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RESUMO 

A crescente consciencialização da cidade enquanto fragmento, impulsionou 

muitos arquitectos e urbanista a repensar a cidade, o planeamento e em encontrar 

estratégias que permitam devolver a cidade ao Homem. 

 A cidade não foi pensada como um todo, mas como um conjunto de partes, em 

que, no toque das partes, assistimos à sua ruptura. 

Também Lisboa encontra no seu tecido, esta problemática da cidade 

fragmentada. Conseguimos reconhecer nela, alguns espaços deixados sem definição e 

que, ao longo dos tempos, constituíram quebras na forma de a interpretarmos. É disto 

exemplo o Vale da Almirante Reis, caso de estudo, nesta reflexão. 

É nestes fragmentos deixados na cidade que o objecto-cidade encontra motivo 

para a sua existência, pela possibilidade em criar laços entre as partes, transformando-as 

num todo. 

O reconhecimento do conceito objecto-cidade enquanto operador urbano 

emerge da consciencialização das suas capacidades como elemento regenerador do 

espaço público e pela capacidade em criar identidade, num contexto específico. Neste 

caso de estudo em particular, é o entendimento deste conceito e das suas valências, que 

permitirá, através da sua aplicação, a activação do lugar, com reprecursões não só ao 

nível do vale, mas também da própria cidade. 

 

Palavras-Chave: Cidade; Fragmento; Laços; Objecto-Cidade; Regenerador; Público.  
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ABSTRACT 

The constant awareness of the city as a fragment, as triggered many architects 

and urban planners to rethink the city, the planning and leading them to uncover new 

strategies that allow them to give back the city for Men.    

 The city wasn’t thought as a whole, but as set of parts, that when touched, we 

would witness its rupture. 

  Lisbon also has this in its contexture, the problematic of the fragmented city. 

We are able to recognize it, in some spaces left undefined, that over the course of times, 

they’ve created breaches in the way we acknowledge them. This is an example in the 

Vale da Almirante Reis (Valley of Almirante Reis), case study, in this approach.  

It’s in this fragments left in the city that object-city unveils its reason for 

existence, for the possibility to create bonds between parts, transforming them into a 

whole. 

The acceptance of the concept object-city as a means of urban planning 

emerges from the awareness of its capability to act as a regenerator of public space and 

the ability to create an identity, in a specific context. In this particular case study, it’s the 

understanding of this concept and its valences, which will allow, by applying it, the 

activation of the place, with repercussions not only to the valley, but to the city itself.  

 

Key-words: City; Fragment; bonds; Object-City; Regenerator; Public.  
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INTRODUÇÃO 

“Please look closely at the city, to the ballet of the sidewalks” 

Jane Jacobs 
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SÍNTESE DO TEMA 

"Pode ser que as cidades se tornem mais interessantes, pela acessibilidade que 

proporcionam." 1 

 

A proposta Final de Mestrado ‘Cidade dentro da Cidade: O Objecto-Cidade 

enquanto Regenerador Urbano’, reflecte uma investigação teórica, na qual, se 

explora o conceito objecto-cidade na sua capacidade de funcionar como 

regenerador urbano da cidade.  

 A proposta insere-se no tema ‘Outras Lisboas: Projectar e Integrar o Vale da 

Almirante Reis’. Tema que aborda a segregação social, as diversidades étnico-

culturais e a ameaça à coesão territorial, reflexo de uma fragmentação urbana, não 

só em si mesmo, mas com a cidade. Este tema tem o pressuposto de activar o Vale 

da Almirante Reis como espaço de pertença da cidade de Lisboa.  Estão na base 

premissas como a requalificação do espaço público, colmatação de lacunas ao nível 

da rede de equipamentos, programas integrados de apoio ao comércio, 

rejuvenescimento demográfico por via de atracção de futuros moradores e 

promoção da convivência entre antigos e novos habitantes. 

 O objectivo da Proposta Final de Mestrado é o de activar o Vale da 

Almirante Reis, pela inserção do conceito objecto-cidade, aplicado a um espaço 

fragmentado da cidade, em concreto, o vale. Justifica-se pela sua capacidade de 

funcionar como conector urbano e por proporcionar ao vale, ou até mesmo à 

cidade, uma regeneração não só ao nível urbano, mas acima de tudo, de carácter 

social. 

                                                             
1
 Alex Steffen, Worldchanging : A User's Guide for the 21st Century (Revised and Updated Edition , 2011), 

In: Humberto Rodrigues,  «Fragmentação e Continuidades Urbanas: Contribuição para a definição de 
estratégias de intervenção no espaço público contemporâneo» (Tese de Mestrado, Lisboa, Instituto 
Superir de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 2012) p. 25. 
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ARGUMENTAÇÃO 

O conceito objecto-cidade surge na história da arquitectura e do urbanismo 

como manifesto ao racionalismo imposto pela Modernidade. É nas décadas de 50 e 

60 que muitos arquitectos são movidos pela vontade em pensar um novo 

urbanismo, idealizar a cidade ideal.  

 A cidade individual e funcional resultante do planeamento moderno, isolou 

cidades, abolindo o conceito de espaço público, o conceito de rua ignorando a 

consciência de um Homem pedreste. O Homem foi então individualizado, 

esquecendo-se o seu papel social. A cidade já não é mais pensada na sua esfera 

pública. Assim como o homem é um ser colectivo, (não individual), que funciona em 

relação, também a cidade só funciona em relação. Ela não pode ser encarada como 

resultado da mera agregação das suas partes. 

 Neste sentido, o conceito objecto-cidade surge nesta vontade de devolver 

à cidade o seu carácter público e de vida em comunidade. Poderá trazer a 

possibilidade de proporcionar à cidade, espaços públicos de pertença e a capacidade 

de conectar as suas várias partes. 

 A pertinência do conceito objecto-cidade na cidade de Lisboa, e em 

particular no Vale da Almirante Reis, advém, em primeiro lugar, do entendimento do 

lugar enquanto espaço fragmentado. Esta quebra sente-se não só em relação à 

cidade, mas para si mesmo, não apenas  a nível físico, mas pelo facto de se reflectir 

ao nível social. Em segundo lugar, pela vontade de repensar o lugar, através da 

criação de continuidades urbanas e pela introdução do carácter público que todas as 

cidades devem conter. 

 Neste sentido, parece-me pertinente reflectir sobre a capacidade que o 

objecto-cidade poderá ter como regenerador deste lugar e permitir criar espaços 

públicos de pertença e de conexão das várias partes do Vale da Almirante Reis, 

entre elas, e com a cidade. 
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MOTIVAÇÃO PESSOAL 

 “Em busca de novas provações, e no preciso momento em que desesperava 

já de as descobrir, ocorreu-me a ideia de me atirar `a literatura utópica, de consultar 

as suas “obras-primas”, de me impregnar nelas, de nelas me fartar. Para minha 

grande satisfação, encontrei aí com que saciar o meu desejo de penitência, o meu 

apetite de mortificação. Passar uns meses a recensear os sonhos de um futuro 

melhor, de uma sociedade «ideal», a consumir ilegibilidades, que benção da sorte! 

Apresso-me a acrescentar que esta literatura repugnante é rica em ensinamentos, e 

que, frequentando-a, não perderemos por completo o nosso tempo. Nela 

distinguimos antes do mais o papel (fecundo ou funesto, como se quiser) que 

desempenha, na génese dos acontecimentos, não a felicidade, mas a ideia de 

felicidade, ideia que explica porque é que, sendo a idade do ferro coextensiva à 

história, todas as épocas e cada uma delas se dedicaram a divagar sobre a idade do 

ouro. Ponhamos termo às divagações que tais: o resultado será uma estagnação 

total. Só agimos sobre o fascínio do impossível: é o mesmo que dizer que uma 

sociedade incapaz de dar à luz uma utopia e de se lhe entregar se encontra 

ameaçada de esclerose e de ruína. A sabedoria, que nada pode fascinar, recomenda 

a felicidade dada, existente; o homem recusa-a, e só essa recusa faz dele um animal 

histórico, quero eu dizer um amador da felicidade imaginada.” 2 

  A ‘literatura Utópica’ que Cioran fala, de uma ideia de futuro, de ‘novo’, 

tem servido de estímulo para muitos debates no repensar a cidade e o urbanismo. 

 A vontade de abordar estes temas controversos, dúbios, hesitantes, em 

particular o tema objecto-cidade, surge pelo espírito crítico  no posicionamento face 

à arquitectura e ao urbanismo. 

                                                             
2
 Emil Cioran, Histoire et Utopie, Gallimard  (Lisboa: Tradução Miguel Serras Pereira, Editora Bertrand, 

1994) p. 147, In: António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009) p. 13. 



INTRODUÇÃO 
 

6     CIDADE DENTRO DA CIDADE 

 Desta forma, a clarificação do conceito objecto-cidade, o seu 

posicionamento enquanto matriz de pensamento de ideias de cidade e 

especialmente, pela possibilidade de constituir efectivamente uma hipótese viável 

de futuro (já reconhecida no evoluir das cidades), despertou também em mim, uma 

vontade de traduzir conceptualmente a tentativa ou até mesmo à comprovação, do 

motivo da sua existência.  

“A ‘literatura utópica’, no preciso sentido empregue por Cioran, o de uma  

ideia de futuro que estimula a sociedade, no seu conjunto, e a vanguarda, em 

particular, a procurarem ‘o novo’, tem constituído um dos géneros do pensamento 

filosófico que mais tem contribuído para excitar o debate sobre o que, enquanto 

sociedade, projectamos para o nosso futuro colectivo.  

Naturalmente, o debate específico no campo disciplinar da Arquitectura e, 

mais concretamente o debate sobre a ideia de cidade, reconheceram este campo 

estrito de discussão como válido e operativo, na medida em que relativamente a 

cada período da história e evolução das cidades, podemos identificar ideias de 

cidade que ultrapassam, na parte ou no todo, a situação existente, afirmando-se 

como propostas com um potencial transformador e, em alguns casos revolucionário, 

independentemente de se constituírem como hipóteses efectivamente viáveis ou 

apenas enquanto idealizações de um futuro desejado. (...) 

Na verdade, a cidade, enquanto entidade física e social, ultrapassa, a cada 

passo, as projecções utópicas que ciclicamente sobre ela se vão construindo, o que 

valida a afirmação de que o objectivo que os criadores das utopias urbanas visavam 

era, de forma mais ou menos explícita, a organização da sociedade no seu todo, na 

justa medida em que à cidade é consensualmente reconhecida a capacidade de 

representar simbolicamente o próprio processo civilizacional, ou seja, significando a 

sua expressão mais completa.” 3 

  

                                                             
3
 António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2009) p. 13-14. 
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METODOLOGIA 

 Na elaboração da proposta recorre-se em primeiro lugar, à análise teórica 

do conceito objecto-cidade, à sua evolução enquanto conceito e à interpretação das 

várias teorias e propostas, que de seu nome deram lugar, como forma de perceber a 

pertinência da escolha.  

 Em seguida aborda-se a cidade, pela consciencialização de uma evolução 

fragmentada. Encara-se o objecto-cidade pela capacidade que apresenta na 

conexão entre as várias partes da cidade, transformando-a num todo. Esta 

abordagem reflecte a essencialidade em entender-se a importância que a cidade 

tem em funcionar em relação e não por agregação das partes. 

 No contexto da cidade de Lisboa, e pelo reconhecimento desta 

problemática que a cidade é alvo, aborda-se o Vale da Almirante Reis, como  

exemplo desta fragmentação, que se reflecte, não só ao nível urbano, mas também 

de carácter social. 

 Por último, procura-se entender e explorar o conceito objecto-cidade. 

Encontrar nele as suas valências e a capacidade que poderá ter em funcionar como 

regenerador urbano e como solução específica para o lugar. Desenvolvem-se então 

as metodologias de projecto, desde o pensamento à sua aplicação. 
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OBJECTO – CIDADE 

“we tried to prove that living at high densities does not necessarily mean low standarts; that   

an   infinitely richer  and  more  satisfactory  way of  living in  cities  is possible here  and now” 

Alison e Peter Smithson 
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CONCEITO 

 O Conceito objecto-cidade surge como manifesto, contesta a cidade 

moderna, os seus valores e paradigmas. Este conceito surge em paralelo com as 

investigações de ideias e teorias entre as décadas de 50 e 60 do século XX.  

 Acreditava-se num novo urbanismo, em novos princípios e ideias urbanas, 

na renovação da sociedade. É uma crítica à objectividade enquanto conceito de 

intervenção que o planeamento fazia hábito. O objecto-cidade não funciona como 

um objecto isolado, mas num contexto. O objectivo não é articular ou representar 

funções específicas, mas criar espaços abertos, onde várias possibilidades são 

possíveis, deixando "Espaço de imaginação que nos permite desenvolver face ao 

presente.”  1 

 O objecto-cidade tem como principal função a de resolver problemas de 

hierarquia e de mobilidade, libertando o solo, deixando espaço para circulação 

pedonal, sendo esta separada do transito automóvel. Como é exemplo Corbusier, 

que coloca os edifícios habitacionais sobre Pilotis, libertando o solo, criando uma 

zona central com lugares de mobilidade mas também de permanência, ligados ao 

lazer e recreação.  

 Philippe Panerai 2 fala de um urbanismo que aboliu o conceito rua e isolou 

cidades. A ideia deste objecto-cidade aparece como resposta a este problema, a 

uma procura em retomar a vida em sociedade. Tem como base a unificação das 

diversas funções urbanas, desde a mobilidade, lazer, serviços e claro, habitação. 

Quer-se uma unidade urbana (não pela sua finitude ou controlo dimensional, como 

no Renascimento, em que se limitavam cidades através de grandes amuralhados), 

mas pela possibilidade ínfima de expansão, como é o caso do plano Obus, iniciado 

                                                             
1
 António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2009) p. 7. 

2
 Arquitecto Francês que estudou o Planeamento Urbano, trabalhando extensivamente sobre a 

importância da fragmentação. 
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em 1930, uma Cidade Linear para Argel, de Corbusier, 3 caracterizada pela sua 

modularidade e cujo processo produtivo poderia ser repetido ad infinitum. 4  (figura 1 

e 2) 

  

 

 

 

 

 

O objecto-cidade tem esta capacidade de se confundir e fundir com o 

próprio tecido da cidade. É um intermédio entre a arquitectura do edifício e a rede 

urbana, em que o objecto-cidade opera. É esta a escala essencial à vida quotidiana, 

é a escala em que nós homens nos movemos e vivemos o dia-a-dia, "O objecto-

cidade é simultaneamente público e privado, simultaneamente estrutura e 

infraestrutura." 5 É proposta de projecto, é pedaço de cidade, é uma nova forma de 

pensar a cidade.  

  

  

                                                             
3
 Argel era uma colónia francesa, desde o século XVIII, com uma topografia de fortes pendentes na zona 

do interior e uma beira-mar de topografia mais estabilizada. É pedido a Corbusier que transforme a 
cidade de maneira a que esta fosse merecedora de ser chamada de capital. A ideia era que Argel fosse o 
refúgio do governo francês, quando os nazis ocupassem a França. 

4
 Ad infinitum é uma expressão do Latim que significa "até o infinito", "sem limite ou sem fim", para 

indicar um processo ou operação que continua indefinidamente. 
5
 Hashim Sarkis, Le Corbusier‟s Venice Hospital (Munich, Harvard Design School,2001) p. 15,  In: António 

Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, 2009) p. 52. 

Figura 1: Plano Obus, Le Corbusier, 1930 Figura 2:  Plano Obus, Le 
Corbusier, 1930 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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EVOLUÇÃO 

O conceito de objecto-cidade surge como intenção de agregar num único 

edifício, todas as funções urbanas. Estas reflexões, vêm desde Corbusier, em 1952, 

numa tentativa de criar um edifício autossuficiente, com a proposta da Unité 

D'Habitation. 
6
 com base nos princípios da Carta De Atenas. 

7
 (figura 3 e 4) Uma 

tentativa de comunidade vertical, mas que se encontra desconectada com o resto 

da cidade.   

 

 

Mais tarde, Corbusier encontra na Cidade Linear para Argel, a possibilidade 

de criação de uma proposta de união entre arquitectura e urbanismo, procurando 

uma maior interacção social "Parte de uma definição em que edifício e cidade 

formam um todo indissociável, expressa através de uma formalização linear. (…) Este 

predomínio da forma, conjugado com o reconhecimento de um processo de 

mecanização da sociedade herdeira de uma industrialização acelerada, que 

procurava um novo paradigma de vida comum, bem como numa outra atitude face 

                                                             
6
 Grandes edifícios modulares, essencilalmente horizontais, construídos sobre pilotis. É desenhada com 

uma planta livre, separada da estrutura, composta por terraço-jardim. Neste projeto Le Corbusier aplica o 
estudo sobre as proporções humanas (Modulor). 
7
 Manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), 

realizado em Atenas em 1933. O CIAM teve como tema a "cidade funcional". A Carta considerava 
a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional. 

Figura 3: Unité D'Habitation, Le Corbusier, 1952 Figura 4: Visão de Corbusier para a Unité 
D’Habitation, 1952 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilotis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terraço-jardim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Arquitetura_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
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à apropriação do território natural, reflecte a novidade de entender a cidade já não 

como um somatório de experiências e vivências diferenciadas no tempo e na forma, 

que ora coexistiam ora se sobrepunham, num processo sedimentar que pressupunha 

uma forma sem forma, ou seja, representa o abandono da urbanidade enquanto 

resultado de um processo, substituindo-o por uma ideia formal preexistente como 

projecto de cidade.”  
8 

 Nesta proposta, Corbusier propõe um sistema de circulação, ‘La Règle des 

7v’ (Voies de circulation) resultado de sete variantes de vias, que correspondem a 

distintas escalas e como consequência, adquirem carácteres diversos.  Os dois 

primeiros corredores são as artérias principais, de escala urbana. As ruas 

secundárias são de circulação mecânica, que limitam os quarteirões. Já no interior, 

mais duas variantes de arruamento são criadas, com um carácter mais social, 

abarcando o comércio e os serviços, acompanhadas por outra rua ao ar livre, lugar 

de vida quotidiana.   

