, o edifício acaba por ser perfurado, criando um 

atravessamento público, sem comprometer os programas aí 

instalados e sem uma “hora de encerramento”, para que essa 

ligação esteja sempre disponível. Como acontece no edifício do 

Hospital Clínic em Barcelona, que ao criar um atravessamento 

público, permite um acesso mais rápido, evitando-se ter que 

contornar todo o quarteirão. 

 

Por fim, não tao evidenciada, mas igualmente importante é 

a ligação que se dá junto ao beco da rua Gonçalves Crespo, 

permitindo ao peão um outro acesso ao recinto, mais perto do 

Panóptico e do grande espaço verde que o rodeia. Contudo 

devido à escadaria de dimensões mais reduzidas e à forma como 

parece que a cerca se mantém por se aproveitar os diferentes 

níveis que a cerca ali apresenta, é criada, portanto, uma entrada 

com um carácter diferente das outras ligações, possuindo uma 

ambiência mais resguardada, acolhedora e menos evidente. Para 

se poder realizar o atravessamento do recinto a partir deste ponto, 

é preservada a ligação pela rua já existente, entre o panóptico e o 

convento, valorizando-se assim a antiga conexão entre esses 

edifícios. 

 

No recinto da proposta, o uso do automóvel é proibido (só 

em situações de emergência é permitida a sua entrada), pois 

pretende-se que este se mantenha como uma “bolsa”, no meio da 

compacta malha urbana no que respeita ao trânsito viário, 

destinado apenas ao uso pedonal. 

 

O rompimento da cerca abre um novo território à cidade de 

Lisboa, possibilitando o colmatar da falta de espaços para 

apropriação pública da sua envolvente, propondo-se uma 

diversidade de espaços que são convidativos a serem apropriados 

de modos diferentes. A própria forma que o edificado assume, é 

como uma intersecção de duas lógicas urbanas, a dos quarteirões 

alinhados que chocam contra uma malha mais fragmentada. Ao 

intersectarem-se, aliadas ao cruzamento das direcções fortemente 

marcadas no território, criam um vazio aproveitado para uma 

praça, que se assume, enquanto grande espaço público, que 

Fig.81 - Vista actual do beco onde termina 

a Rua Gonçalves Crespo, devido à grande 

cerca do recinto. Fonte: Fotografia da 

autora 

Fig. 78 - Ilha de Ventotene, em Itália, onde 

o acesso em rampas ao porto é apropriado 

pelas pessoas. 

Fonte:http://www.italia.it/en/travel-

ideas/the-sea/pontine-

islands.html#prettyPhoto[idee_vacanze]/12

/ 

Fig. 79 - Vista actual da única entrada ao 

recinto do Hospital Miguel Bombarda, a 

partir da rua Dr. Almeida Amaral.  

Fonte: Fotografia da autora 

Fig.80 - Planta esquemática que evidencia 

a permeabilidade do Hospital Clínic, em 

Barcelona, através do seu atravessamento 

público. Fonte: esboço esquemático 

elaborado pela autora 
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enriquece a sua envolvente, e que sendo um espaço flexível, 

pode acolher várias actividades. Outros são os espaços criados: 

miradouros que evidenciam os pontos de vista notáveis sobre as 

demais áreas históricas da Cidade, principalmente para o 

Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, e para o outro lado, 

para o Vale de Arroios, anfiteatros ao ar livre; zonas de jardim e 

pátios de dimensões mais reduzidas e de carácter mais 

reservado.  

 

4.3. Projecto Urbano 
 

É feito então um projecto urbano, para um aprofundamento 

de questões programáticas, indicações de permeabilidade no 

edificado, e do carácter que se pretende para esses espaços, 

sendo a proposta dividida em três partes. Em todas elas se opta 

por uma solução que integra edifícios com uma abordagem de 

usos mistos, encontrando-se em todos eles, áreas destinadas ao 

comércio e restauração nas zonas que estão directamente 

relacionadas com as ruas de carácter mais público, aliadas a 

equipamentos de apoio e a habitações temporárias, de tipologias 

diferentes (t2+1, t1+1 ou estúdios) de forma a ir ao encontro das 

necessidades de um leque mais alargado de pessoas. 

 

A primeira parte corresponde ao conjunto edificado A (fig. 

84), que propõe para além do já mencionado, a criação de uma 

residência assistida para idosos e uma residência de estudantes, 

onde se desenvolve serviços de apoio, comuns a estes dois 

equipamentos: um refeitório comunitário, ginásio que inclui espaço 

de fisioterapia (relacionada com as residências assistidas), e 

lavandaria colectiva, ambos abertos à população da envolvente, 

como forma de atrair a população envolvente ao seu recinto. É 

ainda proposto um parque de estacionamento público subterrâneo 

para colmatar a falta de estacionamento na área. 

 

Já o conjunto edificado B (fig. 85), que ocupa um espaço 

mais central no recinto, engloba também um centro de 

investigação relativo à Arte Outsider, pela sua relação espacial 

com o Panóptico. Este grupo abrange dois espaços permeáveis: 

um pátio mais resguardado com espaços verdes e um 

semipúblico, que cria uma maior permeabilidade e dá acesso 

directo a alguns equipamentos do último grupo.  

 

Por fim o conjunto C (fig. 86), abrange um Centro de Dia 

que está relacionado com a Creche, e enquadra também os 

equipamentos de Saúde: unidade de cuidados primários 

associados a unidade de cuidados continuados. A existência 

Fig. 82 - Relação dos espaços públicos 

propostos com o edificado, localizando a 

vermelho os possíveis miradouros. Fonte: 

Esquiço elaborado pela autora 

Fig.83 - Organização programática da 

proposta urbana para o recinto. Fonte: 

esquema de estudo elaborado pela autora 

Fig. 84 - Identificação do Grupo A no 

conjunto da proposta urbana e Planta de 

estudo do grupo A. Fonte: esquiços 

elaborados pela autora 
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destes serviços visa contribuir para a melhoria das condições de 

vida da população que reside na envolvente, assim como para o 

recinto continuar a ter uma componente relacionada com a 

medicina. Este grupo também oferece estacionamento público 

subterrâneo.  

 

Deste modo, o recinto do Antigo Hospital Miguel 

Bombarda, que sempre se encontrou fechado à sua envolvente, 

ganha agora uma forte dimensão social de abertura à cidade. 

Torna-se capaz de gerar relações de sociabilidade no espaço 

urbano e nele se formará um grupo territorial em que os membros 

estarão integrados num sentido de comunidade e proximidade, 

em que os indivíduos ganhariam o hábito de se visitar, trocar 

objectos ou serviços. A proposta pretende reabilitar este espaço 

urbano criando, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a 

sustentabilidade da área em que se insere, permitindo a sua 

entrega à estima pública, humanizando esse território.  

 

A sustentabilidade de um local ou edifício é lhe atribuída 

ao tirarmos proveito das suas pré-existências, utilizando o que 

este oferece, realizando obras arquitectónicas com o custo 

mínimo, com a máxima eficiência. Assim, desenvolveu-se esta 

proposta conjunta, tendo em mente a importância de manter a sua 

identidade e memória, através da valorização dos percursos pré-

existentes, assim como o preservar de uma grande maioria dos 

espaços verdes existentes e da cerca de modo a salvaguardar a 

ideia de “bolsa” na cidade.  

Relativamente aos edifícios pré-existentes, foi necessário 

criar critérios para a escolha, de quais os que se deveriam manter 

e quais seriam demolidos, pois nessa escolha reside a possível 

descaracterização, ou não, do recinto. Mantém-se então o maior 

número de construções possíveis que tenham valor, que estejam 

em boas condições e/ou que não comprometam o sentido de 

permeabilidade e acessibilidade que se pretende na relação com 

a envolvente. A estas são-lhes atribuídas programas de carácter 

público, para incentivar a sua descoberta e uso pela população, 

de modo a que as pré-existências criem uma espécie de circuito 

museológico no local, por via da implantação de um museu 

fragmentado dedicado às neurociências, à história da Psiquiatria, 

à memória da vivência dos doentes e à arte por estes criada, com 

vista a preservar e valorizar um património hospitalar único e os 

acervos ligados às práticas artísticas de doentes mentais; 

salvaguardar e expor o trabalho e a memória do Professor Miguel 

Bombarda; e divulgar a Arte Outsider106 através de espaços que 

promovam autores e obras. 