 Este plano para a cidade de Argel surge como uma nova tentativa de 

pensar a cidade, uma renovação da sociedade, num acto totalitário de desenho, 

procurando uma nova adaptação à cidade.   

 O objecto-cidade é responsável pela activação intersticial dos espaços, 

funciona como uma 'ligação entre'. Não funciona como um objecto isolado, mas 

num contexto, activa espaços.  A cidade deve ter a capacidade dos seus edifícios 

trabalharem em conjunto, devem estar ligados. O Hospital de Veneza de Corbusier, 

de 1964, é exemplo disso, transforma arquitectura em urbanismo, procura no 

edifício um elemento regenerador da cidade. Numa entrevista a Guillermo Jullian de 

la Fuente, este relembra “When I began working on the hospital in Venice, there was 

a new cultural movement in Paris, as Manfred has already mentioned. The issue was 

how to add a new element to the Villa Savoye, so that I could deal with the continuity 

of the city. The aim was to create an element that didn’t have a determined shape, 

but instead was able to grow its way around and through the existing city. At that 

moment the influence of Aldo van Eyck was important, with his idea of the in 

betweens: a less determined space in between – and related to – more defined 

spaces. The problem of how to articulate that was very important to us. So, what is 

the hospital? It is a series of Villa Savoyes, mixed with the concept of continuity, and 

glued together with in-betweens. [...]  Of course the building was to become a 

hospital, but it would be used by Italians, and it had to become part of their city. So, 

we had to know how they ate, the way they moved, when they were in or outside 

                                                             
8
 António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2009) p. 35. 
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their beds.  And more. The building should be more than a machine; it had to involve 

all these poetics of everyday life." 9 (figura 5e 6) 

O estudo da proposta para o Hospital resultou, para Smithson, no 

renomear do conceito ojecto cidade, como Mat-Building. 10 "The lessons of mat-

building have been internalized as a series of architectural objectives: a shallow but 

dense section, activated by ramps and double height voids; the unifying capacity of a 

large open roof; a site strategy that lets the city flow through the project; a delicate 

interplay of repetition and variation; and the incorporation of time and activity as 

working variables in urban architecture. The ongoing dialogue of project and 

response continues to add to the catalogue of potential mat-building effects.” 11 

 

  

 

Estes novos ideais e princípios de cidade levam a muitas outras reflexões 

neste contexto. Servem mais tarde como princípios de debate de novas ideias. É 

então no primeiro CIAM (Congresso Internacional da Arquitectura Moderna) 12 que 

um grupo de arquitectos se junta com o objectivo de criticar as propostas do 

movimento moderno e as suas teorias, propondo uma nova linguagem urbana com 

novos pressupostos de associações humanas, de vizinhança, agregação, cluster, 

crescimento e mudança. É após o congresso, em 1956 que o grupo se consolida, 

dando início ao Team X, (figura 7 e 8) um grupo que assume o estudo sobre a 

                                                             
9
 Smithson, In: Max Risselada; Dirk van den Heuvel e Gijs de Waal, « TEAM 10: Keeping the Language of 

Modern Architecture Alive» (Conference organised by the Faculty of Architecture, Delft University of 
Technology, 5 and 6 January. Colophon, 2006)  p.22 
10

 O conceito Mat-Building emerge nas décadas de 50 e 60, mas só é reconhecido por Alison Smithson, 

mais tarde, em 1974.  Caracteriza-se pela forma entrelaçada de uma malha compacta e densa. Pela 
flexibilidade do tecido, cresce a partir do interior, com um carácter poroso e horizontal.  

11
 Stan Allen, « Mat Urbanism: The Thick 2D»,  In Hashim Sarkis, Le Corbusier‟s Venice Hospital (Munich, 

Harvard Design School,2001)  p. 197 
12

 O CIAM, Congresso Internacionais da Arquitetura Moderna, representara um conjunto de 

conferências, organizadas pelos principais nomes da arquitetura moderna internacional, a fim de discutir 
os rumos a seguir, nos vários domínios da arquitetura. 

Figura 5:  Hospital de Veneza, Le Corbusier, 
1964 

Figura 6:  Esquema de Circulações, Hospital de 
Veneza, Le Corbusier, 1964 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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envolvente urbana, procurando relações de sociabilidade, procurando um novo 

urbanismo. Apresentam propostas, que chamam de utopias, questionando o 

urbanismo moderno. Este grupo é composto por vários arquitectos: Alison e Peter 

Smithson, Aldo Van Eyck, Jacob Bakema, Shandrach Woods e George Candillis. Em 

paralelo, com outras teorias utópicas, Cedric Price, Yona Friedman, Reyner Banham, 

também apresentam as suas ideias. 

 

 

 

Há a procura de uma nova linguagem, que confira ao espaço urbano, uma 

ligação forte, ao desenrolar da vida quotidiana, como é estudo dos Team X. A cidade 

é encarada como um edifício ampliado ou, um edifício é encarado como uma cidade 

miniaturizada. Allen 13 refere as principais características deste conceito, quando diz 

"O objecto-cidade persiste aqui como estratégia organizacional e como efeito 

arquitectónico. As lições do objecto-cidade em geral (e do hospital de Veneza em 

particular) foram interiorizadas como uma série de objectivos arquitectónicos: um 

corte/secção baixo mas denso, activado por rampas e vazios de duplo pé-direito; a 

capacidade unificadora da grande cobertura livre; uma estratégia face ao local que 

deixa a cidade fluir através do projecto; uma delicada interacção de repetição e 

variação; a incorporação do tempo como uma variável activa na arquitectura 

urbana." 14 

                                                             
13

 Stan Allen, arquitecto Americano que estuda o conceito “mat building”, procura entender o seu 

propósito, estudando as várias teorias desenvolvidas neste âmbito. 
14

 Stan Allen, « Mat Urbanism: The Thick 2D»,  In Hashim Sarkis, Le Corbusier‟s Venice Hospital (Munich, 

Harvard Design School,2001)  p. 15, In: António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, 
Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009) p. 49. 

Figura 7: Team X no jardim de Alvo Van Eyck, 1974 Figura 8: Exibição Re-Opens dos 
Team X, em Paris 
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 Ainda em paralelo, outras propostas foram apresentadas, não pela vontade 

de uma nova arquitectura ou um novo urbanismo, mas como crítica às premissas 

existentes. Estas contra-utopias, como foram chamadas, não procuravam criar 

propostas concretas, tinham um cariz mais simbólico, funcionavam mais como 

provocações aos pressupostos da prática profissional. Desde a indefinida cidade 

New Babylon de Constant, aos delírios dos Archigram, ou até mesmo à ausência de 

arquitectura dos Superstudio e Archizoom.  

 Todas as propostas, independentemente da sua plausibilidade ou 

indefinição, pelo esforço sério ou provocatório, (falamos as ideia utópicas e contra-

utópicas,), tinham como fundamento, a ideia de um edifício com qualidades de 

cidade ou de cidade transformada em edifício. É uma resposta a um novo 

urbanismo, uma procura pela salvação dos valores sociais, de uma vida em 

comunidade, com espaços de permanência, de encontros, espaços de mobilidade e 

continuidade, de conexão com a cidade.  "City, if it is really a city, has a very 

compound rhythm based on many kinds of movement, human, mechanical and 

natural. The first is paradoxically suppressed, the second tyrannically emphasized, 

the third inadequately expressed. Wheels or no wheels man is essentially a 

pedestrian. Whether he really wants to be, will again become, of no longer wants to 

be quite arbitrary. He is! ‘Side’ walk indeed means just what it is! To cater for the 

pedestrian means to cater for the child. A city which be incomplete and oppressive. 

The child cannot rediscover the city unless the city rediscovers the child.” 15  

  

                                                             
15

 Alison Smithson, Team 10 Primer (London: Studio Vista Limited, 1968) p. 53. 
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TEORIAS 

 

Utopias  

Team X  

"It ended how it had begun - spontaneously." 16 

 O trabalho dos Team X eclode numa vontade de agir sobre a envolvente 

urbana, em que, os edifícios são reflexo dos espaços que os envolve. Falamos de 

espaços intersticiais, urbanos, necessários à vida em comunidade. Há a necessidade 

de controlar o ambiente exterior e consequentemente o interior.  

 É através do manifesto de Doorn, em 1950, que o trabalho desta equipa de 

arquitectos é inaugurado.  Um manifesto contra os princípios racionalistas expressos 

na Carta de Atenas, com propostas de Le Corbusier, Groupius, Mies. Torres eram 

consideradas solução habitacional, deixando de parte o sentido vital da sociedade. 

Falamos de associações humanas, comunidades, ambientes de sociabilidade. Não 

somos seres feitos para existir isolados, individuais, mas em relação.   

 Neste manifesto surgem novos conceitos como, o conceito de "habitat", 

resultante de uma declaração, Declaração do Habitat, consequência do primeiro 

encontro deste grupo.  Nesta declaração, o grupo Team X esclarece os princípios 

sobre o significado da construção de ambiente humano, desde a casa até a cidade. 

Afirmavam, “o modelo da casa depende do ambiente” 17. "Our statement tries to 

                                                             
16

 Mostafavi Mohsen,  Architecture is not made with the brain: the labour of Alison and Peter Smithson. p. 

7, In: Ana Alexandra Brett, «Complexities of Street Life: Teorias urbanas de Alison e Peter Smithson 1950-
1964» (Tese de Mestrado, Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
2010) p. 131. 

17
 Eric Munford, The CIAM Discourse on Urbanism (USA: MIT Press, 2000) p 239, In: Fernando Vázquez 

Ramos, «Team 10: Manifesto de Doorn», Primeiro Semestre, 2013, Revista Eletrônica Arq. Urb., nº9, p. 
162. 
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provide a method which will liberate still further this potential.  As a direct result of 

the 9th Congress at Aix, we have come to the conclusion that if we are to create a 

Charte de l’Habitat, we must redefine the aims of urbanism, and at the same time 

create a new tool to make this aim possible." 18 (figura 9 e 10) 

 

  

 

São apresentadas noções de flexibilidade, através de sistemas de 

mobilidade, princípio de uma nova urbanidade. “The studies of association and 

identify led to the development of systems of linked building complexes which were 

intended to correspond more closely to the network of social relationships, as they 

now exist, than the existing patterns of finite spaces and self-contained buildings. 

These freer systems are more capable of change, and, particularly in new 

communities, of mutating in scale and intention as they go along.” 19  

 Estes sistemas de mobilidade procuravam criar possibilidades de 

comunicação e movimento assim como novas densidades, através de um intenso 

uso do espaço. A rua é o elemento primordial da construção da vida urbana, é ela 

que permite a mobilidade pedestre e automóvel. Há uma procura pela separação 

destes dois tipos de movimento, com o intuito de trazer de novo a vida quotidiana. 

"A primeira cidade moderna representou uma constante com a cidade antiga, um 

esquema único e simples que sempre as ordenou: a rua. Desde a cidade grega com a 

sua trama e todas as urbanizações vernaculares até aos grandes traçados de 

Haussman, a cidade é vista, compreendida, percorrida e planificada segundo o vazio 

                                                             
18

 Harry Francis Mallgrave e Christina Contandriopoulos, Architectural Theory: Volume II - An Anthology 

from 1871 to 2005 (Malden: Blackwell Publishing, 2008) p. 324, In: Fernando Vázquez Ramos, «Team 10: 
Manifesto de Doorn», Arq. Urb., Primeiro Semestre, 2013, Revista Eletrônica, Nº9, p. 164. 

19
 Alison Smithson, Team 10 Primer (London: Studio Vista Limited, 1968) p. 52. 

Figura 9: Manifesto de Doorn, 1954 Figura 10: Diagrama do Manifesto de Doorn, 1954 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Harry+Francis+Mallgrave
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Christina+Contandriopoulos
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dos espaços públicos, um vazio definido pelos seus limites construídos. Sobre ela (a 

cidade moderna).” 20  

 Alison e Peter Smithson defendiam uma arquitectura com espaço de 

pertença e permanência, eram inspirados pela complexidade da vida de rua. 

Referem-se à rua com um sentimento de segurança e relações sociais, consequência 

da simplicidade das suas formas. São inspirados pela rua interior que Courbusier 

havia criado na Unité D’Habitation, mas ao invés de uma rua de comunicação, 

procuram uma rua geradora de vida social. "Here we have a promenade for 

pedestrians rising on a gentle ramp to first-floor level, witch stretches before us as a 

kilometre flight of terrace. It is flanked by cafés embowered e-tops that over-look the 

ground beneath. Another ramp take us to a second promenade two storeys above 

the first." 
21

.  

Este conceito de rua como edifício e edifício como rua, advém da 

necessidade de nos re-identificarmos. Preocupação de Alison e Peter Smithson, na 

sua proposta em Golden Lane Housing, para Londres, anunciado em 1951, sobre a 

qual diziam, "O papel da nossa geração é simples: devemos re-identificar o homem 

com a sua casa, a sua comunidade e a sua cidade." 22  

                                                             
20

 Ana Alexandra Brett, «Complexities of Street Life: Teorias urbanas de Alison e Peter Smithson 1950-

1964» (Tese de Mestrado, Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
2010) p. 99. 

21
  Alison Smithson e  Peter Smithson , Ordinariness and light: urban theories 1952-60 and their 

application in a building project 1963-70 (Cambridge: The MIT Press, 1970) p.67 

22
 Alison Smithson e  Peter Smithson , Ordinariness and light: urban theories 1952-60 and their 

application in a building project 1963-70 (Cambridge: The MIT Press, 1970) p.18, In: Ana Alexandra Brett, 
«Complexities of Street Life: Teorias urbanas de Alison e Peter Smithson 1950-1964» (Tese de Mestrado, 
Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2010) p. 89. 

Figura 11: Conceito para Golden Lane Housing, Londres, 1951 
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Golden Lane Housing é o primeiro projecto conceptual a pôr em prática 

aquilo que Alison e Peter Smithson haviam debatido por uma nova urbanidade, uma 

nova forma de pensar a cidade e como nela se vive. Este projecto aproxima-se da 

cidade-objecto que Le Corbusier havia idealizado para Argel. (figura 12) 

  

Smithson encaram a rua como elemento capaz de transformar o espaço, 

em criar comunidades, como fala a socióloga Jane Jacobs "As ruas e os seus 

passeios, o principal lugar público da cidade, são os seus órgãos vitais. Pense numa 

cidade o que aparece na sua memória? As suas ruas. Se estas parecem interessantes 

a cidade parece interessante." 23 (figura 13 e 14) 

  

 

                                                             
23

 Jane Jacobs, Morte e vida de grandes cidades (São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003) p. 4. 

Figura 12: Sistema Golden Lane Housing, aplicado ao centro de Convertry, 1952 

Figura 14: A Rua em Golden Lane Housing Figura 13: Conceito de Golden Lane 
Housing 
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A rua é encarada como lugar de forte cariz social e de bem-estar. Smithson 

acreditavam que pequenas mudanças deste elemento ‘rua’, eram capazes de ter 

impacto até mesmo ao nível da cidade, permitindo a sua evolução.  

 

 As novas cidades tinham como padrão a combinação de quatro funções: 

Habitação, Trabalho, Circulação e Lazer. É a falta de preocupação social que leva os 

Smithson a repensar as funções da cidade. Procuram criar novas associações onde 

casa, rua e bairro são tidos como elementos da cidade. Criam assim um diagrama, 

repensando as quatro funções, já descritas. A “Escala de Associação”, como lhe 

chama, surge como forma de repensar o modo como nos relacionamos com a 

cidade, introduzindo as associações “House-Street-Distric-City". (figura 15) Ao invés da 

organização funcional, os Smithson tinham como pressupostos de cidade as 

associações humanas. É a associação da grande escala à escala doméstica, que dá 

início a um novo paradigma. Smithson relembram “o urbanismo do nosso século 

começou com Tony Garnier que faz um plano e desenha tudo (...). Depois no período 

do pós-guerra, Le Corbusier fez a mesma coisa (...). No fim do período do Team Ten, 

o urbanismo não significava desenhar todas as casas: mas sim encontrar as formas 

geradoras. De certa forma, não tínhamos praticamente que desenhar.”24 

 

 

Figura 15: Grelha de Associações Humanas, Smithson, 1953 

 

À associação ‘casa-rua-bairro-cidade’, os Smithson chamam de Cluster, 

tinha como objectivo ser "Um pouco mais arrumado e com menos história." 25 

O conceito de cluster emerge como possibilidade de um novo urbanismo, 

que associado à mobilidade e flexibilidade, é capaz de preservar a vida em 

                                                             
24

 Jorge Figueira, «Periferia perfeita: pós-Modernidade na arquitectura portuguesa, anos 60 - anos 80» 

(Tese de Doutoramento, Coimbra, Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, 2009) p. 68. 
25

 Alison Smithson e Peter Smithson, Urban Structuring (London: Studio Vista, 1967)  p.33. 
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sociedade. Smithson referem-se a esta ideia como: ‘Cluster City, a new shape for the 

comunity’. 

 Em Golden Lane a rua ganha carácter de lugar, "suficientemente largas 

para duas mães com carrinhos de bebé pararem a conversar e ainda deixarem 

espaço para passagem." 26  

 O projecto desenvolve-se em grandes blocos edificados de dez pisos cada, 

criando uma rede de edifícios ligados entre si por ruas pedestres, não apenas 

terrestres, mas por ‘streets-in-the-air’ 
27

.  

Associados a estas ruas, noutras de carácter mais residencial, espreitam 

pequenos jardinzinhos, espaços exteriores, conectados às habitações, "podendo 

assim cada família contribuir para a arquitectura de rua." 28 As crianças podem 

brincar no jardim ou na rua da sua casa. Outras ruas de carácter mais público, de 

vida social, eram composta por pequenas lojas, postos de correios, serviços do 

quotidiano, “De modo a conseguir fluidez de movimento, propomos uma cidade 

multi-nivelada com streets-in-the-air residenciais, conectadas entre si num complexo 

contínuo multi-nivelado, ligadas onde necessário.” 29  

 Os Smithson pensaram no projecto para Golden Lane como um complexo 

com a possibilidade ínfima de se estender, sempre que necessário, ou sempre que 

pertinente. Poderia estender-se por toda a cidade, ocupando espaços livres, vazios 

urbanos, conectando-se aqui e ali, com outros edifícios existentes na cidade, sempre 

que necessário. Contudo, este projecto não passou do desenho à prática, mas as 

suas ideias e teorias levaram a que em 1964, servissem de base teórica para 

projectarem um conjunto habitacional colectivo no Robin Hood Garden. (figura 16 e 

17) 

                                                             
26

 Alison Smithson e Peter Smithson, Urban Structuring (London: Studio Vista, 1967)  p.25. 

27
 Conceito desenvolvido pelos Smithson, “ruas aéreas” de caríz pedonal 

28
 Alison Smithson e Peter Smithson, «The built world: urban reidentification», Architectural Design, 

Junho, 1955, Nº 6, p. 186. 

29
 Alison Smithson e Peter Smithson, Urban Structuring (London: Studio Vista, 1967)  p.26. 

Figura 17: Robin Hood Garden, Smithson, em 1972 Figura 16: Planta Robin Hood Garden, 
Smithson, 1964 
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O projecto do conjunto habitacional para Robin Hood Garden surge como o 

culminar de todas as ideias e teorias até então desenvolvidas pelos dois arquitectos. 

Tal como em Golden Lane a rua é entendida como elemento transformador de todo 

o espaço urbano, não apenas criando espaço para mobilidade, mas como lugar de 

expressão social. No entanto, a rede urbana pensada para o projecto em Golden 

Lane é esquecida, retomando a ideia de quarteirão. O conjunto habitacional 

proposto para Robin Hood Garden era então composto por dois edifícios que 

abraçavam um vasto jardim central, protegendo-o da azáfama do quotidiano e dos 

ruídos dos carros. Os edifícios funcionavam com muros de betão, estando as zonas 

mais privadas, voltadas para a zona central, enquanto os espaços de recreio tinham 

relação com o exterior. As ruas pedonais eram então voltadas para fora, dividindo-

se pelas cotas dos edifícios, espreitavam de 3 em 3 pisos, já como acontecia em 

Golden Lane. Estas ruas funcionavam como espaço de transição entre interior e 

exterior, entre o espaço privado da casa, e o espaço público do bairro. As casas 

eram desenhadas em duplex, sendo o acesso às habitações sempre pela zona da 

cozinha. Os dormitórios e zonas de estar ficavam no piso inferior, mais 

resguardadas.  

  Alison e Peter Smithson sempre se deixaram cativar pela complexidade da 

vida de rua, esquecida pela modernidade. Inspirados por este elemento urbano, 

foram vários os debates, teorias e ideias que surgiram na sua presença. Procuraram 

re-interpretar o conceito de rua, e consequentemente o conceito do Homem 

enquanto ser social. Procuraram nela, a capacidade de criar uma nova imagem de 

cidade, um novo urbanismo. A rua como lugar de permanência e vida em 

comunidade foi um dos mais intensos e importantes estudos que Alison e Peter 

Smithson se ocuparam durante décadas, e que ainda hoje podemos fazer uso: 

 "The problem of reidentifying man with his environment (contenu et 

contenant) cannot be achieved by using hierarchy forms of house-groupings, streets, 

squares, greens, etc., as the social reality they presented no longer exists. In the 

complex of association that is a community, social cohesion can only be achieved if 

ease of movement is possible and this provides us with only second law, that height 

(density) should increase as the total population increases, and vice versa. In a large 

city with high buildings, in order to keep ease of movement, we propose a multi-level 

city with residential 'streets-in-the-air'. These are linked together in a multi-level 

continuous complex, connected where necessary to work and to those ground 

elements that are necessary at each level of association. This conception is a direct 

opposition to the arbitrary isolation of the so-called communities of the 'Unité' and 
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the 'neighborhood'. We are of the opinion that such a hierarchy of human 

associations could replace the funcional hierarchy of the 'Charte d'Athenes'." 30 

 Os Smithson não foram os únicos a debruçarem-se sobre estes temas, 

foram muitos os elementos do Team X que também se questionaram sobre a cidade 

e o urbanismo. Muitas foram as propostas para um novo urbanismo, desde o 

Amsterdam Orphanage de Aldo Van Eyck, em 1958, ou até mesmo a Universidade 

Livre de Berlim de Shandrach Woods e Georges Candilis, em 1963, assim como o 

projecto da reconstrução de Frankfurt Römerberg, também do mesmo ano.  

 

 Os projectos de Woods e Candilis foram grandes impulsionadores na 

discussão sobre os objectos-cidade. 

A coincidência cronológica entre o projecto para a Universidade Livre de 

Berlim, de Woods e Candilis, e o projecto para o Hospital de Veneza, de Le 

Corbusier, põe em questão a possibilidade de aproximação destas duas ideias, de 

gerações distintas. (figura 18 e 19) No caso de Corbusier, a sensibilidade e subtileza 

demonstradas, na relação que o edifício cria com a cidade, representa uma atitude 

mais impositiva, na ligação com a mesma. Já o projecto de Woods e Candilis 

permitia uma maior flexibilidade na relação com a cidade. Neste projecto, as 

diferentes zonas de actividade estariam conectadas por uma estrutura pedonal, 

sendo alguns espaços ocupados por edificado, outros por circulação, lazer e 

permanência, e ainda alguns espaços deixados livres para permitir iluminação e 

ventilação.   

 

 Também o projecto para o centro de Frankfurt, da mesma autoria do 

projecto para a Universidade Livre de Berlim, representou uma grande mudança na 

forma como se pensava a cidade. É pensada uma nova noção de conectividade e 
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 Alison Smithson e Peter Smithson, In: Charles Jenks e Karl Kopf, Theories and manifestoes of 

contemporary Architecture. (Chichester : Academy Editions, 1997) S/ p. 

Figura 18: Planta Universidade Livre de Berlim, Woods e Candilis Figura 19: Planta Hospital de Veneza, 
Corbusier 
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mobilidade, onde os padrões tradicionais de cidade: Quarteirão, Praça, Rua; são 

descontextualizados, criando uma maior relação com a cidade. (figura 20 e 21) 

 

 

Neste projecto para o centro de Frankfurt há um desejo maior pela criação 

de ligações e continuidades com a cidade. Procuram uma maior relação com a 

mesma, que é aquilo que acaba por falhar no projecto para a Universidade Livre de 

Berlim, "A obra concluída veio a constituir (...) um retrocesso, ou mais 

concretamente uma suspensão no entendimento do objecto-cidade enquanto 

processo de intervenção em ambientes urbanos ou periféricos, enquanto catalisador 

de regeneração urbana em tecido consolidado degradado, ou ainda como âncora de 

desenvolvimento urbano em situações de fronteira ou periferia, no fundo entre 

partes de cidade incomunicantes, [que] poderia ter representado nas décadas 

seguintes. (...) A sua relação com o solo que, de forma equívoca, não potenciava as 

suas ruas e pátios interiores enquanto espaços públicos de paragem e 

atravessamento urbanos, abertos ao conjunto da comunidade, facto que era 

agravado pela monofuncionalidade a que programa universitário o obrigava.” 
31

  

No caso de Frankfurt, o uso de uma estrutura flexível, associada a uma 

infra-estrutura de circulação e serviços, vem permitir que o edifício se molde aos 

limites irregulares do terreno, se conecte com os edifícios existentes. Liberta-se do 

solo, criando ruas suspensas, sobrelevadas, que definem as valências programáticas. 

Contudo, tal como aquilo que acontece no projecto da Universidade Livre de Berlim, 

também o projecto para Frankfurt resulta de uma tentativa falhada de objecto-

cidade. Apesar de o segundo ter conseguido criar uma maior relação com a cidade, 

acaba por não passar somente disso. "The project promises a new sense of 

connectivity and mobility within the historic core of the European city. Without 
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 António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2009) p. 78-79. 

Figura 20: Conceito da proposta para o centro de 
Frankfurt, Woods e Candilis, 1963 

Figura 21: Proposta para o centro de Frankfurt, 
Woods e Candilis, 1963 
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recourse to the traditional morphologies of block and street, it effectively stitches 

together a fragmented and broken context. Although formally continuous and 

architecturally consistent, it could hardly be called a building in the usual sense. It is 

less a building than a new urban network, a series of pathways and voids 

superimposed over the old order. If the Free University Berlin failed in part because it 

lacked context (nothing for its network to connect up to) the Frankfurt project, like 

the more or less contemporaneous Venice Hospital of Le Corbusier, is meaningless 

except as a highly specific contextual insertion.” 32  

 

 É na emergência deste grupo de arquitectos Team X, através do estudo do 

objecto-cidade, que a separação entre Urbanista e Arquitecto é posta em questão. A 

tentativa falhada de relacionar a escala doméstica à escala metropolitana foi aquilo 

que levou à separação entre Urbanismo e Arquitectura no modernismo. Os Team X 

põe em causa esta separação, assim como procuram entender a relação entre 

interior e exterior, a relação que o espaço doméstico deve ter com o espaço da rua. 

A forma como os dois se devem conectar, não a nível somente físico, pela 

continuidade visual, mas a nível psicológico, pela transição entre ambos. "We are 

not only breathing in, nor are we exclusively breathing out. This is why it would be so 

beneficial if the relation of interior space and exterior space, between individual and 

common space inside and outside, between the open and the closed (directed 

towards the inside and outside) could be the built mirror of human nature, so that 

man can identify with it. These are formal realities because they are mental realities. 

Moreover they are not polar but ambivalent realities. The dwelling and its extension 

into the exterior, the city and its extension into the interior, that's what we have to 

achieve!" 
33 

Aldo Van Eyck emerge como um elemento importante no ressurgimento do 

conceito Urbanista-Arquitecto. Para Aldo Van Eyck "A house must be like a small city 

if it's to be a real house; a city like a large house if it's to be real city." 34 Eyck 

desenvolve o que os Smithsons já outrora se tinham debruçado, o espaço da rua. 

Com mais incidência na procura do entendimento da transição entre o espaço 

interior da casa e o espaço exterior da rua. "A porta devia expandir-se e adoptar 
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 Stan Allen, « Mat Urbanism: The Thick 2D»,  In: Hashim Sarkis, Le Corbusier‟s Venice Hospital (Munich, 

Harvard Design School,2001)  p. 205 
33

 Aldo van Eyck, «Over Binnen- En Buitenruimte» Forum 11, 1956, Revista, Nº5, p. 133. 

34
 Aldo Van Eyck, In: Karin Jaschk, « City ls House and House ls City: Aldo van Eyck, Piet Blom and the 

Architecture of Homecom», In: Vittoria Di Palma, Diana Periton e Marina Lathouri, lntimate Metropolis: 
Urban Subjects in the Modern City (Londres: Routledqe, 2008) P. 177. 
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uma forma capaz de evocar as boas-vindas ,de constituir um convite à pausa, à 

permeabilidade."35  

 Van Eyck encontra na porta o conceito de limiar. Segundo ele, todos estes 

espaços "limites" deveriam constituir lugares intermédios ou "in-betweens", como 

lhes chamou, lugares abertos, ambivalentes. Estes espaços tinham a capacidade de 

potenciar mais do que apenas espaços de passagem. A sua articulação entre os dois 

domínios e a possibilidade de habitar as duas realidades em simultâneo, casa e rua, 

conferiam aos espaços de transição a potencialidade de múltiplas actividades.  

 É no projecto para o Orfanato de Amesterdã, de 1960, que Aldo Van Eyck 

desenvolve as transições entre interior-exterior. Neste projecto as ligações interior, 

exterior, criam espaços intermédios, bem definidos. O arquitecto não procura criar 

espaços lineares, pelo contrário, procura espaços articulados, onde os transeuntes 

possam interagir com o espaço e não somente deslocarem-se de um lugar para 

outro. O Homem deve ter a possibilidade de percorrer o espaço da forma que lhe 

for mais interessante, ter a possibilidade de escolha individual.   

 

 

 É de notar que o trabalho de Eyck, também se centra numa ideia de 

objecto como cidade, que não funciona isolado mas em relação com a mesma. A rua 

é entendida como elemento de transição entre ambas as realidades, conectando-as. 

Permite criar espaços de ínfimas actividades com espaços de permanência e vida em 

comunidade. “Tree is leaf and leaf is tree – house is city and city is house – a tree is a 
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 Max Risselada, Dirk van den Heuvel e Gijs de Waal, « TEAM 10: Keeping the Language of Modern 

Architecture Alive». Conference organised by the Faculty of Architecture, Delft University of Technology, 5 
and 6 January. Colophon, 2006. P. 87 

Figura 22: Planta Orfanato de Amesterdão, 
Aldo Van Eyck, 1960 

Figura 23: Orfanato de Amesterdão, Aldo Van Eyck, 1960 



OBJECTO-CIDADE 

 

30     CIDADE DENTRO DA CIDADE      

tree but it is also a huge leaf – a leaf is a leaf, but it is also a tiny tree – a city is not a 

city unless it also a huge house – a house is a house only if it is also a tiny city." 36  

 

 Muitas foram as utopias urbanas que, ao longo das décadas de 50 e 60, 

foram construindo cenários de um novo urbanismo, resultantes da crítica ao 

racionalismo moderno. Há uma procura em se criar uma arquitectura de bem-estar. 

Reflectir sobre o Homem, sobre a comunidade, numa tentativa de ligar o espaço da 

casa ao espaço da cidade. "Quando eu era criança, descobri que a casa sozinha não 

existe, que não acaba nos limites interiores do chão, mas continua pelas ruas, pelos 

jardins e depois para a casa em frente." 37  

 Yona Friedman, em comunhão com os Team X, estuda também estas 

questões, desenvolvendo o conceito ' L'Architecture Mobile '. Ideia que vem 

permitir o uso flexível do espaço, possibilitar a escolha individual, onde cada pessoa 

poderia trabalhar e viver em casas de seu próprio design. Repensa a forma como se 

concebe a cidade, e desenvolve em 1958, aquilo a que chama 'Ville Spatiale'. (figura 

24 e 24) É uma cidade suspensa, elevada, multiplicando a superfícies originais da 

cidade, "The idea of the Ville Spatiale was to assure for its inhabitant the freedom to 

shape both their individual habitat and the city layout, freely after their preferences. 

The second element of that idea was the Architecture mobile, the possibility to 

periodically remodel the individual habitat and urban layout, without imposing 

demolition." 38   
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 Aldo Van Eyck, In: Max Risselada; Dirk van den Heuvel e Gijs de Waal, « TEAM 10: Keeping the 

Language of Modern Architecture Alive» (Conference organised by the Faculty of Architecture, Delft 
University of Technology, 5 and 6 January. Colophon, 2006)  p. 102. 
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 Yona Friedman, Pro Domo (Barcelona: Actar Publichers, 2006) p. 318. 

38
 Yona Friedman, Architecture with the people, by the people, for the people  (Barcelona: Actar Publishers, 

2011) S/ p, In: Movingcities, http://movingcities.org/movingmemos/yona-friedman-book-review-oct11/, 
05, Janeiro 2014.  

Figura 24: Conceito Ville Spatiale, Yona Friedman, 
1958 

Figura 25: Conceito Ville Spatiale, Yona Friedman, 
1958 

http://movingcities.org/movingmemos/yona-friedman-book-review-oct11/
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Contra- Utopias  

 Várias foram as propostas para um novo urbanismo. A cidade foi pensada e 

repensada por inúmeros arquitectos e foram vários aqueles que nas décadas de 50 

e 60 se debruçaram sobre o tema. Nesta vontade de repensar a cidade, é possível 

distinguir duas atitudes distintas quanto ao seu propósito e posição perante a crítica 

ao movimento moderno. Por um lado há uma procura em contornar e superar o 

fracasso da cidade moderna, com propostas já anteriormente abordadas, do grupo 

Team X, e também com o apoio de Yona Friedman. Por outro lado, numa atitude 

crítica, se não provocatória, emergem um conjunto de propostas que funcionam 

como contra-utopias, mas que, no entanto, não deixam de procurar repensar 

também elas, o urbanismo, a cidade e até mesmo o Homem.  

 Aquilo que os Smithsons procuravam para um novo urbanismo, também os 

Archigram foram tentados a explorar, associando-se também eles ao conceito de 

flexibilidade, mobilidade e conexão, acrescentando o sentido de mutabilidade e 

adaptabilidade.   

 

 Nos anos 60, um grupo de arquitectos une-se para dar a Archigram, grupo 

este composto por Michael Webb, Peter Cook, entre outros. Archigram procuram 

criar a cidade do futuro. Tinham como objetivo conceber uma cidade viva, mutável, 

adaptável à qual chamaram 'Living-City'. 39 

 Nas suas várias propostas os Archigram procuraram conceber uma cidade 

conexa, desenvolvendo a ideia de uma arquitectura mutável, flexível, expansível. Era 

expectável que a cidade pudesse resolver o problema da monumentalidade, 

consequência das cidades contínuas. Procuravam soluções com elementos 

independentes da mega-estrutura para que se pudesse mover e melhor adaptar 

consoante a necessidade.  