                                                
106

 Também conhecida como Art Brut na designação francesa, não segue os padrões 

institucionalmente aceites, sendo criada por autores autodidactas, por vezes com 

perturbação psíquica. Em expansão noutros países mas quase desconhecida em Portugal, 

Fig. 87 - Identificação a preto das pré-

existências a manter e como se relacionam 

entre elas. A linha vermelha a localização 

dos edifícios que não se vai manter, devido 

ao mau estado ou por comprometerem o 

princípio interventivo da proposta. Fonte: 

Esquema elaborado pela autora. 

Fig. 86 - Identificação do Grupo C no 

conjunto da proposta urbana e Planta de 

estudo do grupo C. Fonte: esquiços 

elaborados pela autora 

Fig. 85 - Identificação do Grupo B no 

conjunto da proposta urbana e Planta de 

estudo do grupo B. Fonte: esquiços 

elaborados pela autora 
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Assim, manter-se-ia a Enfermaria-Museu no Panóptico, 

assegurando a fruição e a compreensão do espaço pelo público, 

propondo programas de actividades que possam ocorrer no seu 

recinto. Já o Convento, pela sua dimensão será o que contém 

uma maior diversidade de usos: espaço museológico, 

preservando espaços como a igreja, o salão nobre e o gabinete 

do Professor Miguel Bombarda; galeria de arte permanente e 

temporária nos corredores e outros espaços, permitindo uma forte 

interligação entre o convento e o panóptico; um espaço para 

serviços administrativos que coordenem todo o recinto; um 

arquivo público do espólio relativo ao antigo Hospital; uma 

biblioteca interligada com a galeria (as células podem ser 

aproveitadas para pequenas salas de estudo); e um espaço de 

restauração na zona da adega, aproveitando o contacto directo 

com o pátio de um lado e com o telheiro do outro. Neste último 

propõe-se a remoção das suas paredes de modo a voltar ao uso 

original que, juntamente ao jardim que lhe está associado, tornam 

aquele espaço agradável, com oportunidade para abranger várias 

utilizações, como acolher quem se passeie, feiras ocasionais e 

pequenos espectáculos. Já para o Balneário, propõe-se a 

utilização como casa de chá, que faz ao mesmo tempo a 

continuação da galeria do convento, dando-lhe um carácter 

expositivo e museológico, mas associado a uma valência 

comercial para usufruto do público em geral. Por fim, o 

Laboratório, como espaço de recepção desse circuito, de carácter 

informativo sobre o recinto e comercial dedicado ao turismo. 

 

4.4. Proximidade enquanto factor de desenvolvimento 
do projecto 
 

Numa escala de maior pormenor, optou-se por 

desenvolver o conjunto edificado que se encontra a Oeste, 

rodeado por percursos públicos, seja pelo prolongamento da Rua 

Ferreira Lapa, pela praça, pelo prolongamento da Rua Padre Luís 

Aparício, ou pelo percurso público que se encontra limitado pela 

antiga cerca, para demonstrar: “como as características utópicas 

podem surgir a partir do facto de se pensar no modo como as 

pessoas se relacionam com o ambiente que as rodeia, em vez de 

surgirem de uma fantasia técnica, auto-absorvida, por um lado ou, 

como consequência mecânica de uma determinação social, por 

outro.”107  

 

                                                                                                          
é uma arte inovadora e autêntica, que reflecte o sentir profundo dos seus autores, e que 

influenciou no século XX movimentos como o surrealismo.  
107

 LYNCH, Kevin, op. cit., pág. 277 

Fig. 88 – Vista actual do Panóptico nas 

suas funções actuais como Enfermaria-

Museu. 

Fonte: http://www.publico.pt/local-

lisboa/jornal/associacoes-criticam-os-

projectos-e-o-prazo-de-doze-dias-do-

periodo-de-discussao-publica-26804125 

Fig. 89 – Exemplo de obra a expor no 

museu: desenho de Jaime Fernandes. 

Fonte: http://aparteoutsider.org 

O artista Jaime Fernandes (1901-1968) foi 

um expoente mundial da Arte Brut, que por 

longos anos residiu no Pavilhão de 

Segurança. 

Fig. 90 - Localização do conjunto edificado 

desenvolvido em relação à proposta 

urbana.  

Fonte: esquema elaborado pela autora 

http://aparteoutsider.org/
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O interesse por desenvolver este conjunto, deve-se ao seu 

posicionamento espacial, de pretender fazer a continuação dos 

quarteirões da envolvente, mas sem o edificado ganhar a forma 

de “banda”, acabando por criar um quarteirão dentro de um 

quarteirão. Consequentemente apresenta uma diversidade de 

espaços que suscitam curiosidade, devido à forte relação com a 

envolvente, como se esta tivesse sido cerzida, permitindo 

conexões, interligações espaciais, grandes permeabilidades 

espaciais e uma mistura de usos, programas e gerações. Mas, o 

grande factor de decisão foi o contacto directo que este conjunto 

tem com a praça e a procura de uma solução para o relacionar 

com a mesma. E, por fim, o facto de possuir uma característica 

colectiva, em que as “ unidades de habitação constituem células 

autónomas numa construção mais complexa. Todos os fogos que 

constituem a comunidade partilham uma entrada comum e um 

sistema de circulações – verticais e/ou horizontais – colectivo. 

Este sistema garante a ligação entre o espaço público da rua e o 

espaço privado do fogo, constituindo um espaço de transição 

público/privado.”108, permite trabalhar espaços com diferentes 

hierarquias e características. 

 

Deste modo, nesse conjunto arquitectónico, propõe-se um 

modelo compacto que promove a densidade, através do uso misto 

do solo e da multi-centralidade ligada pela rede de 

acessibilidades. Este desenvolve-se sob a ideia do sistema 

perfeito, onde num raio de um quilómetro de distância, o indivíduo 

encontre tudo o que necessita para o seu dia-a-dia: o habitar, o 

trabalhar, o aprender e o lazer, sem ser necessário recorrer ao 

uso do automóvel. As residências temporárias permitem ao 

indivíduo, morar num local perto do trabalho, até quando for 

necessário; as pré-existências sustentam equipamentos de lazer e 

cultura, que também fazem falta na sua envolvente.  

 

O quarteirão desenvolvido acaba por ter um carácter de 

híbrido anónimo, pois a maioria do seu programa é de apoio e de 

suporte à envolvente, mas acima de tudo porque, ao contrário dos 

híbridos de carácter exibicionista, quer passar despercebido para 

dar ênfase às pré-existências do recinto. O próprio desenho 

urbano comprova essa intenção, pois o novo edificado 

acompanha o desenvolver das novas ruas que vão convergir para 

o antigo convento. Este fica agora visível a partir de vários pontos 

de vista da envolvente e, sendo de uso público, assume uma 

posição num dos pontos mais altos da colina, tornando-se num 

marco daquela área. 

O conjunto desenvolve-se sob uma estrutura híbrida 

maciça e compacta, pois este não se podia desenvolver numa 

                                                
108

 FARIAS, Hugo, op. cit., pág. 12 

Fig. 91 - Identificação do prolongamento 

das ruas públicas que se relacionam com o 

conjunto edificado desenvolvido.  

Fonte: Esboço elaborado pela autora. 

Fig. 92 - Perspectiva de estudo do edificado 

proposto.  

Fonte: Esboço elaborado pela autora 
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grande horizontalidade devido ao limite de superfície em que está 

contida a proposta, tal como também, não interessava o 

crescimento na vertical, devido à intenção de dar continuidade à 

morfologia do terreno, relacionando-a com o edificado envolvente, 

alcançando uma complementaridade entre ambos, dando lugar de 

destaque ao convento, deixando-o enquanto elemento mais alto 

do recinto. Deste modo, tomou-se uma opção mista, que recorre 

ao uso de “quarteirão”, inspirado nos quarteirões das Avenidas 

Novas, conjugado com uma grande permeabilidade de espaços, 

traduzida por um uso do espaço interior destes, para 

equipamentos colectivos. 