 A noção de uma arquitectura baseada em elementos substituíveis surge em 

1959, com o projecto Sin Centre de Michael Webb. O projecto consistia num parque 

diversões em Leicester Square, Londres. O edifício era pensado como uma enorme 

galeria interior que se ligava aos elementos fixos do projecto, as zonas de circulação 

como rampas, escadas e elevadores. As infra-estruturas de circulação eram os 
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 Conceito resultante de uma exposição no Institute of Contemporary Arts, em 1963. Defendiam uma 

abordagem high tech, explorando o universo das estruturas insufláveis, computadorizadas, ambientes 
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únicos elementos fixos, enquanto plataformas destinadas a espaços de lazer, jogos e 

espetáculos podiam ser dispostas, consoante a vontade. (figura 26 e 27) 

 

O conceito de flexibilidade, mutabilidade e quase indefinição do espaço, 

empregue no projecto, encontra similaridades com o projecto Fun Palace de 1961, 

de Cedric Price. Price. Desenvolve uma proposta com características e premissas 

inspiradas em Sin Centre onde "Fun Palace had no intrinsic meaning of permanent 

form.” 40 Tinha como função a de ser um centro de entretenimento disponível 24 

sobre 24 horas. (figura 28 e 29) 
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 Cedric Price, In: Mary Lou Lobsinger, «An Architecture of the Performance», Daidalos, 2000, Revista, 

Nº74, p. 24. 

Figura 26: Proposta Sin Centre, Michael Webb, 
1959 

Figura 27: Axonometria da escada elíptica para o 
projecto Sin Centre 

Figura 28: Fun Palace, Cedric Price, 1961 
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Neste projecto, os únicos elementos fixos seriam torres verticais que 

concentrariam todas as instalações, infra-estruturas e serviços. Tudo o resto estaria 

disponível para ser adaptado e transformado. O edifício tinha a particularidade de 

ter um ambiente completamente controlado onde "adjustable sky-blinds perform 

the role of roofing and task of spatial division is assigned to mutable barriers 

described as movable screens, warm air screens, optical barriers and static vapor 

zones." 
41

   

 

Foram várias as experiências realizadas pelos Archigram, na procura de um 

novo urbanismo, idealizaram uma arquitectura de mobilidade e mutabilidade, como 

é exemplo Plug-in-City de Peter Cook, concebida em 1964. O conceito de Plug-in-

City nasce com a vontade de criar uma cidade pensada a partir de uma mega-

estrutura que se interligava em rede, onde um sistema de percursos serpenteava, 

como ruas, por toda a estrutura. Um espaço planeado como um só edifício, como já 

era de habito o conceito objecto-cidade. Em Plug-in-City as habitações eram 

agregadas em torres, não se apresentavam como habitação corrente. Eram 

dispostas em cápsulas, permitindo aos habitantes a possibilidade de transportar as 

suas próprias casas, para vários pontos da cidade, fazendo lembrar a Ville Spatiale 

de Yona Friedman, na qual as habitações também poderiam ser transfiguradas pelos 

próprios habitantes, dando espaço a uma suposta liberdade. (Figura 29) 
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 Cedric Price, In: Mary Lou Lobsinger, «An Architecture of the Performance», Daidalos, 2000, Revista, 

Nº74, p. 24. 

Figura 29: Plug-in-City, Peter Cook, 1964 
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 No desenvolvimento da ideia de uma cidade móvel, adaptável, cresce , em 

1964, um novo conceito de cidade, Walking City, ou cidade andante, do arquitecto 

Ron Herron, também ele parte do grupo que compunha os Archigram. Uma 

estrutura sem fundações ou elementos de fixação, que se movia por toda a cidade, 

sem lugar de permanência, fixo, fazendo lembrar uma nave espacial. Archigram 

defendem que: “an ideas generator in creating Living City. Cities should generate, 

reflect, and activate life, their environment organized to precipitate life and 

movement. Situation, the happenings within spaces in the city, the transient throw-

away objects, the passing presence of cars and people are as important, possibly 

more important, than the built demarcation of space. Situation can be caused by a 

single individual, by groups or a crowd, their particular purpose, occupation, 

movement, or direction. Situation can be traffic, its speed, direction, classification. 

Situation may occur with change of weather, time of day or night.” 
42

  

 

Estas ideias de cidade, dos Archigram, geraram, durante anos, diversas 

discussões sobre a sua finalidade. Muitas arquitectos debateram sobre a 

impossibilidade de se conseguir distinguir a fronteira entre real e imaginário, 

deixando mesmo em aberto a questão das reais intenções dos Archigram em 

desenvolver estas teorias.  

 "This thing we call Living City contains many associative ideas and emotions 

and can mean many things to many people: liking it or not liking it, understanding it 

or not understanding it, depends on these personal associations. There is no desire to 

communicate with everybody, only with those whose thoughts and feelings are 

related to our own.” 43 
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 Simon Sadler, Archigram: Architecture Without Architecture (Cambridge: MIT Press, 2005) p. 59. 
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 Simon Sadler, Archigram: Architecture Without Architecture (Cambridge: MIT Press, 2005) p. 69. 

Figura 10: Walking City, Ron Herron, 1964 
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 É na união da Pop Art com a arquitectura que surgem estas novas teorias, 

emergem grupos como os Archigram, Superstudio e Archizoom, reagindo às ideias 

utópicas, apresentam propostas alternativas, adoptando um cariz provocatório. Os 

Archizoom concebem como crítica, uma cidade com base na ideia de um grande 

supermercado, por ser encarado como um espaço descaracterizado, monofuncional 

banal. Non-Stop-City elaborado em 1970, materializa-se como um edifício 

supermercado, continuo, enterrado, caracterizado por iluminação artificial, e meios 

mecânicos para nele podermos aceder. "The factory and the supermarket become 

the specimen models of the future city: optimal urban structures, potentially 

limitless, where human functions are arranged spontaneously in a free field, made 

uniform by a system of micro-acclimatization and optimal circulation of information. 

The ‘naturaland spontaneous’ balance of light and airis superseded: the 

housebecomes a well-equipped parking lot. Inside it there exist no hier-archies 

norspatial figurations of a conditioning nature.”44
 (figura 31) 
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 Archizoom, In: Kazys Varnelis, «Programming After Program: Archizoom’s No-Stop City», Praxis, Junho, 
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Figura 11: Interior da Non-Stop-City, Archizoom, 1970 
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Esta tentativa de criticar e representar a sociedade como Ser consumista, 

põe em prático os propósitos de não-lugares que Marc Augé havia descrito, “Na 

medida em que o não-lugar é o negativo do lugar, torna-se de facto necessário 

admitir que o desenvolvimento dos espaços da circulação, da comunicação e do 

consumo é um traço empírico pertinente da nossa contemporaneidade, que esses 

espaços são menos simbólicos do que codificados, assegurando neles toda uma 

sinalética e todo um conjunto de 7 de 12 mensagens específicas (através de écrans, 

de vozes sintéticas) a circulação dos transeuntes e dos passageiros.”45. 

Criam-se espaços de movimento, comunicação e passagem onde o único 

objectivo é ir de um sítio para outro, esquecendo-se os espaços, lugares de 

permanência, de estar em sociedade. Em 1969 em oposição às teorias de Augé, o 

grupo Superstudio desenvolve o conceito ‘The Continuous Monument’ ou, Cidade 

Continua. Uma estrutura contínua, ortogonal, sem fim, que percorria o mundo, uma 

não arquitectura, indefinida e sem funções, um verdadeiro ataque à prática 

urbanista, quer ao Modernismo, quer ao Megaestruturalismo, muito característico 

das utopias. Superstudio defendem que "For those who, like ourselves, are 

convinced that architecture is one of the few ways to realize cosmic order on earth, 

to put things to order and above all to affirm humanity’s capacity for acting 

according to reason, it is a “moderate utopia” to imagine a near future in which all  

architecture will be created with a single act, from a single design capable of 

clarifying once and for all the motives which have induced man to build dolmens, 

menhirs, pyramids, and lastly to trace (ultima ratio) a white line in the desert.” 46 

(figura 32 e 33) 
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 Marc Augé, Para que Vivemos? (Lisboa: Editora 90º, 2006) p.115. 
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 Peter Lang e William Menking, Superstudio: Life Without Objects (Milão: Skira, 2003) p.11. 

Figura 32: The Continuous Monument, Superstudio, 1969 Figura 33: Forma como se vivia a 
Cidade Contínua 



OBJECTO-CIDADE 

 

CIDADE DENTRO DA CIDADE     37 
 

O início da década de 70 é marcado por um sentimento de conformismo 

em relação às reais possibilidades em se criar um novo urbanismo. Como resposta a 

esta situação, Superstudio desenvolvem um conjunto várias cidades ideias, levando 

até às ultimas consequências as suas atitudes contra-utópicas, provocatórias. Cada 

cidade era representativa de cada característica específica idealizada. 

  

É neste mesmo período que emerge, como crítica, uma nova vanguarda, na 

tentativa de se procurar a cidade ideal. Os situacionistas, em particular o arquitecto 

Constant Nieuwenhuys acreditavam que a cidade tinha a capacidade de funcionar 

exclusivamente como objecto lúdico, onde o Homem não trabalhava. A cidade tinha 

a capacidade de ínfimas transformações, onde todo o espaço era passível de sofrer 

manipulações, sem espaços de definição. “A nossa ideia central é a construção de 

situações, isto é, a construção concreta de ambientes momentâneos da vida e a sua 

transformação numa qualidade passional superior. (...) O urbanismo unitário define-

se primeiramente pelo emprego do conjunto das artes e das técnicas, como meios 

concorrendo a uma composição integral do meio ambiente. É preciso encarar este 

conjunto como infinitamente mais vasto do que o antigo império da Arquitectura 

sobre as artes tradicionais, ou que a actual aplicação ocasional ao urbanismo 

anárquico de técnicas especializadas, ou investigações científicas.” 47 Surge aqui a 

noção de urbanismo unitário, um urbanismo motivado pela participação e não por 

uma procura idealista das formas e soluções correntes do urbanismo tradicional. 

 Foi claro durante as décadas de 50 e 60, pelas reflexões vigentes de vários 

arquitectos, como o já referido grupo Team X ou pelas provocações dos Archigram e 

Superstudio, esta necessidade por um novo urbanismo, procurando princípios de 

mobilidade, flexibilidade e espaços de transformação. Emerge um novo homem, o 

'Homo Ludens', 48 um ser determinado pela mobilidade, característico desta nova 

forma de viver o espaço, e consequente a procura de uma nova cidade com 

"uninterrupted complex activity through which man's environment is consciously 

recreated according to progressive plans in all domains." 49  
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 Estas reflexões sobre um novo Homem e sobre um novo urbanismo têm 

particular expressão no trabalho desenvolvido em 1959 por Constant com a New 

Babylon, ou Nova Babilónia. Mais do que uma mega-estrutura, funcionava como 

uma rede espacial, levantada do solo, pairando indiferentemente sobre a cidade, 

indeterminada, mas que permitia à cidade crescer e transformar-se sem restrições. 

O que distinguia New Babylon de qualquer outra utopia urbana era a sua completa 

indeterminação, levando mesmo ao limite o carácter de liberdade individual. 

Carácter este, já outrora pensado para a Ville Spatiale de Friedman, ou para a Plug-

in-City dos Archigram, aproximando-se mesmo da Cidade Continua pensada por 

Superstudio. No entanto, a sua completa indeterminação, até mesmo sistemas de 

circulação e percursos, a tornavam única. A New Babylon de Constant consistia 

então numa estrutura suspensa, apoiada em pilares, que pousavam subtilmente 

sobre a cidade existente. Logo por cima da cidade, no primeiro piso do conjunto, 

localizavam-se as infra-estruturas, ocupadas por vias de tráfego automóvel, 

ferroviário e unidades fabris. Nos pisos superiores, um aglomerado de pequenos 

espaços dava lugar aos espaços de socialização. Nestes pisos encontrávamos 

elementos completamente mutáveis e desmontáveis, compostos de paredes, tectos 

e pavimentos, ou até mesmo de escadas. Elementos que se encontravam em 

constante transformação, eram constantemente alterados, permitindo liberdade na 

criação de espaços e indefinição dos mesmos.  

 

 

Figura 12: New Babylon, Constant Nieuwenhuys, 1959 
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A New Babylon funcionava quase como um jogo, onde qualquer 

participante tinha a liberdade para jogar sem comedimento. "O projecto desenvolve 

a lógica da ‘deriva’ segundo uma forma de ‘ficção científica arquitectónica’ Ninguém 

trabalha neste futurístico mundo. Somente existe lugar para um lúdico deambular 

através de um interior infinito e continuamente manipulável. Uma estrutura variável, 

com quinze a quarenta metros de profundidade, construída com recurso às 

potencialidades de materiais como titânio e o nylon, é suspensa quinze a vinte 

metros acima do solo, agindo como uma estrutura ou grelha de suporte para as 

contínuas transformações dos micro-espaços que nela ocorrem. Não existem 

volumes, somente ‘campos’ de formas e sombras em permanente ‘negociação’ pelos 

habitantes.” 50 

 

 Foram durante décadas, inúmeras as propostas desenvolvidas, mesmo 

tendo ou não a intenção de procurar soluções, ou apenas impondo uma atitude 

provocatória, foram todas elas, fundamentais e determinantes no pensamento 

sobre um novo urbanismo e uma nova arquitectura. Não há-de ser por acaso que 

ainda hoje nos debruçamos sobre elas e as estudamos. Com ou sem plausibilidade, 

com ou sem realismo, estas teorias utópicas, muitas vezes consideradas delírios 

(Archigram), não tinham apenas como objectivo criticar a sociedade moderna, o 

racionalismo imposto pela Carta de Atenas, procuravam questionar o urbanismo, a 

cidade e acima de tudo, o Homem. 

É de notar que, na cidade actual, contemporânea, é possível reconhecer o 

legado deixado por estas utopias urbanas, em particular pelos princípios de 

mobilidade dos Smithson. Em particular, no trabalho de Koolhaas, é notória a 

importância em pensar os espaços urbanos e em pensar novas estratégias, 

desenhando edifícios, como partes integrantes do tecido urbano. Os percursos 

públicos entram pelo próprio edifício, acabando por se transformar em parte 

integrante do projecto. Há uma relação entre arquitectura e urbanismo, eles 

funcionam em comunhão, como parte integrante do mesmo pressuposto.  

Kunsthald, em Roterdão, projecto desenvolvido por Koolhaas em 1992, é 

possível entender este conceito, articulando os espaços públicos adjacentes, 

reconfigurando os limites entre público e privado. O conceito objecto-cidade, 

desenvolvido pelos Smithson, é alvo da sua redefinição, na contemporaneidade. 
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 Mark Wigley, Constant’s New Babylon, The Hyper-Architecture of Desire (Roterdão: 010 Publishers, 

1998) p.13, In: Ana Marta Feliciano, « A Mobilidade e o Lazer na “construção” de uma nova visão utópica 
da Cidade: A proposta “New Babylon” de Constant Nieuwenhuys», Artitextos, Dezembro, 2006, Revista, 
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Vem permitir a possibilidade de desenhar as ligações entre realidades urbanas 

consolidadas. Falamos de espaços intersticiais esquecidos, que a cidade deixou sem 

determinação. O objecto-cidade pode funcionar na cidade actual como nó de 

ligação entre as várias realidades, permitindo a conexão entre ambos, possibilitando 

uma maior coesão da cidade. (figura 36) 

 

 

 

 

Figura 136: Kunsthad, Koolhaas, 1992 
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CONTEXTO PORTUGUÊS 

 Portugal foi também alvo deste fascínio na tentativa de alcançar a cidade 

ideal que durante décadas foi motivo de várias teorias, levando muitas vezes à sua 

concreta realização.  

 No final do século XIX, Miguel Pais, propunha ligar os cumes das setes 

colinas de Lisboa através de pontes. A ponte de S. Pedro de Alcântara ao Campo de 

Sant’Ana, por cima da Avenida da Liberdade, e de Sant’Ana à Graça ou ao Castelo, 

sobre a Rua da Palma. Um quarto de século mais tarde, no início do século XX Fialho 

de Almeida, considerado por muitos, um utópico, propõe uma Lisboa Monumental, 

com a ligação, por meio de viadutos, S. Pedro de Alcântara à Graça ou ao Castelo, 

construindo aqui um palácio de diversões, trazendo, a Lisboa o comércio e a 

Indústria a outro nível: “Percorrer em manhãs e tardes essa Avenida a 80 metros do 

solo, bordada de passeios e refúgios suspensos sobre mísulas, vendo por baixo ferver 

a bicharia dos bairros pobres, a Avenida estender-se em regueiros brancos e verdes, 

de asfalto e folhas de árvores, na estonteação do ar livre, com horizontes de voo de 

águia, seria um destes prazeres sibaríticos que os cogitadores de quimeras 

agradeceriam a Deus, como antevisão do paraíso dos maduros..” 51  
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 Fialho D’Almeida, Lisboa Monumental (Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 2011) p.17-18.  

 

Figura 37 e 38: Lisboa Monumental, Fialho de Almeida, início do século XX  
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Mais tarde, Francisco Silva Dias procurou debruçar-se sobre esta cidade 

utópica de Fialho, compreendê-la e propor uma nova cidade, através do 

pressuposto deste primeiro. Sugere então uma ponte sobre as duas colinas 

(Sant’Ana e Castelo), apoiada em duas grandes estruturas, com elevadores 

incorporados, que sustentavam a ponte e permitam alcançar as muralhas do 

Castelo. Propõe ainda uma escada rolante até ao topo da colina.   Esta ponte iria 

permitir um acesso fácil ao Hospital S. José e ao Martim Moniz: “Num processo 

cinematográfico de ocultação e surgir da paisagem, agarrado às colinas sem a ferir. 