Ao atribuir-lhe uma mistura de funções e usos, acontece 

que, por exemplo, os indivíduos que irão lá habitar, contribuirão 

para reduzir o potencial vandalismo. Isto porque, para os edifícios 

híbridos, para todos os efeitos, não há fora de horas, daí a 

vantagem de usos mistos: equipamentos diversos e habitações de 

vários tipos, irão atrair gente de diferentes faixas etárias, e cada 

um com a sua vida e horários, farão com que haja uma 

apropriação constante do recinto, o que afastará eventuais 

problemas. Assim sendo, é junto ao piso térreo, onde se localizam 

a maioria de equipamentos, zonas comerciais, espaços públicos e 

onde se encontram os acessos às habitações. 

 

Ao esquematizar a proposta é possível verificar que esta 

se enquadra no conceito semi-lattice, pois é notório o cruzamento 

entre programas, instituições e indivíduos. O esquema (fig.) não 

abrange apenas o edificado proposto, visto que este integra-se 

com a sua envolvente, sendo um quarteirão para a cidade, que 

atrai novos indivíduos à zona e cria melhores condições de vida 

aos indivíduos que moram no seu contexto. Devido à sua 

excelente localização e bons acessos, pode dizer-se que este 

recinto acaba por se relacionar com toda a cidade. 

 Nele, não se podiam incluir apenas os programas e 

elementos da proposta, mas também, “escritórios” e “escolas”, 

visto serem os elementos com mais relevância fora do local de 

intervenção: há uma grande proximidade deles com o recinto e 

assim, cria-se a possibilidade de melhorar as suas condições, 

através de conexões destes com o novo espaço criado. 

A proposta exige então uma grande permeabilidade, a 

criação de acessos mais directos (para permitir a diminuição do 

tempo que leva o individuo no seu percurso) e espaços ambíguos. 

Repara-se nos círculos deixados em branco no esquema: 

representam os momentos de ambiguidade, espaços importantes 

de cruzamento, entre os percursos dos indivíduos,  

Fig. 93 - Planta esquemática dos percursos 

e atravessamentos pelo edificado proposto, 

que liga os novos espaços com a 

envolvente.  

Fonte: esboço esquemático elaborado pela 

autora. 
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Fig. 94 - Esquema das interligações existentes entre a cidade, os espaços propostos, programas e os indivíduos, onde verifica-se que o 

projecto proposto se enquadra no conceito semi-lattice. 

Fonte: esquema elaborado pela autora. 
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propícios ao encontro, principalmente o casual, e portanto a 

momentos sociais e de pausa. 

Assim, são estas conexões a base de todo o projecto, 

porque se antes era um recinto fechado, o “rasgar” da sua cerca, 

cria novas ligações, encurtando o tempo que uma pessoa leva a 

deslocar-se.  

Como a solução proposta abrange uma mistura de usos e 

espaços colectivos, que potenciam a aproximação entre as 

pessoas, esta desenvolveu-se segundo a ideia de edifício 

multigeracional, contribuindo para um maior sentido comunitário 

entre elas. Assim, “aglutinaram-se” os programas de apoio entre a 

residência de estudantes, de idosos e o conjunto de habitações 

temporárias, sendo utilizados por ambos e até pela população 

envolvente, como as cozinhas de apoio (existindo assim um 

refeitório comunitário), as zonas de estar e lazer, a zona 

administrativa, a lavandaria e um ginásio com uma zona de 

fisioterapia, juntamente com um pequeno posto médico.  

O aproximar destes programas é importante porque 

podem contribuir para uma maior relação entre os próprios 

habitantes, como por exemplo, encorajar o jovem estudante a 

ajudar idosos na fisioterapia ou fazer-lhes companhia, como a 

possibilidade de tomar conta de crianças dos jovens casais que lá 

habitam. 

 

4.5. “Da rua à casa” 
 

A rua 
 

A intervenção desenvolvida, é baseada no pensamento “se 

fosse eu a ter de percorrer este espaço, sentir-me-ia confortável o 

suficiente para parar, fazer uma pausa e usufruir da ambiência em 

redor?” Devido à grande permeabilidade desta, o espaço público 

desenvolve-se em torno do “quarteirão hibrido”, oferecendo uma 

grande diversidade de formas urbanas, encontrando-se o 

indivíduo com diversas áreas de estadia e permanência ao longo 

do seu percurso. 

 

No prolongamento da rua Ferreira Lapa, rua que relaciona 

o contexto envolvente com a nova praça, o problema de vencer a 

diferença de cotas entre o recinto do Hospital e a rua, foi resolvido 

através do uso de vários patamares. Para a transição entre os 

patamares foi preciso desenhar rampas de acesso para permitir a 

circulação. Estas são concebidas perpendiculares ao sentido da 

rua, cortando com a relação directa da mesma, permitindo a 

esses patamares, à escala humana, tornarem-se num espaço 

mais recolhido, como se de pracetas se tratassem. Assim, como 

resultado da subida gradual das várias rampas e patamares, é 

Fig. 95 - Relação entre as diferentes 

hierarquias existentes no projecto.  

Fonte: esquema elaborado pela autora. 
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possível usá-los como balcão, onde se pode observar o 

prolongamento da rua. 

 

  Outro momento de carácter público bastante interessante, 

é o miradouro criado a Oeste do recinto, onde se tem uma vista 

sobre a Avenida da Liberdade. Este lugar é apoiado pela 

restauração e o “refeitório comunitário” que se abre à cidade, 

onde o espaço pode ser aproveitado como esplanada, em que o 

próprio edificado é desenhado de maneira a tirar partido deste 

espaço, utilizando a cobertura como oportunidade de uso de nível 

superior do miradouro. 

 

Já a Praça, para onde confluem as linhas principais de 

movimento, é o propulsor da actividade social que atrairá a 

população ao recinto do antigo hospital. Possui uma diversidade 

de espaços e flexibilidade suficiente para ser um lugar que 

permite o jogo, dança, música, teatro, discursos de improviso, a 

diferentes idades e tipos de pessoas.  

Esta tem um conjunto de programas que a rodeiam e que 

ajudam a suportar a sua vivência, seja pelo comércio, 

restauração, acessos à habitação e acessos aos equipamentos de 

saúde, mas acima de tudo caracteriza-se pela sua relação com o 

edificado pré-existente, que lhe proporciona um carácter histórico 

e de memória, como se a praça fosse um lugar onde se possa 

ficar para admirar a história do passado daquele recinto. Assim 

como os seus programas se relacionam directamente com a 

praça, torna-se bastante atractiva a possibilidade desses 

programas se prolongarem para o espaço da mesma109. 

 

Através de um acesso em escadaria, a relação entre a 

praça e o pátio mais a Sul do conjunto, é marcada por uma 

perfuração no edificado, deixando um vazio bastante notório. A 

escadaria, ao ser um elemento transitório entre duas escalas, faz 

uma gradação de um espaço extremamente público entre um de 

carácter menos generalizado. Projectada de forma “aberta” à 

praça, esta acolhe-a, tornando-se num anfiteatro ao ar livre, sendo 

um elemento importante para assegurar a sua vitalidade. Outra 

característica é o facto do edificado, continuar acima deste 

anfiteatro. Tal contribui para o efeito de gradação, visto o lado da 

escada em relação com a praça ter um pé direito muito maior do 

que no cimo da escadaria, em relação com o pátio. Ou seja, o 

elemento de escadaria relacionado com o edificado onde se 

insere, prepara o individuo para o tipo de local a que se dirige. 

                                                
109

 “devem ficar situados de tal maneira que possam ter uma esplanada ao ar livre, com 

cadeiras e mesas, onde se torne agradável permanecer por uns minutos de descanso, 

saboreando um refresco nos dias ou noites cálidas de verão” em CARDOSO, José de 

Matos, op. cit.,  pág.108 

Fig. 96 - Calçada Nova de S. Francisco, 

Lisboa. 

Fonte: 

http://umafotopordia.blogspot.pt/2005_10_0

1_archive.html 

Exemplo de apropriação da escadaria pela 

população 

Fig. 97 - Escadas como lugar de convívio. 

Escola Stedelijk Dalton College, 

Netherlands, Herman Herztberger. 

Fonte: HERTZBERGER, Herman- Lessons 

for Students of Architecture, São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. P. 54 

Fig. 98 - Escadaria de acesso ao edifício 

ISCTE.  

Fonte: fotografia da autora 

Espaço apropriado pelos alunos como 

espaço de estar  
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o. 

Fig. 99 - Corte da escadaria, que demonstra como se relaciona o pátio 

com a praça, segundo as diferenças de pé-direito.  

Fonte: Esquiço elaborado pela autora. 

Fig. 100 - Planta esquemática do desenvolvimento do 

anfiteatro. Fonte: Esboço elaborado pela autora. 

Identificação dos percursos possíveis ao percorrer o anfiteatro, 

proporcionando diferentes experiências através da mudança do 

direccionamento do olhar do individuo. 

Fig. 101 - Corte alçado pela praça e pelo acesso que se dá pela Rua Padre Luís 

Aparício, demonstrado com estes se relacionam com a escadaria/anfiteatro. 

Fonte: alçado de estudo elaborado pela autora. 

Fig. 102 - Relação do pátio a Sul com a Praça, através de uma grande escadaria. Fonte: Corte de estudo longitudinal pelo edificado elaborado pela autora 
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 Se por um lado, ao sair do pátio, atravessando aquele 

espaço, vai aumentando a sua “monumentalidade”, dá-se uma 

preparação física e psicológica para a praça, para o espaço 

público mais relacionado com a escala da cidade. Por outro lado, 

no sentido oposto, o individuo que vem de “fora”, da praça, do 

vazio urbano, encontra a escadaria e a sua subida prepara-o para 

um espaço mais intimista. Outra vantagem da continuidade do 

edifício por cima do anfiteatro é de este criar uma cobertura ao 

mesmo, que juntamente com as paredes laterais, irá proporcionar 

um local mais acolhedor e abrigado, como que um convite ao 

indivíduo a lá permanecer, parar para observar o que se passa na 

praça, ganhando esta, contornos que a tornam um pouco mais 

real, a ideia literal de que a arquitectura é o “cenário” do homem, 

pois a praça acaba por tornar-se num palco. Tal acontece com o 

espaço adjacente à escadaria do edifício Plassen Cultural Center 

dos 3XN, que serve em certos momentos como anfiteatro, 

transformando-se num palco que vai acolhendo diversas 

actividades. 

Assim acaba, por ser um elemento com vida própria e 

características únicas, sendo que o seu desenho se baseia na 

escadaria/anfiteatro projectada por Alvar Aalto em Säynätsalo 

Town Hall, onde o atravessamento pode ser feito em diferentes 

direcções, dependendo do destino preferencial do indivíduo. 

Várias hierarquias são estabelecidas, concedendo várias 

experiências únicas, em que a profundidade se desdobra 

gradualmente à medida que se sobe, e só quando se chega ao 

pátio, é que a sua escala é totalmente conhecida e sua 

espacialidade e entidade é compreendida.  

 

O pátio 
 

A proposta desenvolvida é composta por dois pátios que 

dão acesso aos equipamentos de apoio, e que têm um carácter 

diferente entre si, de maneira a ir ao encontro das diferentes 

necessidades dos habitantes. Ao deslocar certas actividades, 

como um ginásio, uma lavandaria e um café, para dentro do que 

seria um espaço privado (caso esta tipologia fosse a de um típico 

interior do quarteirão), irão caracterizar esses espaços com um 

uso colectivo, de carácter semi-público. O espaço interior deste 

“quarteirão híbrido” é, então, aberto ao público, mas são 

principalmente destinados ao ponto de encontro entre os 

residentes do quarteirão. É possível verificar neles a existência de 

duas entidades diferentes: o pátio mais a Sul, o “extrovertido”, 

para acolher actividades e com presença de mais movimento, e o 

pátio a Norte, será o “introvertido”, um lugar de recolhimento, que 

transmite uma sensação de calma e que encaminha os indivíduos 

mais à introspecção. 

Fig. 104 - Planta e vista de Säynätsalo 

Town Hall, projectado por Alvar Aalto. 

Fonte: 

http://www.greatbuildings.com/buildings/Sa

ynatsalo_Town_Hall.html 

Fig. 103 - Espaço público do edifício 

Plassen Cultural Center. 

Fonte: http://www.stone-

ideas.com/2013/02/12/architecture-granite-

facades-with-the-rhythm-of-swing/ 

Escadaria apropriada a vários usos, sendo 

um deles a apropriação como 

anfiteatro.                   

      

http://www.stone-ideas.com/2013/02/12/architecture-granite-facades-with-the-rhythm-of-swing/
http://www.stone-ideas.com/2013/02/12/architecture-granite-facades-with-the-rhythm-of-swing/
http://www.stone-ideas.com/2013/02/12/architecture-granite-facades-with-the-rhythm-of-swing/
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O primeiro pátio possui essa característica mais 

extrovertida, acima de tudo devido à sua relação directa com a 

praça, que naturalmente permite uma forte ligação com o espaço 

público. Consequentemente são aqui propostos os equipamentos 

complementares que melhor suportem essa situação, 

encontrando-se um parque infantil (atractivo devido à grande 

distância do trânsito automóvel e por estar numa zona protegida 

pelo edificado), um café/restaurante virado a Sul, que convida a 

um momento de pausa e convívio e um ginásio com a 

possibilidade de se prolongar para o exterior. Todos estes factores 

presentes, resultam com que, o equipamento habitacional, tenha 

uma relação mais directa com este pátio, que seja a residência de 

estudantes. 

Já o pátio a Norte, de dimensão relativamente menor em 

comparação com o anterior, tem um ambiente mais acolhedor, 

mais fechado em si. Enquanto no outro pátio os equipamentos 

possuem um carácter mais público, neste são mais vocacionados 

aos habitantes do quarteirão: o espaço de fisioterapia (que se 

relaciona com o ginásio do piso superior permitindo a ajuda e 

comunicação entre os seus utilizadores), um espaço de 

assistência médica com uma pequena enfermaria e uma 

lavandaria (que apesar da sua utilização ser maioritariamente 

destinada às residências, permite um uso colectivo). Enquanto no 

outro pátio, se encontra um espaço mais flexível para abranger 

diversas actividades, neste encontramos uma atmosfera mais 

sossegada, isolada, maioritariamente verde e com elementos que 

afastam os indivíduos do reboliço da cidade, como se fosse um 

pequeno oásis. Relacionada mais directamente com este espaço, 

está a residência de idosos, proporcionando aos seus residentes 

um ambiente mais calmo.  

Portanto, este “quarteirão hibrido” desenvolve-se como se 

tratasse de um prolongamento natural do bairro das Avenidas 

Novas, mas apresenta ambiências bastante diferentes desse 

contexto, não só porque trata espaços de estar dedicados apenas 

ao peão, mas também porque aproveita o interior do quarteirão 

para usos colectivos.  

 

Fig. 105 - Vista da ambiência proposta para 

o Pátio a Sul.  

Fonte: esquiço elaborado pela autora. 

Fig.106 - Vista da ambiência proposta para 

o pátio mas a Norte. 

Fonte: esquiço elaborado pela autora.  
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A galeria 
 

Entre os pátios referidos anteriomente, que apresentam 

um espaço semi-público, e o espaço privado dos equipamentos, 

encontra-se, na intervenção proposta, os espaços semi-privados, 

galerias que concretizam os acessos horizontais às residências. 

Para tal acontecer, existem no projecto momentos-chave que 

fazem essa transição, através de certas circunstâncias durante a 

ligação vertical, que liga os vários pisos, o espaço público da rua 

e/ou também o pátio. Nestes é necessária a existência de 

elementos que separem o público geral e que conduzam entre a 

rua e os pátios os indivíduos que habitam o edifício, de modo a 

proteger esses espaços semi-privados, condicionando o seu 

acesso, criando um espaço distributivo às habitações que tenha 

um ambiente acolhedor e controlado. 

 

No projecto desenvolvido, as galerias foram projectadas de 

modo a que o edificado apresenta um sistema de alinhamento dos 

fogos, revelando um esquema de organização em que se 

“privilegiam os fogos de uma só orientação, abrindo os 

compartimentos principais do fogo, em que é necessária melhor 

iluminação natural, ventilação e privacidade, para a fachada 

oposta à galeria.”110 Mas na proposta não se encontra essa 

fachada activa privilegiada, pois todas as fachadas são 

favorecidas e beneficiadas em luz e ventilação, sem nenhum 

obstáculo que as torne menos interessantes ou agradáveis.  