Ponte que poderá ser aventurosa estrutura de ferro e madeira ou tão esbelto quanto 

possível traço de betão.” 52  

 Mais recentemente, e numa tentativa mais concreta, o conjunto 

Malagueira de Álvaro Siza Vieira, em 1975, é um dos exemplos desta vontade de se 

pensar, um espaço indeterminado, como lugar potencial para a integração do tecido 

urbano. No projecto para a Malagueira é impossível aos olhos, não sermos cativados 

pelo 'Aqueduto'. Uma estrutura pensada como solução, para nela conter todas as 

infraestruturas necessárias no lugar. Remete-nos à memória para o aqueduto de 

Évora, funciona como uma continuação do próprio aqueduto da cidade. Este 

'Aqueduto' funciona como uma mega-estrutura que liga todos os conjuntos "que 

aqui acaba por funcionar como elemento definidor da leitura do skyline do conjunto, 

destacando-se não só através da sua autonomia formal, como também através da 

sua cor escura, por oposição ao branco obsessivo das habitações.” 53 (figura 39) 
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 Francisco da Silva Dias, «Utopias para o Martim Moniz: Crónicas de um Antigo Projectista» Lisboa-

Urbanismo, Março / Abril, 1999, Boletim, Nº 4, p.16. 

53
 António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2009) p. 99. 

Figura 39: Conjunto Malagueira, Álvaro Siza Vieira, 1975 
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Também o projecto liderado por Adalberto Dias, para a faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, de 1987, tem esta vontade de fazer cidade. O 

projecto tinha como objectivo introduzir regra, numa envolvente complexa e 

desconexa. (figura 40) 

O conjunto organiza-se segundo uma rua interior que funciona como eixo 

principal da composição. Esta rua interna de triplo pé direito articula todos os 

blocos, funciona como espaço comum de toda a universidade. É na sua definição de 

limite que a proposta encontra relação com o conceito objecto-cidade. O limite 

irregular do terreno converte-se numa adaptação da proposta aos limites da 

envolvente, criando soluções de caráter distinto. A proposta molda-se ao terreno, 

criando relações com a cidade, vem funcionar como elemento regenerador do 

tecido urbano onde a rua pedonal interior permite uma maior relação entre a 

arquitectura do edifício e a cidade.  

 Ao estudarmos o projecto para a Universidade de Engenharia do Porto, 

encontramos nele similaridades com o Hospital de Veneza idealizado por Le 

Corbusier, ou até mesmo com a Universidade Livre de Berlim de Candilis e Woods. 

Esta similaridade encontra enfoque na capacidade que tem de  se relacionar com a 

envolvente e especialmente na capacidade que tem em potenciar espaços de vida 

urbana.  "A construção do projecto de concurso para a Faculdade de Engenharia da 

UP (FEUP) de A. Dias teria representado um momento de excepção no conjunto dos 

edifícios universitários de promoção pública em Portugal, de repercussões 

previsivelmente semelhantes ao da construção do Hospital de Veneza de Le 

Corbusier, pelo carácter emblemático que ambos os projectos atribuem à utilização 

do conceito de objecto-cidade, bem como à sua manipulação face a contextos 

evidentemente diversos, no sentido de responder de forma abrangente e ‘total’, a 

escalas que vão da cidade à célula mínima, no fundo atingir a síntese que o projecto 

de arquitectura demanda desde que a disciplina adquiriu autonomia própria." 54 
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 António Lousa, «Object – City» (Tese de Doutoramento, Coimbra,  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2009) p. 104. 

Figura 40: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Aldalberto Dias, 1987 
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A CIDADE 

"A house must be like a small city if it's to be a real house; a city like a large house If I t's to be real city."  

Aldo Van Eyck 
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A CIDADE INDIVIDUAL 

A cidade é sem dúvida, a maior criação física do Homem e uma das mais 

significativas criações do seu espírito que, atravessa agora tempos difíceis, da sua já 

longa história. A cidade actual é agora gerador de atritos de toda a ordem, uma vez 

que outrora, não  impulsionava a vontade de uma vida física, espiritual e social, dos 

seus habitantes. A história da humanidade está inscrita na paisagem. Cada 

civilização, deixou a sua marca, de alguma forma significativa na paisagem, 

resultante da necessidade de construir e criar. Estas transformações derivam, não 

apenas das necessidades básicas de alimento, abrigo e modos de socialização, mas 

também da vontade de desenvolver um sentido material glorioso que simbolize as 

suas ambições colectivas.  

 Enquanto o Homem foi construindo e moldando a cidade, foi também ele 

transformado por ela, sendo por isso, resultado do espaço da cidade. Aldo Rossi 
55

 

fala-nos da importância de uma cidade colectiva, consequência dos ambientes que 

esta deve proporcionar. "A cidade, objecto deste livro, é nele entendida como uma 

arquitectura. Ao falar de arquitectura não pretendo referir-me à construção da 

cidade no tempo. (...) ela remete ao dado último e definido da vida da colectividade: 

a criação do ambiente em que esta vive." 
56

 Rossi procura entender a cidade, aborda 

a importância deste dever conter em si mesma um ambiente propício à vida, que é 

por natureza colectiva. Fala de uma cidade evolutiva, não permanece estática, mas 

cresce sobre si mesma, adquire memória de si.  

 A cidade manifesta-se nas suas várias vertentes, desde as suas relações 

público / privado, resultante da distinção entre arquitectura de carácter público e 

uma arquitectura de carácter privado, à qual associamos ao espaço da casa. Rossi 

                                                             
55

Arquitecto Italiano estuda o termo genius loci. Um edifício só deveria ser construído se o lugar, a ele 

destinado, estivesse sob a protecção do genius loci, uma divindade ou o espírito do lugar. 
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 Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001) p. 1. 
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compara "O elemento colectivo e o elemento privado, sociedade e individuo, 

contrapõem-se, confundem-se com a cidade, que é feita de inúmeros pequenos seres 

que procuram uma acomodação e, junto com ela, formando um todo com ela, um 

seu pequeno ambiente mais adequado ao ambiente geral." 
57

  

 É fundamental entendermos a cidade como um sistema de conjunto, onde 

todos os elementos devem funcionar em relação. A cidade não funciona pela mera 

agregação das suas partes. Ela deve trabalhar em relação, pois o Homem é um ser 

colectivo e não individual, também ele funciona em relação, não vive sozinho.  

Portas aborda a importância da cidade com os seus elementos em relação, 

pois "Assim como o somatório de componentes construtivos não faz um edifício 

significativo, assim o somatório edifícios, ou de parques, não faz uma cidade, nem 

sequer um troço de cidade, mas apenas aglomerações, ainda que tenham o seu 

plano de urbanização ou urbanista encartado” 
58

  

 Actualmente, com as novas formas de expansão e urbanização, a cidade 

perde a sua escala natural, dissolvendo-se no território, formando uma massa 

desarticulada, sem limites, fragmentada. É o aparecimento do automóvel e novas 

formas de mobilidade, que veio permitir a expansão da cidade. Criou bolsas 

habitacionais, e de emprego, aumentando drasticamente as noções de deslocação 

pendular, que paralelamente, também se foram alargando. É isto consequência de 

um crescimento por somatório dos elementos da cidade e não por dilatação dos 

centros históricos.   

Também Silva Graça 59 critica os princípios do desenvolvimento urbano que 

a cidade actual tem sofrido. Descreve que nos "Encontramos, desta forma, perante 

um novo modelo de desenvolvimento urbano, que nega os valores universalistas que 

se vinculam com a entidade-cidade, caracterizada pela densidade de relações sociais 

e pela mistura de pessoas e actividades e fomenta, alternativamente, a criação de 

uma ideia de cidade de produtos, composta de elementos e tecidos soltos e 

destruturados. Esta nova moldura espacial e funcional colocará em causa, 

igualmente, a estruturação da rede de espaços a eles associada e, em último grau, a 

destruição da própria imagem da cidade enquanto espaço público " 60 
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 Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade (Lisboa: Edições Cosmos, 2001) p. 3. 
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 Nuno Portas, A Cidade com Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte, 2011) p. 2. 
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 Miguel Silva Graça, urbanista que estuda a origem das cidades pela preocupação na regeneração do 

tecido urbano, acrescenta conceitos como espaço público como potencial transformador das cidades. 
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 Miguel Silva Graça, «Identidade, Mutação e Crise: perfis do espaço público europeu contemporâneo» 

(Tese de Doutoramento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003) p. 4. 
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 Uma cidade deve exigir espaços articulados, lugares com a capacidade de 

funcionarem como espaços de integração e ligação. Deve permitir uma cidade mais 

homogénea, com espaços públicos de vida em sociedade, potenciais formas de 

relação do homem com a cidade. Mas a noção de espaço público foi, ao longo dos 

tempos, perdendo o seu lugar e encarado, cada vez mais, como espaço de 

irrelevante uso. A praça o jardim, que deveriam conter neles o valor de espaço 

colectivo, são cada vez menos tidos como lugares de pertença e de importante valor 

no quotidiano da vida em sociedade. A rua, também ela deixa de ser vista como 

lugar de permanência e passa a ser encarada apenas como forma de transição entre 

lugares, pela capacidade que tem em acomodar trânsito automóvel e tráfego 

pedonal. Perde o seu potencial enquanto ambiente de interação social. Denota-se 

um crescente afastamento do cidadão com os seus espaços públicos, transformando 

a cidade, numa cidade cada vez mais individualista.  
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A CIDADE COLECTIVA 

“the street is not only a means of access but also an arena for social expression.”
61 

 

A forma como, actualmente, estamos a pensar a cidade contemporânea, 

deixa de parte uma vontade de viver a cidade na sua esfera pública. Assistimos nos 

dias de hoje a uma degradação física e simbólica dos espaços públicos. Silva Graça 

afirma que “Perante um panorama em que a esfera privada penetrou em todas as 

dimensões da imagem e da cultura urbanas é já difícil encontrar as fronteiras entre 

os territórios e as esferas públicas e privadas da cidade." 62  

Esta descaracterização dos valores do espaço público é reflexo de uma crise 

de valores que a sociedade contemporânea tem vindo a seguir, consequência do 

medo e desconforto na utilização destes espaços, que não são mais reconhecidos 

como espaços de protecção, essenciais ao nosso instinto colectivo.  
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O Espaço Público na sua relação com a Cidade 

 Os espaços públicos devem ter a capacidade de permitir ao Homem, 

encará-los como espaços de excelência das cidades. Lugares que nos permitam vê-la 

e reconhecê-la, pois é através dos seus espaços públicos que a reconhecemos. Mas 

para entendermos os espaços públicos, é antes de mais necessário entender a 

noção de público.  

 A noção de público, do latim 'publicus', aparece no século XIV e diz respeito 

a todos, aquilo que é acessível a todos. A ideia de que as cidades deviam conter em 

si uma esfera pública, espaço colectivos, em oposição ao espaço da casa, de cariz 

privado, é já bastante remota. Mas é na Antiguidade Grega, com a Àgora, 
63

 que o 

conceito de público se torna evidente. A Àgora representava o espaço de encontro, 

caracterizado por um espaço bem delimitado, lugar onde se desenvolvia a vida em 

comunidade, lugar onde decorriam as actividades ditas sociais. 

 Esta noção bem delimitada entre público e privado, foi ao longo dos 

tempos, desvanecendo-se. É na Idade Média, com um crescente urbanismo 

desorganizado e as estreitas ruas, que este limite se perde, assim como a própria 

importância do que era público. Esta despreocupação com o espaço público, só foi 

reconsiderada e tida em conta, com o aparecimento do urbanismo sanitário no 

século XIX, como é exemplo o projecto de Haussmann para a cidade de Paris. 64 Já o 

movimento moderno do século XX, foi marcado por uma releitura da noção de 

público, seguindo princípios como aquilo que não era privado, deveria ser 

considerado público, deixando apenas fracções correspondentes a apartamentos 

privados, de cariz privado, e tudo o resto considerado público.  

 O novo urbanismo surge como resposta a esta considerada utopia, vem 

introduzir uma nova definição de público, trazendo novos conceitos como edifício 

de uso misto, que tinham a capacidade de associar habitação, comércio e serviços. 

Estes novos conceitos vem permitir uma maior densidade, uma melhor organização 

do espaço, reduzindo as distâncias pendulares casa/trabalho, casa/lazer, 

casa/comércio, e consequente redução da necessidade do uso do automóvel.  
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 Termo grego, significa assembleia, lugar de reunião. Era um espaço livre com edificações onde os 

cidadãos costumavam ir. Configuradas pela presença de mercados e feiras livres nos seus limites, assim 
como por edifícios de carácter público. A  Ágora manifesta-se como a expressão máxima da esfera pública 
na urbanística grega. 
64
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Contudo, este desenvolvimento urbano criou um aumento do número de 

condomínios privados, gerando maior gentrificação.  
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O Espaço Público na sua relação com o Homem 

 Actualmente são vários os urbanistas e arquitectos empenhados no estudo 

das cidades e em particular no estudo sobre os espaços públicos. Reconhecemos o 

seu potencial enquanto regeneradores da cidade. A cidade é reprodução humana, 

todos os espaços reflectem a nossa relação com o ambiente. A forma como o 

Homem se foi apropriando do espaço, transformou esses espaços em lugares 

identitários. É fundamental na apropriação de um espaço, a consciência da sua 

natureza e capacidade de direcionar o desenho urbano, procurando sempre integrar 

os espaços públicos com os seus habitantes. "Criar o espaço público é assimilar o 

mistério que envolve os seus múltiplos propósitos sociais, através de um desenho que 

caminha ao encontro de objectivos públicos e de comunidades a (re) criar.” 65  

 A falta de sucesso na criação destes espaços é consequência da má 

abordagem que os urbanista e arquitectos tem vindo a fazer, ao longo dos tempos. 

Reflecte-se na incapacidade do Homem, em interagir e transformar o espaço em 

lugar, lugares de vida em sociedade, que os reflicta. 
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O Espaço Público como Regenerador Urbano 

 Borja 66 reflecte no seu trabalho a importância do espaço público, no qual 

na sua concepção deve ter em conta três factores: Cidade - Espaço Público - 

Cidades. Cada elemento tem de ser lido em relação, pois não funcionam isolados. 

Acredita num espaço público com a capacidade de funcionar como regenerador 

urbano ”produzir espaço público, espaço funcional polivalente que relacione tudo 

com tudo, que ordene as relações entre os elementos construídos e as múltiplas 

formas de mobilidade e de permanência das pessoas. Espaço público qualificado 

culturalmente para proporcionar continuidades e referências, mitos urbanos e 

entorno protectores, cuja força significante transcenda as suas funções aparentes. O 

espaço público concebido também como instrumento de redistribuição social, de 

coesão comunitária, de auto-estima colectiva. E assumir também que o espaço 

público é espaço político, de formação e expressão de vontades colectivas, o espaço 

da representação mas também do conflito. Enquanto há espaço público, há 

esperança de revolução, ou de progresso."67 Deparamo-nos hoje em dia com uma 

fragmentação do tecido urbano, de carácter não só espacial mas também social e 

cultural. Reflecte-se não só à escala da cidade, mas também a uma escala local, do 

bairro e da rua, pela falta de identidade e relação do indivíduo no espaço.  

 Esta fragmentação advém da ideia de que a cidade actual é campo 

experimental por excelência, seja por gerar espaço de bem-estar, seja por gerar 

espaços de frustração. Levou ao aparecimento de espaços sem identidade e 

consequente ausência de significado na malha urbana. 

 Sieverts 
68

 procura estudar os fenómenos recentes de transformação das 

cidades, em particular os fenómenos de fragmentação urbana, característicos das 

cidades actuais. Desenvolve como resposta a esta fragmentação o conceito 

'Zwischernstadt', traduzido para inglês 'In-Between City’, que correspondem a 

espaços intersticiais, entre duas realidades distintas. Acredita na potencialidade que 

estes espaços têm em funcionar como elementos regeneradores da cidade, como 

lugares de conexão e de ligação entre realidades e como potenciadores de vida 

urbana. Estes lugares de conexão, compostos por percursos, circulações e ao 
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 Jordi Borja, urbanista que estuda a cidade como lugar de intercâmbio. Acredita na importância do 

espaço público, como um elemento de apropriação colectiva. Aposta na criação de sentimentos de 
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mesmo tempo por lugares de permanência, aparecem com a capacidade de 

activação das partes como um todo. É possível criar espaços diferenciados com a 

capacidade de funcionar em conjunto. 

 Esta noção de espaço intersticial, de ligação, é inerente à noção de 

mobilidade que, durante anos, foi evoluindo, não só no sentido pedestre, mas pelo 

crescimento dos meios de transporte. Por um lado diminuíram a distância entre 

pontos, por outro potenciaram a necessidade do uso do automóvel.  

Deste modo, estes espaços tem a capacidade de funcionar de forma a 

reduzir o uso do automóvel, associando a estes espaços conectores, espaços de 

serviço, comércio, trabalho, elementos do quotidiano. 
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CASO DE ESTUDO 

Contextualização: O Vale da Almirante Reis 

A relação com a Cidade  

 Actualmente, assistimos a cidades, como é exemplo Lisboa, que no 

decorrer do seu planeamento e crescimento foram deixados espaços sem 

identidade, descaracterizados. Vazios urbanos, consequência de um crescimento 

fragmentado, sem relação. A cidade não foi pensada como um todo, mas um 

conjunto de partes, em que, no toque das partes, assistimos à ruptura das duas 

realidades. É exactamente nestes espaços que existe a real possibilidade de uma 

regeneração urbana pela capacidade que estes espaços têm de funcionar como 

conectores, espaços de relação, não só físico da cidade, mas cultural e o social.  