O grande propósito é estabelecer-se contacto com um 

espaço que tem um carácter mais calmo, resguardado, como que 

a anteceder o espaço doméstico, seja fisicamente ou 

psicologicamente, uma preparação para o entrar em casa, para 

haver uma maior protecção, sensação de segurança, ambiente 

mais propício ao contacto com os vizinhos e até com quem estiver 

no pátio. O facto de a galeria se encontrar virada para “dentro” do 

quarteirão, ou seja para os pátios, também favorece as condições 

para o indivíduo se apoderar da galeria como uma extensão da 

casa, como acontece no exemplo referido da Vivendas Colectiva 

em Barcelona.  

Segundo Hertzberger, é favorável dar opções de escolha 

ao indivíduo, de se isolar ou comunicar com os vizinhos. A própria 

janela da cozinha convida e estimula o relacionar com o exterior, 

devido à medida do parapeito ser maior que o habitual, podendo 

albergar vários usos, como no último exemplo referido. Já o vão 

da instalação sanitária, área que exige um grau maior de 

privacidade, esta será concedida através de meios, como a  

                                                
110

 FARIAS, Hugo, op. cit., pág. 16 

Fig. 107 - Esquiço da vista da caixa de 

escadas que faz a ligação vertical no 

edifício.  

Fonte: esboço elaborado pela autora 

Fig. 108 - Galeria como extensão da casa. 

Fonte: HERTZBERGER, Herman “Lições 

de arquitectura” São Paulo, Martins Fontes 

1999, pág. 35  

 Este revela sensibilidade especial no 

tratamento de espaços de transição com 

uma escolha de acessórios, como portas 

de casa a servir para repouso, ou uma 

entrada indirecta da casa para criar uma 

pausa ou um pequeno espaço 

antecedente. 
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Fig. 109 - Planta de estudo à cota 87, demonstrando o relacionamento entre as várias galerias (a amarelo), com os momentos verticais e 

com o espaço colectivo (a azul) do pátio que liga com a praça. Fonte: planta de estudo elaborada pela autora. 
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materialidade, ou a utilização de elementos que reduzam a 

visibilidade.   

 

Interessa referir que existem habitações que se encontram 

ao nível do piso térreo, de carácter mais público, que poderiam 

transmitir alguma sensação de insegurança e, como tal, a galeria 

faz-se numa cota de soleira elevada em relação à do espaço 

público, de modo a que o muro que a limita seja mais elevado, 

transmitindo ao utilizador uma sensação de resguardo. Já no caso 

das habitações em contacto com a via pública, as suas janelas ou 

varandas devem em relação aos passeios públicos ficar: 

“afastadas(…) 5m(…)para 3m(…). A publicação oficial inglesa 

«Living in flats»(1) recomenda  que os andares ao rés-do-chão 

devem ser ligeiramente elevados relativamente ao nível do 

terreno. Isto confere aos quartos destes andares uma certa 

intimidade, afastando os olhares dos transeuntes.”111  

A casa 
 

No momento em que se faz a transição do espaço semi-

privado para o espaço privado da habitação, existe um sub-

espaço, um momento de pausa intermédio entre a circulação da 

galeria e a entrada para a residência, que resulta num espaço 

“tampão”, que pode ser apropriado pelo residente. O facto de as 

tipologias permitirem o seu extravasamento até à galeria, revela 

como estas foram desenvolvidas com o intuito de que habitar “tem 

de ser, verdadeiramente, sentir, marcar, apropriar e desenvolver 

um contexto caloroso, exterior e interior, (…) de um habitar 

“único”, não monótono, não mudo e sempre em relação estreita e 

dialogante com a cidade. (…) um habitar multi-sensorial que 

verdadeiramente nos entusiasme, porque não deveríamos pedir 

ao habitar menos que isso: que nos entusiasme!”112 

 
Relativamente ao espaço privado desenvolvido, o edifício 

abrange um grupo de habitações de carácter temporário, em que 

todas elas provêm de uma planta esquemática básica, que sofre 

alterações conforme a tipologia, como uma espécie de casa 

modular, que permite uma flexibilidade dos espaços e a sua 

adaptabilidade e versatilidade. Assim, as habitações podem ser 

personalizadas conforme as necessidades do utilizador, como por 

exemplo, têm a possibilidade de escolha de se querer dividir o 

espaço com alguém, ter um quarto maior, ou preferir um espaço 

de sala de estar com maiores dimensões. 

 

Esse grupo de habitações encontra-se “ao longo de um 

alinhamento, usufruindo apenas de duas fachadas para exposição 

                                                
111

 1-Living in Flats, publicação oficial de “HIS MAJESTY STATIONARY OFFICE.” apud 

CARDOSO, José de Matos, op. cit., pág. 51 
112

 BACHELARD, Gaston - La Poétique de l'Espace. Paris: Quadrige, 1992, pág. 30 

Fig. 110 - Esquema de diferentes 

apropriações que a galeria proporciona. 

Fonte: esboço elaborado pela autora. 

Fig. 111 - Planta esquemática para 

habitação temporária de onde derivou as 

plantas finais, alterando-se conforme o 

programa específico.  

Fonte: esboço de estudo elaborado pela 

autora. 

Fig. 112 – Casa Higienista, planta do Bloco 

de Habitação, em Marina de Lagos do 

arquitecto Gonçalo Byrne. 

Fonte: ARENGA, Nuno – Relações interior-

exterior na Arquitectura doméstica. Lisboa: 

FAUTL, 2010, pág. 69 
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e ventilação”113. Assim, as habitações são desenvolvidas 

baseando-se no conceito de casa higienista, aproveitando as duas 

frentes, mesmo tendo uma delas, relação com a galeria, para 

usufruto de uma ventilação natural e exposição solar directa, 

dando-se assim uma prioridade à casa de ter o máximo de 

contacto possível com o exterior. É por essa razão, que se existe 

áreas interiores na habitação, é só por se tratar de espaços 

servidores e/ou de distribuição.  

Deste modo, é possivel encontrar nas várias tipologias 

uma notória divisão entre dois espaços que introduzem uma 

hierarquia dentro da propria habitação, sendo esta, também 

definida pela sua materialidade. De contacto mais público, junto à 

galeria, situa-se então a “zona de àguas”, o espaço servidor, onde 

há uma relação entre a cozinha e a galeria, tornando-se esta, não 

só num espaço funcional, mas também num espaço de estar. 

Ao atravessar esta zona, surge o espaço servido, de 

carácter mais privado, que sendo o espaço mais utilizado, é 

favorecido pela existencia de uma varanda para uma maior 

entrada de luz natural. A sua forma reticulada reentrante na 

massa edificada, confere às habitações um recanto  exterior 

intimo e aconchegado, como um “aposento ao ar livre. Como tal, 

deve ter um certo grau de intimidade, embora, evidentemente, 

menos do que um quarto interior. No quarto exterior deve ser 

possível fazer aqueles trabalhos caseiros que podem ser feitos ao 

ar livre, ou estar tranquilamente sentado num dia de sol, sem a 

intromissão do vizinho”114  

 

Por fim, comum em todas as residências é o espaço 

aberto que interliga a zona da cozinha à da sala de estar, 

tornando-a em algo mais útil e ambíguo, o que permite ao 

indivíduo, escolher o que quer fazer naquele espaço. Porque, nos 

dias de hoje, por exemplo os quartos, não são apenas para 

passar a noite, mas sim também para um uso mais contínuo. O 

mesmo acontece com a sala, que não é ocupada apenas durante 

o dia, tentado dar-se as dimensões adequadas, paredes 

amovíveis e outros elementos que permitam ao usuário tornar o 

espaço só seu e único.  

 

No caso das tipologias de habitação temporária T1 e T2, 

possuem um carácter diferente das outras habitações, por 

permitirem ao indivíduo, uma maior independência do que as 

residências. São tipologias especiais pela sua categoria de 

hipótese +1 (t1+1 ou t2+1), onde possibilita acolher 

ocasionalmente algum amigo, ou se algum casal tiver um filho, 

tem sempre a possibilidade de ter mais um quarto, enquanto 

esperam ter condições para se mudarem, por exemplo. Ou seja, 

                                                
113 

FARIAS, Hugo, op. cit., pág. 14  
114 

CARDOSO, José de Matos, op. cit., pág. 45  

Fig. 113 - Estudo de alçado e planta das 

habitações, que revelando a sua forma 

reticulada, a varanda reticulada e a 

estrutura programática.  