 Lisboa é, sem dúvida, caracterizada pela topografia, em particular pelas 

várias colinas em oposição aos seus vales. A presença do rio e a topografia irregular 

da cidade marcaram desde sempre a evolução de Lisboa. 

 O vale da Avenida Almirante Reis, faz parte de uma destas colinas da cidade 

de Lisboa, a Colina de Santana. Esta colina localiza-se no centro histórico da cidade 

de Lisboa, constituindo uma das sete colinas da cidade. Situa-se a Oeste do Castelo 

de São Jorge, entre dois dos principais eixos de expansão da cidade: a Avenida da 

Liberdade, e a Avenida Almirante Reis. Esta colina é delimitada por duas avenidas, 

que apesar de fazerem parte de um mesmo sistema, funcionam como duas 

realidades distintas. 
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Figura 41: Colina de Santana, Avenida da Liberdade e Avenida Almirante Reis 
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A Evolução 

"Aberta nos primeiros anos do século XX, a Avenida Almirante Reis 

encontra-se no prolongamento para norte da Rua da Palma e termina na praça 

Francisco Sá Carneiro. Começou por se chamar Dona Amélia e no advento da 

República passou a celebrizar Carlos Cândido dos Reis (1852-1910): vice-almirante 

da marinha de guerra e um dos organizadores da revolução de 5 de Outubro de 

1910, que se suicida na madrugada do dia 5 convencido do fracasso da revolução.” 

69 

 

 O vale da Avenida Almirante Reis é exemplo desta consequência da 

topografia irregular que resultou em espaços fragmentados. O vale é resultado de 

várias propostas que tiveram início no ano 1891, com  primeira reorganização de 

Lisboa, orientada por Ressano Garcia. (figura 42) 

Antes da sua actual denominação, a Avenida Almirante Reis era designada 

de Avenida D. Amélia, no início do século XX. Logo após ter surgido, a Avenida D. 

Amélia prolonga-se para além do Largo de Arroios, ganhando carácter urbano. 

Torna-se numa nova artéria da cidade, que apesar de ainda ter pouca importância, 

para Lisboa, oferecia um "esplendor aspecto citadino que se lhe nota. Assim fosse 

sempre em Lisboa." 70 

 Apesar da Avenida nunca ter sido encarada nem caracterizada como um 

lugar de beleza singular, ou como espaço público de excelência, (como era exemplo 

a vivência da Av. da Liberdade), a Av. Almirante Reis foi preenchida por edifícios de 

rendimento e gradualmente povoado por pessoas e comércio.   Neste sentido, até 

mesmo alguns edifícios construídos acabam por ter uma importância económica e 

social para a própria Avenida. É exemplo disto mesmo o edifício da Fábrica Viúva 

Lamego, de António da Costa Lamego, que acaba por ganhar o Prémio Valmor em 

1908. Também a Norte é inaugurada a Praça do Areeiro da autoria do Arquitecto 

Cristino da Silva, símbolo da Urbanidade. A praça do Areeiro passou a ser vista como 

centro da cidade nova, de Duarte Pacheco 

 É então em 1937 que se forma a Avenida Almirante Reis como a 

conhecemos hoje, resultante deste plano de Duarte Pacheco com a construção 

desde a Praça do Chile ao Areeiro. Era previsto que a Avenida Almirante Reis apenas 
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albergasse pequena burguesia, contudo foi também partilhada por classes sociais 

mais abastadas, que vinham à procura de comércio especializado como ourivesarias. 

 Já o Martim Moniz, lugar de maior indecisão, viu em 1943, por Faria da 

Costa, o seu primeiro plano, que ainda hoje permanece um espaço de instabilidade 

e múltiplas realidades.  

Na evolução do vale nunca se teve como preocupação pensar toda  a 

extensão da linha como uma dinâmica fluida e continua, sendo  resultado disto as 

distintas realidades que hoje encontramos ao percorre-lo. 

 O plano da Avenida foi pensado de forma fragmentada, criando espaços de 

natureza diferençada e sem parente intuito em se criar relações entre eles. O 

suposto isolamento do vale face à cidade de Lisboa deve-se ao facto de não se 

relacionar com a cidade de forma óbvia, contudo encontra-se em relação com esta. 

 

 

 

Figura 42: Evolução do Vale da Almirante Reis e a sua Fragmentação 
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O Vale Actual  

Inserido na cidade de Lisboa, o vale da Almirante Reis é rasgado por uma 

grande Avenida. A Avenida Almirante Reis é uma via de ligação quebrada, mas com 

bastante importância na cidade de Lisboa. É definida pelas freguesias, dos Anjos, São 

Jorge de Arroios, Alto do Pina e S. João de Deus, (agora ligada à Penha de França). 

Esta Avenida é parte do vale, num percurso de aproximadamente três quilómetros. 

Actualmente ao percorrermos o vale da Almirante Reis, é notória a 

desconexão que se sente com a cidade envolvente. Vive para si, mas fechado para a 

cidade. São notórias, as diferentes vivências e também as diferenças 

arquitectónicas, entre a zona Sul e a zona Norte da Avenida. É devido seguramente 

aos condicionalismos da proximidade ao Aeroporto e a necessidade de 

determinadas cérceas, condicionadas pela zona de protecção aérea. 

A Avenida Almirante Reis, em particular, constitui uma grande via de 

circulação. É composta por duas faixas em ambos os sentidos, criando uma quebra 

física e até mesmo social entre os dois lados da Avenida. Apesar da Avenida oferecer 

um passeio pedonal bastante generoso, ele não convida os habitantes e até mesmo 

os transeuntes a nele permanecer. É de notar que ao nível do piso térreo, toda a 

Avenida é marcada por comércio e serviços, mas que, pelos seus problemas sociais, 

foi ao longo dos tempos sendo abandonada, deixando ao nível da rua, espaços 

completamente descaracterizados. Esta realidade tem vindo a ser cada vez mais 

notada, e apesar das várias tentativas de revitalização, a Avenida ainda não deixou 

de representar um espaço de insegurança. 

Contudo, é de valorizar todas as tentativas até hoje realizadas, com o 

intuito de revitalizar a Avenida e o Vale. Ao longo dos anos, foram várias as 

intervenções que o vale foi alvo. Em 2012, o projecto ‘Mercado de Fusão’, procurou 

vir dar uma nova vida ao largo do Martim Moniz. Este projecto tinha com conceito 

chave, o multiculturalismo. Procurava dar resposta aos conflitos gerados pelas 

diferentes etnias. Este projecto materializava-se com a inserção de quiosques, que 

representavam as várias culturas. O projecto procurava uma mudança na forma de 

se ver o Martim Moniz, procurava torna-lo lugar de vivências sociais, criar um novo 

sentido de segurança. Contudo a intervenção não representou uma mudança 

suficientemente forte, para permitir a regeneração e revitalização da zona. 

 Este esforço por um novo Martim Moniz ocorreu em simultâneo com o 

projecto de renovar a zona da Mouraria e Intendente. Este projecto tinha também 

como premissas, a valorização do espaço público, criando espaços de lazer, de 
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permanência, e cultura. O programa de Acção QREN Mouraria, “As cidades dentro 

das Cidades” como foi chamado, representou e ainda representa na actualidade 

uma vontade de induzir novos comportamentos na forma como se vive o espaço da 

Mouraria, Intentende e Martim Moniz. Várias foram as intenções e propostas de 

que o plano se ocupou. Como a intervenção em vários espaços públicos como no 

Largo Adelino Amaro da Costa e o Largo do Intendente, a inserção de equipamentos 

sociais, para jovens e idosos, de edificicios multifuncionais, como centros de 

inovação, a reabilitação de vários edifícios de estado degradado, a criação de 

parques séniores e infantis, e ainda, como já referido, a revitalização do Martim 

Moniz. 

Também a zona da Penha de França, em particular, o Miradouro da Penha 

de França, foi alvo de uma vontade de revitalização não só por parte da própria 

Câmara Municipal de Lisboa, como pelos moradores em si.  A proposta tinha assim 

como objectivo a requalificação do interior do quarteirão contíguo à encosta da 

Penha de França. Procurava criar um espaço de protecção e valorização da encosta, 

concentrando os equipamentos na base da mesma. Seria criada uma área de 

descompressão da malha urbana, com capacidade para integrar simultaneamente: 

áreas amplas de recreio e lazer com equipamentos e actividades para as várias 

faixas etárias como parque infantil, esplanadas, campo de jogos, hortas 

comunitárias, zonas de estadia, percursos ao longo da encosta, edifício multiuso e 

um parque de estacionamento subterrâneo.  Este seria o grande espaço arborizado 

do bairro, com diversas funções e equipamentos que permitiriam valorizar a 

freguesia, reintegrando a encosta na estrutura e vivência da cidade.  

Apesar do vale ser caracterizado pelas múltiplas realidades que reflectem a 

sua fragmentação, é também de notar que o vale contém nas suas relações, a 

capacidade de criar espaços de ligação e conexão, entre si e com a cidade. Podem 

estes funcionar como regeneradores urbanos da própria cidade. (figura 43) 
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Figura 43: Análise do Vale da Almirante Reis 
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Problemática: O Fragmento 

Esta crescente noção de cidade enquanto fragmento tem vindo a ser alvo 

de inúmeras vontades de repensar o planeamento e em encontrar estratégias que 

permitem devolver a cidade ao Homem.  

Também Lisboa encontra no seu tecido, esta problemática da cidade como 

fragmento. Conseguimos reconhecer nela, alguns espaços deixados sem definição e 

que, ao longo dos tempos, constituíram quebras na forma de interpretar a cidade. 

“A cidade actual, (...) assume um sentido evolutivo dificilmente qualificável, 

aparentemente caótico, a que não será estranha a nossa incapacidade de, 

encontrando-nos imersos nesse processo, sermos capazes de encontrar o 

distanciamento crítico necessário ao seu total entendimento. Se, de facto, 

desenhamos cidades conforme as entendemos, este entendimento, ou melhor, o 

carácter parcelar de um qualquer entendimento sobre a cidade contemporânea, é 

condicionado por um processo de crescente especialização dos diversos 

intervenientes sobre a sua construção ou modificação, em suma, sendo a cidade um 

processo histórico de construção colectivo, que espelha em cada momento, um dado 

estádio de evolução social, a situação presente espelha bem o conflito entre saberes 

e vontades entrincheirados nas suas ambições e vontades específicas, não restando 

à Arquitectura mais do que procurar encontrar, no meio desta situação paradoxal, as 

oportunidades que possibilitem a construção de ideias de cidade capazes de se 

constituírem como novas sínteses urbanas.”
71 

Ao analisarmos o Vale da Almirante Reis, e até mesmo se o percorrermos, 

não é difícil apercebermo-nos da evidente segregação social, consequência deste 

crescimento desorganizado que é hoje, elemento decisivo na sua compreensão. O 

vale é condicionado pelas suas várias quebras, criando uma leitura desconexa do 

espaço, não só ao nível físico mas a uma esfera de carácter social. 

 A malha urbana que hoje define o tecido deste vale é consequência de 

inúmeros planos que resultaram num crescimento por partes e não num tecido 

contínuo, que a cidade deveria fazer hábito. Esta realidade é evidente quando nos 

aproximamos do vale, numa escala mais contígua, com particular destaque na 

encosta a Este da Avenida Almirante Reis. Na carta de Lisboa de Silva Pinto, datada 

de 1910, já esta realidade era evidente. Observamos um conjunto edificado 

resultante de uma malha que obdece a uma matriz regular, ortogonal, mas que pela 
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topografia do terreno e pelas pré-existências 
72

  acabou por se ter de adaptar, 

perdendo em alguns remates, a sua ortogonalidade. 

 O desenvolvimento das várias frentes urbanas visíveis nesta zona, levou a 

um crescimento desorganizado, decorrente das partes, que gerou vazios, 

consequentes do culminar de todos os planos. É no ‘toque’ das várias partes que 

estes vazios emergem, pela incapacidade que os vários planos tiveram de funcionar 

em conjunto, criando várias desconexões, visíveis no Vale.  

Se analisarmos a zona do Miradouro da Penha de França, apercebemo-nos 

de imediato, estas desconexões. O quarteirao de que o Miradouro e a Igreja fazem 

parte, é meramente resultado do crescimento que o envolve. A dimensão exagerada 

deste quarteirão, não permite que o seu interior tenha a função de logradouro, 

funcionando apenas como um vazio urbano, que separa as várias realidades do 

bairro. Este quarteirão é quebrado pelo caracol da Penha de França, dividindo ainda 

este quarteirão em dois quarteirões distintos. O primeiro quarteirão criado 

corresponde à escosta do Miradouro,  que desce para Norte. O segundo quarteirão 

criado, desde também do Miradouro, mas vai acabar no limite da Avenida Almirante 

Reis. (figura 44) 

A escolha do segundo quarteirão como área de intervenção, advém da sua 

compreensão enquanto fragmento, mas também como potencial regenerador 

urbano. Apesar deste quarteirão representar efectivamente um obstáculo à leitura 

do bairro, e às vivências sociais, é possível reconhecer nele a capacidade de 

proporcionar espaços públicos de qualidade, criar espaços de identidade e devolver 

a cidade ao Homem. “Deste modo, existe a necessidade de recorrer a estratégias 

capazes de recuperar, nem que seja por um instante, a sensação de pertença sobre o 

espaço, garantindo o conforto entre vários sistemas, concorrendo para uma inter-

relação, permitindo a apropriação do espaço, alcançando o conforto social.” 
73 

Neste sentido, o objecto-cidade surge aqui como resposta a este problema, 

“entrevemos a possibilidade de desenhar os nós, e espaços de ligação entre 

realidades urbanas consolidadas, mas cuja leitura de conjunto se revela caótica ou 

irrealizável, através de elementos cuja lógica é referenciada ao conceito do objecto-

cidade. Os vazios urbanos, ou as cicatrizes do território, provocadas pela introdução 

de infraestruturas pensadas a escalas de intervenção inter-regional, serão, assim, 

um dos temas a tratar pela discussão arquitectónica futura, independentemente do 
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fascínio que a construção de objectos arquitectónicos icónicos possui. Nesse aspecto 

o edifício-cidade revela, através da sua lógica compositiva, uma especial capacidade 

de se instituir como referencial de projecto, se não mesmo como modelo. Prestamos 

crescente atenção aos intervalos, à sequência de partes e os espaços entre coisas. 

Neste aspecto particular o objecto-cidade, enquanto resposta arquitectónica a um 

problema de planeamento, permite dotar de identidade este conjunto de espaços, 

atribuindo-lhe características e qualidades relacionais que lhes dão nome, ainda que 

fora dos conceitos de espaço urbanos correntes e estabilizados.”
74
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Figura 44: Quarteirão definido pelo Miradouro da Penha de França 1 
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Proposta: O Objecto-Cidade 

 O reconhecimento do conceito objecto-cidade enquanto operador urbano 

surge pela consciencialização das suas capacidades enquanto elemento regenerador 

do espaço público e pela capacidade de criar identidade neste contexto específico.  

As várias análises dos casos de estudo já apresentados permitiram 

entender o objecto-cidade e as características que lhe são intrínsecas e específicas, 

Segundo Allen “Mat-building is a studied response to a fundamental urbanistic 

question: how to make a place for the active (and unpredictable) unfolding of urban 

life without abrogating the architect’s responsibility to provide some form of order. 

“If there is no order,” writes Smithson, “there is no identity but only the chaos of 

disparate elements in pointless competition.” Mat-building instead proposes a loose 

scaffolding based on the systematic organization of the parts. (…)  Its job is not to 

articulate or represent specified functions, but rather to create an open field where 

the fullest range of possible events might take place. This requires a degree of 

restraint established as an initial condition from which differentiation occurs, over 

time: “The systems will present, in their beginning, an even over-all intensity of 

activity, in order not to compromise the future.” This over-all intensity based on 

repetition and accumulation suggests that there is a scale threshold, below which 

mat-building effects are not visible. Mat-building cannot be isolated as an object — 

figure against ground — instead it activates context to produce new urban fields.” 75 

Allen 76 estuda o conceito objecto-cidade, descrevendo em primeiro lugar 

as suas características: 

- Uma secção de cota baixa, mas de grande densidade, activado por acessos 

verticais vários e vazios escavados em toda a sua altura; 

- Capacidade unificadora, com criação de vários espaços públicos, pela 

libertação da cobertura como espaço de permanência e pertença; 

- Capacidade de diálogo e relação com a envolvente urbana; 

O objecto-cidade procura então desenhar cidade, não a partir das partes 

independentes e completas, mas projectando aquilo que as vai unir. Funciona como 

intervenção de escala intermédia entre a cidade e o objecto arquitectónico. 

Funciona como elemento de ligação entre realidades urbanas consolidadas, cuja 

leitura de conjunto seja caótica. Dota identidade ao espaço, criando lugares. Allen 

remata ainda “Mat-building is characterized by active interstitial spaces, where 
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matter shapes and channels the space between things, leaving room for the 

unanticipated. Finally, in mat-building, transitions are not merely the neutral link 

between defined nodes; instead, nodes and links together form a continuous fabric of 

internally differentiated space.”77 

Também os Smithson defendiam espaços de pertença e permanência, 

encaravam a rua como elemento capaz de transformar a forma como se vivia a 

cidade.  

 

A proposta procura então criar, numa primeira abordagem, os elementos 

de ligação com o lugar, pelo entendimento do lugar enquanto fragmento, 

consequente da desconexão com a envolvente. Em segundo, conceder a este, 

espaços de permanência, através da compreensão da rua como elemento de 

urbanidade. A rua é então encarada como elemento unificador das várias 

realidades, trazendo de volta o conceito de mobilidade, característica intrinseca ao 

Homem pedrestre. Mas a rua não tem apenas o objectivo de criar sistemas de 

circulação e mobilidade, ela tem também a capacidade de criar espaços de 

permanência, como uma extensão da própria casa. Esta noção da rua como 

extensão da casa, já aqui abordada, remete-nos para o sistema de associações 

humanas, criado pelos Smithson. A rua é entendida como lugar intermédio de 

relação, entre a casa e a cidade. É no sistema “Casa-Rua-Bairro-Cidade” que surge 

então o conceito objecto-cidade, vem permitir criar as relações de proximidade 

entre casa e cidade. (figura 45 e 46) 

 O entendimento deste conceito, das suas valências, vai permitir, no caso 

particular em estudo, a activação daquele lugar, com reprecursões não só ao nível 

do vale, mas também da própria cidade. “O objecto-cidade, tal como o explicitamos 

e entendemos, não aspira à condição genérica, nem à reprodutibilidade ad nauseum. 

Referimo-nos ao estabelecimento de um método de cirurgia urbana através da 

construção de edifícios espacialmente significantes, quer se situem em plena malha 

urbana consolidada, quer venham a constituir-se como referenciais urbanos 

periféricos, mas que transportam a capacidade de gerar urbanidade, de serem 

palcos de vida social fervilhante onde antes subsistia o vazio.”
78 
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Figura 45: Sistema de Percursos Existentes 

Figura 46: Sistema de Percursos Propostos 
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O OBJECTO 

“And finally, in the very last episode, the Tower of Babel suddenly appears and some 

strongmen actually finish It under a song of new hope, and as they complete the top, the Ruler 

runs off making a fool of himself while Mankind, suddenly understanding everything, finally  

takes  its  rightful  place e and  right away begins its new life with new insights into 

everything....” 

Fyodor Dostoyevskl 
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INTENÇÕES 

Pela consciência do lugar enquanto fragmento na cidade, atentou-se à 

integração deste com a envolvente. Neste sentido, procurou-se encontrar 

enfiamentos com as ruas já existentes, permitindo as suas continuações. Desta 

forma o terreno é rasgado por vários percursos, permitindo conectar o lugar na sua 

transversalidade.  

Estes nós de ligação, com a envolvente, vão permitir criar uma malha mais 

porosa, mais permeável, que funciona como mediador de passagem e permanência, 

reforçando a continuidade da relação com a envolvente. 

O lugar é então rasgado por cinco percursos distintos, a cotas distintas. Um 

primeiro percursos, numa cota mais abaixo, a que se encontra mais perto da 

Avenida Almirante Reis, vai permitir ligar a Rua Francisco Sanches à Rua Cidade de 

Liverpool. Uma segunda rua, numa cota mais acima, liga a Rua Heróis de Quionga 

também à Rua Cidade de Liverpool. O terceiro percurso tem o objectivo de ligar a 

Rua Marques da Silva à Rua Cidade de Cardiff. Um quarto percurso permite ligar a 

Rua da Penha de França também à Rua Cidade de Cardiff. Por último, um último 

percurso tem como objectivo ligar o Miradouro da Penha de França ao próprio 

lugar.  

Todos estes percursos acima enumerados não têm apenas como mero 

objectivo a ligação entre ambas as realidades. Eles surgem aqui pela vontade de 

criar espaços de urbanidade, espaços de vida em sociedade. Deste modo, estes 

percursos não vão funcionar apenas como um sistema de circulação. Estas ruas vão 

conter nelas elementos da vida quotidiana, como serviços e comércio.  

Como forma de activar este lugar, associados a estas ruas, e dependendo 

delas, é também introduzido habitação, e equipamentos. Deste modo, os habitantes 

que irão habitar estes conjuntos, vão depender destas ruas para aceder às suas 

habitações, e por isso mesmo, é lhes oferecidos tudo aquilo que necessitam no seu 
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dia-a-dia, como vários tipos de comércio e serviços. Mas para que não sejam apenas 

os habitantes a usufruir do espaço, é introduzido um conjunto de equipamentos, 

atraindo também transeuntes, a nele penetrarem.  

Ao analisarmos a zona envolvente ao lugar de intervenção, em particular na 

freguesia da Penha de França, apercebemo-nos de que assistimos a uma população 

maioritariamente envelhecida. Deste modo, parece pertinente, inserir no lugar, 

habitação que atraia uma população mais jovem, desde estudantes, jovens casais, 

ou até mesmo pessoas mais idosas. Este rejuvenescimento populacional irá permitir 

uma maior dinâmica a nível social e comunitário.  

De forma ainda a permitir integrar a população envelhecida, já existente, 

assim como, os novos habitantes, de menor faixa etária, seriam criados 

equipamentos de carácter comunitário, podendo ser usufruido por todos. Propõe-se 

assim um equipamento comunitário que funcione em três valências, compostas por 

três centros. Na zona mais perto da Avenida Almirante Reis (por ser uma zona mais 

jovem e composta por várias escolas), seria inserido um Centro para jovens, com 

salas de estudo, zonas recreativas, auditório, salas de multimédia. Na zona mais a 

Norte, por ter uma população mais envelhecida, seria inserido um Centro de 

terceira idade, também ele composto por salas de estudos, salas recreativas e ainda 

por uma sala polivalente que podia funcionar como ginásio. Entre estes dois 

equipamentes, existiria ainda um Centro cultural, com uma biblioteca, sala de 

exposições. Por fim, outro equipamento que subiria até ao Miradouro, funcionaria 

como Centro Interpretativo do Miradouro da Penha de França, da Igreja da Nossa 

Senhora, da Penha de França, e de toda a freguesia.  

Apesar de estes equipamentos terem a capacidade de funcionar em 

separado, eles têm ainda a valência de funcionar em conjunto. São mediados por 

vários átrios, que os ligam, ou separam, consoante as necessidades.  

 A activação deste lugar enquanto parte integrante do tecido da cidade, só 

é permitida quando nele inserimos elementos do quotidiano que atraiam todos, a 

nele habitar. Destas ruas vão depender, não só aqueles cujo acesso às suas 

habitações advenham delas, mas também todos aqueles que desejem usufruir dos 

equipamentos dispostos, ou pela vontade mera de estar no espaço, pela sua 

qualidade enquanto espaço público, de identidade e permanência.  

A resultante de todas estas ideias e conceito, reflecte-se num edifício-

cidade, de grande densidade, mas de carácter aberto. Resulta de um edifício 

desenvolvido horizontalmente em oposição ao edifício torre. A rua e o espaço 

público não funcionam apenas a um nível terreste, mas a várias cotas, dando a ideia 
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de que a cidade entra pelo edifício e faz parte dele. Faz lembrar as “street-in-the-air 

de Smithson. É como se a rua penetrasse no edifício, e fosse a sua continuidade, 

como pertendia Eyck nas suas ideias de que a rua devia ser a continuidade da casa. 

A lógica de uma superfície urbana pública infere com a organização funcionar e 

formal do projecto, pela vontade de desenhar as sua continuidades espaciais. Esta 

ideia de carácter aberto confunde os limites entre espaço público e espaço privado, 

sendo por isso necessário ter em conta as suas relações. Para isso, é destas ruas que 

é possível aceder aos equipamentos, comércio e serviços. Por outro lado, as 

habitações funcionam sempre, ou num piso elevado, ou num piso inferior a estas, 

permitindo que fiquem sempre mais resguardadas. 

A ideia de um único edifício que funciona como cidade, contendo nele 

todos os seus elementos, é característico do objecto-cidade. Este edifício proposto 

tem como objectivo funcionar com as características do objecto-cidade. Contém 

nele todos os elementos que dela fazem parte, desde o espaço público e as suas 

ruas, (acompanhadas de comércio e serviços), conjuntos habitacionais e ainda 

equipamentos.  

Esta proposta reflecte então a síntese do conceito objecto-cidade, através 

da sua aplicação. A aplicação do conceito objecto-cidade vai permitir a activação das 

relações entre o lugar e a envolvente, as relações entre o Homem e o ambiente, 

promovendo relações afectivas do Homem com o Lugar, e com elas conferir 

identidade ao espaço.  
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PROGRAMA 

O projecto desenvolve-se então nos seus vários elementos. É proposto um 

conjunto habitacional, um conjunto de equipamentos e um sistema de espaço 

público, associado a comércio e serviços, que fazem a composição de todo o 

edifício. Apesar de este edifício ser lido como um só, ele funciona pelo conjunto das 

suas partes, sendo a rua mediadora e conectora de todos os elementos. 
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Sistema de Espaço Público

 

Como já foi referido, o lugar é rasgado por vários percursos que ligam a 

envolvente urbana. Estes percursos não funcionam como meros sistemas de 

circulação, mas como espaços de permanência. Desta forma, as ruas acabam por 

deixar de ter a sua dimensão estreita, de rua, alargam, em alguns pontos, criando 

espaços de estar, de permanência e de vida em sociedade. 

De forma a ligar as diferentes ruas, pois elas funcionam a várias cotas, é 

proposto um conjunto de rampas e acesos verticais que as ligam. Estes acessos 

funcionam ainda como mediadores entre o edifício, no seu conjunto, e os blocos 

edificados em que o edifício está inserido.   

Estas várias ruas dão acesso aos blocos edificados, aos equipamentos e 

ainda são ocupadas por comércio e serviços. 

Este sistema de espaço público é caracterizado pela sua porosidade, 

abertura e relação. É composto por vários vazados, zonas de espaços verdes, e 

zonas de permanência.  É este sistema que liga todos os elementos do conjunto, os 

interliga, relaciona-os entre eles e conecta-os com a envolvente e a cidade. 
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Centro Comunitário 

Ao analisarmos a zona envolvente ao lugar, com ênfase na frequesia da 

Penha de frança, apercebem-nos da evidente falta de equipamentos de que a 

frequesia é alvo. Para além das várias escolas de ensino, primário e básico, os únicos 

equipamentos existentes são uma piscina e uma biblioteca, mas que por motivos 

legais, a biblioteca vai ter de ser transposta para outra instalação.  

Apercebendo-nos do envelhecimento populacional que impregna a 

freguesia, mas ao mesmo tempo, do elevado número de escolas. Por isso, é 

pertinente supor, a necessidade que a Penha de França tem, em possuir um 

equipamento comunitário, que agrupe estas duas faixas etárias. 

 Neste sentido propõe-se um Centro 

Comunitário que funcione em quatro valências 

dististas, compostas por um Centro Jovem, um 

Centro Cultural, um Centro para a Terceira Idade e 

ainda um Centro Interpretativo do Miradouro da 

Penha de França. Este Centro Comunitário tem a 

capacidade de funcionar como um único edifício, ou 

funcionar como quatro edifícios separados. Estes 

equipamentos dispõe-se a vários pisos, consoante a 

sua pertinência. 

Na zona mais a sul do terreno, mais perto da Avenida Almirante Reis, 

denotamos um elevado número de Escolas primárias e básicas, sendo que uma 

dessas escolas se encontra efectivamente dentro deste quarteirão, a Escola Selecta. 

É exactamente nesta zona mais a sul, que se encontra o Centro para os Jovens. 

 Já a zona mais a Norte, onde as habitações são ocupadas por uma faixa 

etária mais elevada, encontra-se o Centro para a Terceira Idade. Como mediador 

destes dois Centros, surge o Centro Cultural, que vai albergar a biblioteca, existente 

na Penha de França, mas que terá de ser transposta para outro lugar.  

Como remate a Norte entre o equipamento e o Miradouro, insere-se um 

Centro Interpretativo do Miradouro da Penha de França, como forma a valoriza-lo. É 

de notar que Lisboa é uma cidade conhecia pelos seus Miradouros, contudo o 

Miradouro da Penha de França não tem sido considerado ponto de atracção, daí a 

necessidade de torná-lo também ele, ponto de referência.  
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Como já anteriormente abordado, os percursos criados, vão permitir 

conectar o lugar na sua transversalidade, contudo é ainda necessário, conectar o 

lugar verticalmente. Este equipamente vem então permitir uma ligação vertical com 

o terreno. Neste sentido, à cota de cada percursos, e disto falamos dos cinco 

percursos, encontramos átrios de entradas, sendo os equipamentos desenvolvidos, 

ou num piso superior ou num piso inferior. Estes átrios são os elementos que 

permitem conectar ou desconectar os vários centros. Ou seja, por cada piso 

correspondente ao piso das ruas, encontramos sempre dois atrios distintos, para 

cada Centro, sendo possível funcionarem em conjunto (como um só átrio) ou 

funcionarem em separado (como dois átrios distintos). 

O centro Jovem é composto por quatro zonas distintas, sendo cada uma 

delas dependente de um pátio próprio. O acesso é feito, ou pelo átrio, no piso 

superior (que está ligado por uma das cinco ruas), ou pelo piso do Centro, entrando-

se mesmo pela escola Selecta. 

Este Centro é então composto por uma zona comum, que dá acesso a um 

pátio ajardinado, mais público. Nesta zona comum, podemos encontrar uma 

cantina/cafetaria, de apoio ao Centro. Existe um auditório que ocupa dois pisos, 

tendo por cima duas entradas, a pisos diferentes, e é acompanhado ainda por um 

pátio. Este auditório faz também ele parte do Centro Cultural.  O Centro Jovem tem 

ainda uma zona de estudo, com várias salas, dispostas em torno de um outro pátio. 

Tal como é a zona recreativa, compostas por várias salas, ateliers, sala multimédia, 

sala de teatro. Todas elas também, dispostas em torno de um pátio.  

No piso superior ao centro, encontra-se um átrio de entrada para o Centro, 

ligado a outro átrio, que funciona como acesso ao Centro Cultural, no piso 

exactamente acima. 

Este Centro Cultural é composto pelo auditório, ja referido, e por uma 

biblioteca. A biblioteca encontra-se no piso superior, e desenvolve-se em várias 

salas, com zonas de leitura, zonas de estudo e zonas de consulta. Este Centro é 

ainda acompanhado por uma cafetaria de apoio.  

Num piso superior a este último, encontramos outro átrio que faz a 

transição entre o Centro Cultural e o Centro da Terceira Idade. Este átrio, tal como 

outro, pode funcionar como um único elemento, ou pode funcionar como dois 

átrios distintos. 

No piso acima deste átrio, encontra-se o Centro da Terceira Idade. 

Composto três zonas distintas, dispostas cada uma, integrando um pátio. Temos 

então uma zona comum, ligada a um pátio ajardinado, de maior dimensão. Uma 



O OBJECTO 

 

 CIDADE DENTRO DA CIDADE     83 

zona de estudos, disposta em torno de outro pátio, de dimensões menores. O 

Centro é ainda composto por uma zona recreativa, disposta também esta, à volta de 

outro pátio. Por fim, existe ainda uma sala polivalente que pode funcionar como 

ginásio ou zona expositiva, de carácter mais cultural.  

Por cima, encontramos mais um átrio, com as mesmas valências. Tanto 

funciona em conjunto, como em separado. É o mediador entre o Centro da Terceira 

Idade e o Centro Interpretativo, no piso superior. 

O Centro Interpretativo da Penha de França é composto por um espaço 

amplo, que pode ser apropriado para exposições sobre o Miradouro, sobre a Igreja 

da Nossa Senhora da Penha de França, ou qualquer outra exposição.  

Este centro comunitário surge como forma de activar o lugar, trazendo, em 

primeiro lugar, a população residente mais envelhecida, em segundo, trazendo os 

jovens que estudam nas várias escolas e por último, atraindo ainda transeuntes, a 

nele participar.  
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Conjunto Habitacional

 

 O conjunto habitacional proposto é composto por cinco bandas dispostas 

paralelamente. Estas bandas correspondem aos cinco percursos criados. Cada banda 

encontra-se no mesmo eixo com os percursos. Funcionando ou no piso superior a 

estes, ou no piso inferior, se for caso disso. Estas bandas posam nestes percursos 

através de pilares, permitindo libertar o piso térreo. É através destas ruas que é 

possível aceder às habitações, estando as entradas (caixa de escada e elevador) 

directamente ligadas à rua. Cada banda funciona em duplex, com apenas dois pisos. 

A altura máxima de cada banda está directamente relacionada com a cota máxima 

dos edifícios envolventes. Algumas bandas chegam mesmo a tocar em alguns 

edifícios, acabando por se aproriar deles, consequente da sua pouca importância, ou 

pela elevada degradação. 

As habitações propostas são compostas por várias tipologias. Desde uma 

tipologia para 5 a 6 pessoas, uma tipologia para 3 a 4 pessoas, uma tipologia para 2 

ou 3 pessoas, e ainda um studio para estudantes, ou jovens recem formados.  
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As habitações funcionam toda segundo a mesma regra, ou seja, uma 

habitação de tipologia mais pequena, tem a possibilidade de crescer, e tornar-se 

numa maior, consoante o número de pessoas que dela fazem parte. O objectivo é 

que cada habitação tenha a capacidade de ser flexivel, podendo crescer, consoante 

o crescimento de uma família.  

Todas as habitações são dispostas em duplex, entrando-se sempre no piso 

inferior e subindo-se para o piso superir. No piso inferior encontramos as vivências 

mais públicas da casa, isto é, a cozinha, sala e uma pequena casa-de-banho de 

apoio. No piso superir, estão então os quartos, escritórios,  e uma pequena sala, nas 

habitação mais pequenas e no studio.  

 A habitação funciona como se fossem dois blocos separados. A separação 

entre os dois blocos é feita por um pátio central, que funciona como varanda, ou um 

pequeno jardinzinho, comum, ou no caso da tipologia maior, privada. 

A disposição do conjunto habitacional em banda, e a forma como as 

habitações se desenvolvem, reflectem a vontade em se criar uma estrutura porosa, 

aberta, e que permita ser flexivel.  
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MATERIALIDADES 

Como proposta de intervenção no lugar, é proposto um edifício que 

funcione como cidade. O objecto-cidade tem esta capacidade de funcionar como 

edifício e como pedaço de cidade. Neste sentido, é necessário que na sua leitura, o 

encaremos como uma continuidade.  