Fonte: esquema elaborado pela autora. 

Fig. 114 - Vista interior da habitação do 

Edifício Estradehaus  

Fonte: FIGUEIRA, João – Tipologia do 

fogo, inovação e variação. Lisboa: FAUTL, 

2010, pág. 4 
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isto cria no projecto uma tendência em que o grupo de idades se 

mantém equilibrado, sustentando uma continuidade de 

interligações entre gerações, pois proporciona uma grande 

flexibilidade do espaço do fogo ao longo do tempo, permitindo a 

hipótese de inserção de novos módulos consoante as 

necessidades. A sua flexibilidade também consente a alteração do 

fogo para um pequeno espaço de trabalho, um pouco como 

acontece no edifício Estradehaus de Wolfram Popp.   

 

Na planta das residências para estudantes, são 

perceptíveis as diferenças face à tipologia anterior, pois apesar 

dos princípios se manterem os mesmos, o único espaço que 

realmente permanece idêntico, é a célula das instalações 

sanitárias. O próprio fogo tem um dimensionamento menor, visto 

esta residência ser de carácter temporário, mais como uma 

segunda casa. Graças à flexibilidade do espaço, é permitido o 

acolhimento de uma a duas pessoas, bem como uma terceira por 

casualidade. O espaço intermédio à entrada da galeria, o espaço 

tampão, possui um carácter ligeiramente diferente, não tanto 

como zona que permite o “estar” para convívios como acontece 

relativamente às outras, mas permitindo uma apropriação, como 

por exemplo, para guardar pertences, pois trata-se de uma área, 

que apesar de exterior à habitação, faz parte do seu domínio, 

podendo o indivíduo adaptar essa área conforme as suas 

necessidades. 

 

Já as residências assistidas para a terceira idade, apesar 

de semelhantes às tipologias de residências de estudantes, 

existem naturalmente algumas alterações para responder às 

necessidades que este grupo etário requer. Assim, para o bom 

uso do espaço e sem constrangimentos para o usuário, todo o 

espaço de circulação tem o mínimo de 1,5 m; a célula da casa de 

banho altera-se, ganhando mais área e, se as outras têm a 

possibilidade da colocação de banheira, aqui utiliza-se uma bacia 

de duche para a hipótese de banho assistido. Ao espaço 

intermédio que liga a habitação e a galeria é aqui atribuído-lhe um 

carácter físico de “estar” mais evidente, atribuindo a essa zona-

tampão um maior dimensionamento, para o convívio ou 

observação entre os próprios residentes, com a existência de 

elementos, como bancos. 

 

Fig. 115 - Diagrama representante da 

flexibilidade das tipologias temporárias T1 e 

T2. Fonte: Esquema elaborado pela autora. 

Fig. 116 - Diagrama representante da 

flexibilidade das tipologias das residências 

para estudantes. Fonte: Esquema 

elaborado pela autora. 

Fig. 117 - Diagrama representante da 

flexibilidade das tipologias das residências 

assistidas para idosos. 

 Fonte: Esquema elaborado pela autora. 
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Fig. 118 - Plantas das residências propostas: primeiro planta da habitação temporária T1, planta da habitação 

para estudantes, e por ultimo a planta da habitação para seniores. Fonte: Esboços de estudos elaborados pela 

autora. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 

 O presente Projecto Final de Mestrado propôs abordar o 

problema da desactivação dos hospitais da Colina de Santana, 

através de uma proposta de projecto urbano para o caso do antigo 

Hospital Miguel Bombarda, recinto que se encontra expectante. 

Reflectiu-se sobre como reabilitá-lo demonstrando como aquela 

área poderá contribuir para a sustentabilidade económica, social e 

cultural da Colina de Santana. A sua desactivação cria a 

oportunidade de abrir um novo território à cidade, criando novos 

espaços públicos e também a de ligar aquele espaço à sua 

envolvente, integrando-o através de novas acessibilidades e 

percursos. 

   

Através de toda a investigação e análise da informação 

recolhida apresentadas neste trabalho, foi possível elaborar uma 

proposta fundamentada em exemplos e conceitos que, apesar de 

serem diferentes, acabam por estar interligados nas intenções e 

ideias, existindo em comum o objectivo de melhorar as relações 

de vizinhança, através de uma proximidade, entre pessoas e 

espaços, criando um sentido de comunidade e uma maior 

acessibilidade naquela área. Esses desígnios, que são 

corroborados quando, ao longo do terceiro capítulo se cruza o 

anterior enquadramento teórico e empírico com o 

desenvolvimento prático. 

 

Foi, deste modo, proposta uma integração do recinto do 

antigo Hospital Miguel Bombarda, através do conceito de 

proximidade enquanto foco de trabalho. Assim, a pesquisa 

temática em causa permitiu verificar que esse conceito pode ser 

aplicado a várias escalas de intervenção, não se limitando a 

actuar apenas no contexto urbano ou a uma escala do Homem, 

confirmando a sua posição como factor de desenvolvimento 

transversal a todo o projecto.  

Para a reabilitação urbana da Colina e integração do 

recinto em estudo, a estratégia utilizada teve como princípio-base 

a abertura dos recintos dos hospitais desactivados, permitindo 

uma nova acessibilidade e percursos que desenvolvem, 

consequentemente, uma aproximação entre toda a Colina.  

De igual modo, a questão da proximidade, actuou à escala 

do edifício, aproveitando princípios organizativos subordinados ao 

tema, como o caso do Híbrido e do Multigeracional. Ao cruzar 

programas e uma diversidade de usos para o seu espaço, criam-
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se múltiplas conexões e relações entre o próprio edifício e toda a 

área envolvente, concebendo as condições necessárias para 

colmatar as falhas existentes naquela zona, potenciando e 

contribuindo para a sustentabilidade do local. O projecto 

desenvolvido proporciona a criação de novos espaços de 

diferentes hierarquias e ambiências que promovem o contacto 

entre diferentes indivíduos, gerando um novo sentido de 

comunidade. 

Já dentro do edifício, a uma escala mais próxima do 

Homem, aplicam-se as mesmas intenções, actuando numa 

gradação espacial de público e privado mais faseada e menos 

abrupta. Através da exploração de possíveis recursos projectuais, 

cria-se a possibilidade de apropriação desses espaços, como o 

caso dos pátios, de modo a permitir momentos de estar e de 

contacto mais próximo entre os habitantes e indivíduos fora do 

contexto do edifício, e como o caso das galerias, que permite a 

sua apropriação pelos residentes, promovendo as relações de 

vizinhança. 

 

Em suma, através deste Projecto Final se verifica a 

pertinência do conceito de proximidade como elemento que 

desenvolve a integração do recinto na cidade e que contribui para 

este melhorar as condições de vida na sua envolvente, como 

restabelecendo as relações de vizinhança e o sentido de 

comunidade. Por isso, pode-se considerar a aplicação destes 

conceitos como uma resposta a futuras problemáticas que 

possam existir, à semelhança do que acontece neste projecto, no 

contexto da cidade consolidada. 

 

Por se tratar de um trabalho do foro académico este 

poderá eventualmente ser aprofundado, podendo o estudo aqui 

iniciado, ser continuado no futuro. 

 

 

 

 

 

 

Número total de palavras: 19.890
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6. Anexos 
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Anexo I – Os Hospitais da Colina de Santana previstos a serem desactivados 
 

 

O Hospital de S. José, a maior e mais imponente unidade de saúde 

da colina de Santana. Inaugurado em 1593 como colégio jesuíta de Santo 

Antão-o-Novo, foi aqui que se construiu a mais importante unidade de 

património arquitectónico desta área, a sacristia da antiga igreja de Santo 

Antão-o-Novo. Contudo, devido à já referida extinção das ordens religiosas 

e ao terramoto de 1755, foi aqui instalado o Hospital Real de São José. É 

curioso averiguar como se manteve a sua antiga planificação, pois ainda 

conseguimos perceber o antigo espaço que seria o claustro do colégio.  

 

O Hospital do Desterro. Notamos que a sua implantação tem um 

alinhamento com uma antiga linha de água que ali serpenteava em 

direcção ao rio Tejo. Mais tarde, com a construção da Avenida Almirante 

Reis, o hospital acaba por ficar desalinhado com essa nova direcção. 

Outro aspecto também notório de quem aqui passa é o seu carácter 

inacabado, como uma obra que nunca chegou ao fim.  

 

O Hospital dos Capuchos. Nesta área é claramente perceptível o 

modo como o tempo e as sucessivas mudanças actuaram neste espaço, 

devido às várias intervenções desconexas tornando-o num espaço 

labiríntico. São esses fragmentos construídos aleatoriamente ao longo dos 

anos, que lhe fornecem a sua singularidade, de um “espaço quase 

marginal a qualquer planeamento, longe dos especialistas do desenho, 

sujeito apenas aos ditames das necessidades funcionais da ciência 

médica.”115 O seu arquivo que se encontra no lugar da igreja, é um claustro 

imponente, que ainda hoje mantém as suas principais características e 

desenho base.  

 

O Hospital de Santa Marta, um pouco mais a norte e perto do 

Hospital Miguel Bombarda, é o mais surpreendente enquanto espaço, pois 

abrange uma área que não é perceptível pelo seu exterior, um pouco à 

semelhança do que acontece no Hospital Miguel Bombarda. Possuindo 

apenas uma frente urbana junto a um eixo viário primitivo, daqueles que 

ligavam a antiga cidade de Lisboa ao Norte, deixando todo o resto em 

segredo. Contudo mantém “a característica da maior parte das unidades 

hospitalares da Colina: carácter labiríntico, a sobreconstrução, os exíguos 

espaços exteriores.”116  

 

Por curiosidade, o Hospital de Dona Estefânia, único que escapa 

ao plano de desactivação dos Hospitais, é o mais recente e foi o único 

projectado como hospital desde o início da sua vida funcional. 

                                                
115

 LOBO, Inês – “Estudo Urbano da Colina de Santana”, pág. 10 
116

 Ibidem 
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Anexo II – Proposta para os Hospitais da Colina de Santana previstos a serem 
desactivados 

 

 

Na área do hospital Miguel Bombarda, propõe-se uma 

residência de estudantes e uma creche, de maneira a garantir a 

vivência de gente da faixa etária mais jovem no local. Contudo, a 

componente mais forte são os equipamentos de apoio a idosos, pois 

é a área onde se concentra o maior número de pessoas desse grupo 

etário ao qual faltam espaços que os suportem, propondo-se assim 

um centro de dia, uma residência assistida e unidade de cuidados 

primários associado a uma unidade de cuidados continuados. 

No Hospital São José, torna-se adequado manter o sentido 

de saúde, através de espaços dedicados à saúde (unidade de 

cuidados primários, mantendo a sua memória. Propõe-se também 

aqui a criação do Museu de Medicina, que é natural a sua 

associação, visto este ser o elemento mais representativo da história 

da Medicina na colina de Santana, e visto a sua proximidade às 

universidades situadas na colina.  

Por sua vez, no Hospital do Desterro seria interessante 

desenvolver um pólo de economia criativa. Que poderá possibilitar a 

criação de um centro de incubação ou de espaços de aceleração de 

empresas, ligados ao sector da saúde. Um território experimental 

aberto ao mundo, possibilitando o “habitar e trabalhar numa cela” do 

antigo Convento, assim como os visitantes podem cultivar uma horta 

urbana, frequentar um clube de discussão, almoçar num refeitório 

comunitário ou assistir a aulas e workshops. 

Já o Hospital Capuchos, pela sua espacialidade fragmentada, 

e por se tratar de uma área central na colina, exige uma tentativa de 

garantir um mínimo de movimento para ajudar a sustentar as várias 

actividades comerciais que o envolvem, torna-se adequado 

incorporar uma creche relacionada com um centro dia, e uma 

componente mais publica como o Arquivo Histórico da Colina e um 

Gabinete de informação e Contacto com a Cultura. 

O Hospital de Santa Marta, sugere-se a adaptação do seu 

espaço para um equipamento de ensino, adequado ao local pelo seu 

carácter de pátio privado junto a um espaço verde. É um 

apetrechamento apropriado visto responder à necessidade da falta 

de um estabelecimento de ensino na rede pública.  

É também importante referir que não se esqueceu a 

importância dos equipamentos de Desporto, que contudo não se 

enquadrem nos recintos dos hospitais. É proposta então a 

possibilidade de aproveitar as infra-estruturas já existentes da 

Academia Militar através de acordos e protocolos com abertura à 

população desta área para os ditos equipamentos desportivos. 
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Anexo III – Análise “SWOT”(baseada em documentos como o Documento Estratégico de 
Intervenção, o Plano Director Municipal e observações locais) 
 

 

 

Pontos FORTES:  

 

 

 

 

- A sua localização espacial, território 

central com ligação a dois eixos 

centrais de Lisboa;  

- Bons acessos à rede de transportes 

colectivos (metro e autocarro); 

- Existência de um grande conjunto 

património histórico-cultural; 

- A diversidade morfológica e tipológica 

das malhas urbanas;  

- Identidade histórica e cultural forte; 

- A morfologia da colina que 

proporciona cenários paisagísticos 

interessantes e de qualidade; 

- Existência de vários pontos com vistas 

notáveis sobre áreas históricas; 

- Jardins históricos com diversidade de 

espécies;  

-uma boa exposição solar sobre toda a 

colina;  

- A presença de actores no âmbito dos 

sectores do ensino, conhecimento e 

inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pontos FRACOS: 

 

 

 

 

- Deficiente acessibilidade pedonal, 

devido ao relevo acentuado e às barreiras 

físicas das cercas e muros;  

- Falta de estacionamento;  

- Dificuldades de ligação à malha 

envolvente;  

- Existência de fogos sem banho e 

retrete; 

- Grande número de edifícios em mau 

estado de conservação; 

- Grande proporção de edifícios vagos; 

- Carência de equipamentos desportivos; 

- Carência de equipamentos sociais de 

apoio à primeira infância e idosos, 

principalmente na zona noroeste da 

Colina;  

- Fraca diversidade geracional: população 

envelhecida, falta de jovens; 

- Falta de espaços públicos valorizados. 

 

 



 

 

OPORTUNIDADE  

 

 

 

 

 

 - Espaços desactivados que possam ser 

redescobertos e usufruídos pelas 

pessoas;  

- Potencializar a reconversão urbana das 

grandes unidades cadastrais através da 

criação de espaços de uso colectivo e 

espaços verdes, de carácteres diferentes, 

da programação de uma rede de 

equipamentos de proximidade que 

respondam às carências da população 

existente, da criação de conjunturas para 

melhorar as condições de vida na área, 

atraindo mais pessoas de fora; 

- Possibilidade de promover o turismo, 

tirando partido das condições 

paisagísticas e patrimoniais únicas da 

Colina;  

- Construção de meios mecânicos para 

reforçar os acessos à rede de transportes 

colectivos e facilitar o percurso pedonal; 

- Possibilidade de aumento da população; 

- Possibilidade de criar uma ciclovia que 

se ligue a vários pontos da cidade; 

- Aumentar os percursos pedonais; 

implementação de unidades 

vocacionadas para o alojamento 

universitário que também acolha 

investigadores;  

- A promoção do emprego nos sectores 

estratégicos: Turismo, Comércio, 

Economia da Saúde, do Bem-Estar e 

Economia Criativa. 

 AMEAÇAS:  

 

 

 

 

 

 

- Esvaziamento urbano, caso o 

encerramento do parque hospitalar não 

seja progressivo;  

- Desaparecimento de um importante pólo 

empregador e de atracção de visitantes 

tenha um impacto residual em actividades 

económicas ligadas à restauração e 

comércio local;  

- Perca de valores e elementos culturais;  

- Sobreocupação de fogos;  

- Aumento da população desempregada; 

- Aumento da população envelhecida; 

- Aumento do número de fogos vagos;  

- Obstrução de pontos de vista notáveis; 

- Destruição da qualidade cénica da 

paisagem urbana;  

- Comportamento aerodinâmico 

desfavorável, com susceptibilidade das 

áreas sobre as encostas com orientação 

sudeste e sudoeste sofrerem efeito da 

ilha de calor. 