 É então proposto que, aos pisos da rua, seja aplicada a calçada, como 

continuação dos passeios que a envolve. Esta calçada invade ainda os 

equipamentos, nos pisos ao nível das ruas, ou seja, nos átrios de entrada. Remete 

para a ideia que nos encontramos simultaneamente dentro e fora, como se os átrios 

fossem a continuação da rua, e a rua, a continuação dos equipamentos. 

Ao nível da fachada, denota-se uma variação da materialidade. Sendo a 

habitação de reboco pintado de branco e os equipamentos revestidos de lajetas de 

betão. Esta diferença de material vem permitir criar não só um jogo, entre a 

habitação e o equipamento, mas também os permite diferenciar. Contudo, apesar 

das diferentes materialidades, eles (habitação e equipamento) funcionam como 

conjunto, através de pilares verticais que ligam as duas realizades. Estes elementos 

permitem uma leitura de conjunto, dando a ideia de que estamos perante um único 

edifício, característico do conceito objecto-cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A pertinencia na reflexão sobre o conceito objecto-cidade, as 

várias teorias e suas aplicações, surge, em primeiro lugar, pela consciência da 

necessidade em pensar, o urbanismo e a arquitectura, num posicionamento crítico. 

Em segundo lugar, pela consciencia dos problemas que o urbanismo tem sofrido 

nomeadamente o problema da fragmentação da cidade. 

 Denota-se uma crescente consciencialização da cidade enquanto 

fragmento. Esta tomada de consciencia impulsionou, várias gerações de arquitectos 

e urbanistas, a questionarem-se sobre esta problemática, procurando encontrar 

soluções pertinentes, que permitissem trazer de volta a cidade, ao homem.  

 A cidade foi então, ao longo dos tempos, sendo construída, como se 

pedaços de um puzzle se tratasse. Esta realidade levou a uma ruptura da cidade. Ela 

deixa de funcionar como um contínuo urbano, e desenvolve-se por conjuntos de 

partes, que não têm capacidade de se relacionar.  

 É então na década de 50 e 60, que vários arquitectos procuram uma nova 

cidade, um novo urbanismo. A Cidade Ideal. Neste sentido desenvolvem um 

conjunto de teorias e ideias, levando ao aparecimento do conceito objecto-cidade. 

Este objecto-cidade trás uma nova esperança ao urbanismo. Ele trabalha 

exactamente nestes espaços de desconexão da cidade. Funciona como nó de 

ligação, relacionando os elementos arquitectónicos e a cidade. Mas mais do que 

isso, ele vem criar espaço público, espaço de permanências, necessário ao Homem, 

um ser colectivo, não individual.  
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 Reconhecendo as capacidades que este conceito objecto-cidade tem, em 

criar cidade, em criar espaços de permanência, pareceu-me pertinente embrenhar-

me no seu estudo e procurar saber um pouco mais sobre ele.  

 Aplicando-o a um lugar específico, como é o caso em estudo, é possível 

apercebermo-nos das suas reais capacidade em criar espaço de urbanidade. Em 

relacionar espaços da cidade. Funciona como um nó de ligação. Ele relaciona a 

cidade entre si, mas mais do que isso, ele relaciona a cidade e o Homem. 

 Ao desenvolver este trabalho, e aplicando o conceito objecto-cidade a um 

caso específico, foi possível reconhece-lo como elemento capaz activar espaços, 

regenera-los e torna-los espaços de estar, de permanência, e acima de tudo, dar-

lhes identidade. 

 É com estima que termino este percurso, dando reconhecimento e valor 

aos conceitos utópicos, que deram lugar durante as décadas de 50 e 60. Não é por 

acaso que ainda hoje falamos destas utopias, e dedicamos tanto tempo ao seu 

estudo. Fica a esperança de que, talvez estas teorias, representem efectivamente, 

uma promessa de Cidade Ideal. Pelo menos, ‘estamos finalmente ciente, do vazio 

dentro do anél’.  

 



 
 

CIDADE DENTRO DA CIDADE     91 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. 

RODRIGUES, Humberto Gonçalves. «Fragmentação e Continuidades Urbanas: 

Contribuição para a definição de estratégias de intervenção no espaço público 

contemporâneo». Tese de Mestrado, Lisboa, Instituto Superir de Agronomia da 

Universidade Técnica de Lisboa, 2012. 

LOUSA, António Manuel Portovedo. «Object – City». Tese de Doutoramento, Coimbra, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009. 

RISSELADA, Max; HEUVEL, Dirk van den e WAAL, Gijs de. « TEAM 10: Keeping the 

Language of Modern Architecture Alive». Conference organised by the Faculty of 

Architecture, Delft University of Technology, 5 and 6 January. Colophon, 2006.  

SMITHSON, Alison. Team 10 Primer. London: Studio Vista Limited, 1968. 

BRETT, Ana Alexandre. «Complexities of Street Life: Teorias urbanas de Alison e Peter 

Smithson 1950-1964». Tese de Mestrado, Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra, 2010. 

RAMOS, Fernando Vázquez. «Team 10: Manifesto de Doorn». Arq. Urb., Primeiro 

Semestre, 2013, Revista Eletrônica, nº9. 

SMITHSON, Alison e SMITHSON, Peter. Ordinariness and light: urban theories 1952-60 

and their application in a building project 1963-70. Cambridge: The MIT Press, 1970. 



      92     CIDADE DENTRO DA CIDADE 
 

FIGUEIRA, Jorge. «Periferia perfeita: pós-Modernidade na arquitectura portuguesa, anos 

60 - anos 80». Tese de Doutoramento, Coimbra, Departamento de Arquitectura da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009. 

SMITHSON, Alison e SMITHSON Peter. Urban Structuring. London: Studio Vista, 1967. 

SMITHSON Alison e SMITHSON Peter, «The built world: urban reidentification», 

Architectural Design, Junho, 1955, Revista, Nº 6. 

JENKES, Charles e KOPF Karl. Theories and manifestoes of contemporary Architecture. 

Chichester : Academy Editions, 1997. 

EYCK, Aldo van. «Over Binnen- En Buitenruimte», Forum 11, 1956, Revista, Nº5. 

FRIEDMAN, Yona. Pro Domo. Barcelona: Actar, 2006. 

JASCHK, Karin. « City ls House and House ls City: Aldo van Eyck, Piet Blom and the 

Architecture of Homecom», In: Vittoria Di Palma, Diana Periton e Marina Lathouri, 

lntimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City. Londres: Routledqe, 2008.  

LOBSINGER, Mary Lou. «An Architecture of the Performance», Daidalos, 2000, Revista, 

Nº74. 

SADLER, Simon.  Archigram: Architecture Without Architecture. Cambridge: MIT Press, 

2005. 

VARNELIS, Kazys. «Programming After Program: Archizoom’s No-Stop City», Praxis, 

Junho, 2006 Jornal, Nº8. 

LANG Peter e MENKING William. Superstudio: Life Without Objects. Milão: Skira, 2003. 

FELICIANO, Ana Marta. « A Mobilidade e o Lazer na “construção” de uma nova visão 

utópica da Cidade: A proposta “New Babylon” de Constant Nieuwenhuys», Artitextos, 

Dezembro, 2006, Revista, Nº3. 

HEYNEN, Hilde. The Antinomies of Utopia. Cambridge: MIT Press, 1996. 

ALMEIDA, Fialho D’. Lisboa Monumental. Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 2011. 



 
 

CIDADE DENTRO DA CIDADE     93 

DIAS, Francisco da Silva. «Utopias para o Martim Moniz: Crónicas de um Antigo 

Projectista». Lisboa-Urbanismo, Março / Abril, 1999, Boletim, Nº 4. 

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

PORTAS, Nuno. A Cidade com Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 2011.  

GRAÇA, Miguel Silva. «Identidade, Mutação e Crise: perfis do espaço público europeu 

contemporâneo». Tese de Doutoramento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003. 

BRANDÃO ALVES, Fernando. «Avaliação da Qualidade do Espaço Público Urbano». 

Proposta Metodológica, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, 2003. 

BORJA, Jordi.  La Ciudad Conquistada. Madrid: Alianza Editorial, 2003.  

ARAÚJO, Norberto de. Peregrinações em Lisboa, Volume IV. Lisboa: Editora Vega, 1992.  

ARAÚJO, Norberto de. Peregrinações em Lisboa, Volume VIII. Lisboa: Editora Vega, 1992.  

CARR, Stephen. Public Space. Cambridge: Cambridge University Press, 1992  



      94     CIDADE DENTRO DA CIDADE 
 

 



 
 

CIDADE DENTRO DA CIDADE     95 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1: Plano Obus, Le Corbusier, 1930 

Fonte: https://proyectos4etsa.wordpress.com/2012/07/02/le-corbusier-poesia-en-argel-
murcia-sucesores-de-nogues-1991-traduccion-introduccion-y-notas-de-maria-elia-
gutierrez-mozo/ 
 
Figura 2: Plano Obus, Le Corbusier,1930 
Fonte: https://arquitrabalhos.files.wordpress.com/2010/12/1.jpg?w=300 
 
Figura 3: Unité D’Habitation, Le Corbusier, 1952 
Fonte: http://www.themodernist.co.uk/2012/03/le-corbusier-modernist-of-the-month/ 
 
Figura 4: Visão de Corbusier para a Unité D’Habitation, 1952 
Fonte: https://eliinbar.files.wordpress.com/2013/06/0011 
 
Figura 5:  Hospital de Veneza, Le Corbusier, 1964 

Fonte: http://socks-studio.com/2014/05/18/the-building-is-the-city-le-corbusiers-
unbuilt-hospital-in-venice/ 
 
Figura 6:  Esquema de Circulações, Hospital de Veneza, Le Corbusier, 1964 

Fonte: http://socks-studio.com/2014/05/18/the-building-is-the-city-le-corbusiers-
unbuilt-hospital-in-venice/ 
 
Figura 7: Team X no jardim de Alvo Van Eyck, 1974 
Fonte: http://www.team10online.org/ 
 
Figura 8: Exibição Re-Opens dos Team X, em Paris 
http://www.team10online.org/ 
 
Figura 9: Manifesto de Doorn, 1954 
Fonte: http://transculturalmodernism.org/article/9 
 



      96     CIDADE DENTRO DA CIDADE 
 

Figura 10:  Diagrama do Manifesto de Doorn, 1954 
Fonte: http://martinquintarchitecture.blogspot.pt/2011_10_01_archive.html 

 
Figura 11: Conceito para Golden Lane Housing, Londres, 1951 

Fonte: https://relationalthought.files.wordpress.com/2012/10/alison-and-peter-
smithson-golden-lane-housing-project-1952.jpg 
 
Figura 12: Sistema Golden Lane Housing, aplicado ao centro de Convertry, 1952 
Fonte: https://relationalthought.files.wordpress.com/2012/08/alison-and-peter-
smithson-the-golden-lane-housing-system-applied-to-central-coventry-plan-1952 
 
Figura 13: Conceito de Golden Lane Housing 

Fonte: https://relationalthought.wordpress.com/category/superbrunelleschi/page/2/ 
 
Figura 14: A Rua em Golden Lane Housing 

Fonte: http://boards.straightdope.com/sdmb/archive/index.php/t-671547.html 
 
Figura 15: Grelha de Associações Humanas, Smithson, 1953 

Fonte: https://relationalthought.files.wordpress.com/2012/01/alison-and-peter-
smithson-urban-re-identification-grid-1953 
 
Figura 16: Planta Robin Hood Garden, Smithson, 1964 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-37260/classicos-da-arquitetura-robin-hood-
gardens-alison-e-peter-smithson/robin-hood gardens_smithsons_1310693727-
rhgarden-planta-contexto 
 

Figura 17:  Robin Hood Garden, Smithson, em 1972 

Fonte: https://municipaldreams.wordpress.com/2014/02/04/robin-hood-gardens-
poplar-an-exemplar-a-demonstration-of-a-more-enjoyable-way-of-living/ 
 
Figura 18: Planta Universidade Livre de Berlim, Woods e Candilis  
Fonte: http://ialonsounidadg.blogspot.pt/2012/10/freie-universitat-de-
berlincandilis.html 
Figura 19: Planta Hospital de Veneza, Corbusier 
Fonte: http://www.pinterest.com/pin/418412621603847188/ 
 
Figura 20: Conceito da proposta para o centro de Frankfurt, Woods e Candilis, 1963 
Fonte: https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/12/reconstruccion-centro-de-
frankfurt-candilis-josic-y-woods-1963/ 
 
Figura 21: Proposta para o centro de Frankfurt, Woods e Candilis, 1963 
Fonte: https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/12/reconstruccion-centro-de-
frankfurt-candilis-josic-y-woods-1963/ 
 
Figura 22: Planta Orfanato de Amesterdão, Aldo Van Eyck, 1960 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-108938/classicos-da-arquitetura-
amsterdam-orphanage-aldo-van-eyck 
 
Figura 23: Orfanato de Amesterdão, Aldo Van Eyck, 1960 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-108938/classicos-da-arquitetura-
amsterdam-orphanage-aldo-van-eyck  
 
Figura: 24: Conceito Ville Spatiale, Yona Friedman, 1958 



 
 

CIDADE DENTRO DA CIDADE     97 

Fonte: http://www.yonafriedman.nl/?page_id=400 
 
Figura 25: Conceito Ville Spatiale, Yona Friedman, 1958 
Fonte: http://www.yonafriedman.nl/?page_id=400 
 
Figura 26: Proposta Sin Centre, Michael Webb, 1959 
Fonte: http://cosmopolitanscum.com/2011/10/28/interview-michael-webb/ 
 
Figura 27: Axonometria da escada elíptica para o projecto Sin Centre 
Fonte: http://cosmopolitanscum.com/2011/10/28/interview-michael-webb/ 
 
 
Figura 28: Fun Palace, Cedric Price, 1961 
Fonte: http://drik.mx/02092013/th1.html 
 
Figura 29:  Plug-in-City, Peter Cook, 1964 
Fonte: https://relationalthought.wordpress.com/category/machinic-desires/page/2/ 
 
Figura 30:  Walking City, Ron Herron, 1964 
Fonte: http://openbuildings.com/buildings/walking-city-profile-39003 
 
Figura 31: Interior da Non-Stop-City, Archizoom, 1970 
Fonte: http://flowersandconcrete.tumblr.com/post/18270149784/city-town-archizoom-
no-stop-city-interior 
 
Figura 32: The Continuous Monument, Superstudio, 1969 
Fonte: http://www.nclurbandesign.org/sustainability/superstudio/ 
 
Figura 33: Forma como se vivia a Cidade Contínua 
Fonte: http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/tuscanyarts/uffizi-tuscany-
china-expo/ 
 
Figura 34:  New Babylon, Constant Nieuwenhuys, 1959 
Fonte: http://urbania4.org/2011/12/14/new-babylon-de-constant-na-29a-bienal-de-sao-
paulo/ 
 
Figura 35:  New Babylon, Constant Nieuwenhuys, 1959 
Fonte: http://urbania4.org/2011/12/14/new-babylon-de-constant-na-29a-bienal-de-sao-
paulo/ 
 
Figura 36:  Kunsthad, Koolhaas, 1992 
Fonte: http://www.panzerfaust.org/?p=5967 
 
Figura 37: Lisboa Monumental, Fialho de Almeida, início do século XX 
Fonte: http://almada-virtual-museum.blogspot.pt/2014/09/lisboa-monumental-em-
1906.html 
 
Figura 38: Lisboa Monumental, Fialho de Almeida, início do século XX 
Fonte: http://almada-virtual-museum.blogspot.pt/2014/09/lisboa-monumental-em-
1906.html 
 
Figura 39: Conjunto Malagueira, Álvaro Siza Vieira, 1975 
Fonte: http://wikilusa.com/wiki/%C3%81lvaro_Siza_Vieira 



      98     CIDADE DENTRO DA CIDADE 
 

 
Figura 40: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Aldalberto Dias, 1987 
Fonte: http://paginas.fe.up.pt/REC2006/documentos/hoteis.html 
 
Figura 41: Colina de Santana, Avenida da Liberdade e Avenida Almirante Reis 
Fonte: RODRIGUES, Humberto Gonçalves. «Fragmentação e Continuidades Urbanas: 
Contribuição para a definição de estratégias de intervenção no espaço público 
contemporâneo». Tese de Mestrado, Lisboa, Instituto Superir de Agronomia da 
Universidade Técnica de Lisboa, 2012. 
 
 
 
 
Figura 42: Evolução do Vale da Almirante Reis e a sua Fragmentação 
Fonte: RODRIGUES, Humberto Gonçalves. «Fragmentação e Continuidades Urbanas: 
Contribuição para a definição de estratégias de intervenção no espaço público 
contemporâneo». Tese de Mestrado, Lisboa, Instituto Superir de Agronomia da 
Universidade Técnica de Lisboa, 2012. 
 
Figura 43: Análise do Vale da Almirante Reis 

Fonte: RODRIGUES, Humberto Gonçalves. «Fragmentação e Continuidades Urbanas: 
Contribuição para a definição de estratégias de intervenção no espaço público 
contemporâneo». Tese de Mestrado, Lisboa, Instituto Superir de Agronomia da 
Universidade Técnica de Lisboa, 2012. 
 
Figura 44: Quarteirão definido pelo Miradouro da Penha de França 
Fonte: Google Maps 
 
Figura 45: Sistema de Percursos Existentes 
Fonte: Google Maps 
 
Figura 46: Sistema de Percursos Propostos 
Fonte: Google Maps 



 
 

CIDADE DENTRO DA CIDADE     99 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 