 

 

 

TENDENCIALMENTE, especula-se:  

- um aumento do número de famílias mais pequenas;  

- um possível rejuvenescimento da população; 

- um aumento da população estrangeira;  

- uma diminuição do número de alojamentos clássicos;  

- o aparecimento de uma diversidade de actividades económicas sem perfil de 

especialização, não ligadas à cadeia de valor dos hospitais. 
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Anexo IV – Levantamento dos tipos de usos no nível térreo  
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Anexo V - Levantamento dos tipos de usos acima do nível térreo  
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Anexo VI – Índice de ocupação do solo 
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Edifício Nº pisos Área de 

implantação 

m2 

Área de 

Construção 

m2 

Pré-

existencias 

Convento 4 2896 9840 

Panóptico 1 1721 1721 

Balneário 1 399 399 

Grupo C 

1 5 377 1885 

1.1 4 211 844 

2 4 504 2016 

3 5 442 2210 

3.1 4 430 1720 

4 (estacionamento publico) 1 607 607 

16 2 854 1708 

Grupo B 

5 5 633 3165 

5.1 4 152 608 

6 3 310 932 

6.1 2 193 386 

7 6 286 1717 

7.1 5 290 1450 

7.2 5 225 1125 

7.3 3 219 658 

8 4 309 1237 

9 2 130 260 

Grupo A 

10 2 284 569 

11 6 803 4822 

11.1 6 457 2745 

12 5 753 3769 

12.1 4 642 2570 

13 1 823 823 

14 2 221 443 

15 5 295 1475 

15.1 1 243 243 

16 (estacionamento publico) 1 585 585 

Total   16.303~- ~- 48.100 

Area recinto 41.613,2 m2 

Índice de 

ocupação 

do solo  

1,156 (médio desejável 1,2, máximo permitido 2) 
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Anexo VII – Estratégias Passivas  
 
 

Interessa aqui explicar, como o edifício se pode tornar 

auto-sustentável, não tanto pela adição de equipamentos de alta 

tecnológia, que podem um dia deixar de funcionar tornando o 

quarteirão num local insustentável, mas pelo uso de “velhas” 

habilidades como a geometria solar e estratégias passivas no 

contexto da arquitectura bioclimática. O “conceito de “Arquitectura 

Solar Passiva” ou “Arquitectura Bioclimática” ou qualquer outra 

denominação, que ao longo das ultimas décadas tem sido 

atribuída a determinado tipo de arquitectura, pode ser definida 

como uma arquitectura que, na sua concepção, aborda o clima 

como uma variável importante no processo projectual, relevando o 

sol, na sua interacção com o edifício, para um papel fundamental 

no mesmo. Assim, mais importante que a denominação, são os 

princípios, os conceitos fundamentais, um conjunto de regras 

simples, que mais não visam compreender quais as variáveis 

climáticas existentes no local, sol, vento, água, e como essas 

variáveis podem interagir com o edifício de forma positiva e 

propiciar as condições de conforto térmico adequadas a cada 

espaço.”117 Perceber a geometria solar do conjunto proposto, foi 

relevante para conhecer os percursos que o Sol realiza ao longo 

do dia e para as diferentes estações do ano, e assim perceber 

qual o formato que deve ser implantado no local, de modo a 

aproveitar da melhor maneira os ganhos solares, ou restringir a 

sua entrada, conforme se afigura mais conveniente.  

 

Assim, tendo em conta o clima de Lisboa e a sua 

geometria solar, as estratégias passivas foram pensadas e 

desenvolvidas de forma a estarem adaptadas tanto para o Inverno 

como para o Verão.  

Durante a estação mais quente interessa espaços que 

permitam o sombreamento combinado com a ventilação de modo 

a permitirem que os espaços se tornem mais frescos. Para tal 

devemos ter em conta os seguintes elementos: protecção solar, 

através do uso de vegetação, de preferência de folha caduca para 

que no inverno permita a captação do sol nos espaços e a 

utilização de elementos construtivos com palas e persianas (ter 

em conta a extrema importância de a Sul coloca-los na horizontal); 

a existência de ventilação, seja natural ou forçada, que no caso do 

projecto consiste em ventilação cruzada (entrada e saída de ar em 

lados opostos) e da utilização do “efeito de chaminé”, que consiste 

no uso de uma chaminé solar, comum às habitações que estejam 

no mesmo alinhamento vertical, no qual é possível deixar o seu 

topo aberto ou fechado, conforme o efeito pretendido: aberto, fará 

um sistema rotativo em que o ar quente é naturalmente puxado 

para cima, subindo até sair do edifício, já fechada, o ar quente não 
                                                
117

 Helder Gonçalves “Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal” Pág. 4 

Fonte: Helder Gonçalves 

“Conceitos Bioclimáticos para 

os Edifícios em Portugal” pág. 

34 



 

 

sai do edifício acabando por se distribuir pelo mesmo, o que será 

importante para manter os espaços aquecidos durante o inverno); 

e é importante manter os espaços húmidos, que é facilitado 

devido ao contacto directo que as habitações têm com os pátios, 

ou seja têm conexões com a terra e a água.  

Já durante o Inverno, para manter um espaço agradável 

com uma temperatura adequada ao indivíduo, os espaços são 

projectados de modo a realizar: uma captação solar, ou seja obter 

ganhos directos que promovem “o aquecimento rápido do espaço. 

Os vãos envidraçados, devem localizar-se preferencialmente e no 

quadrante Sul”118. Para melhor resultado é importante que o chão 

e paredes tenham uma materialidade e espessura adequadas 

para terem uma boa característica de inércia, ou seja, que tenha 

capacidade de durante o dia armazenar o máximo de calor para 

que à noite libertem esse calor. Para esse conforto durante o 

Inverno é preciso ter atenção às aberturas que há nos isolamentos 

do edificado, como os casos dos vãos. Estes quando virados a 

norte, devem ter um tratamento especial, e todos os outros devem 

ter a possibilidade de serem encerrados com algum elemento de 

forma a manter o calor nesse espaço sempre que não esteja a 

beneficiar dos ganhos solares.  

Apresentou-se aqui as estratégias utilizadas no projecto 

desenvolvido, mas note-se que com isto, não se pretende 

desvalorizar os mecanismos tecnológicos sustentáveis, apenas 

pretendeu-se fazer uma abordagem diferente das estratégias 

activas, como a colocação de painéis solares, pois provavelmente, 

o melhor a fazer é a combinação das duas estratégias, activas e 

passivas, para um resultado mais sustentável. 

 

                                                
118

 Hélder Gonçalves “Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal” Pág. 46 

Representação de como é feita a 

extracção do ar do espaço a 

ventilar pela chaminé solar. Fonte: 

Helder Gonçalves “Conceitos 

Bioclimáticos para os Edifícios em 

Portugal” pág.42 
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Anexo VIII – Processo de Trabalho 

 

Desenhos e Maquetes de estudo 

 

Conjunto de esquiços e maquetes de estudo que representam e contam uma história: o processo no qual o 

projecto para o recinto do antigo Hospital Miguel Bombarda se desenvolveu. Todos se informam 

mutuamente, por mais diferentes que possam ser um dos outros, e no qual sem eles, a proposta final 

apresentada nunca teria existido. 
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Anexo IX – Peças Finais 

 

Maquetes Finais 
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                                                Maqueta final da proposta urbana para o recinto do Hospital Miguel Bombarda – escala 1:500 



 

 

 
 

 
                              Maqueta final da proposta urbana para o recinto do Hospital Miguel Bombarda – escala 1:500 
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                              Maqueta final do quarteirão desenvolvido – cobertura (cota 102) e piso de cota 98 – escala 1:200 

 



 

 

 

                              Maqueta final do quarteirão desenvolvido – piso de cota 94 e piso de cota 90 – escala 1:200 
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                              Maqueta final do quarteirão desenvolvido – piso de cota 86 e piso de cota 81 – escala 1:200 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                              Maqueta final do quarteirão desenvolvido – escala 1:200 
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                              Maqueta final do quarteirão desenvolvido – escala 1:200 
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Componentes Gráficas Finais 
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