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RESUMO

III

A descoberta deste lugar é um momento que vem acrescido de uma complexidade que não se 
prende apenas com as suas características locais, mas a um espectro muito mais abrangente. 
Existe aqui um conjunto complexo de escalas deste lugar, que serão necessárias compreender 
ainda antes que se solte o primeiro traço. As tercenas do Marquês são o produto de uma 
história que se desenvolve em Santos-o-Velho, Lisboa e até mesmo Portugal

Tudo isto prende-nos numa busca incessante pelo Sentido do Lugar, e o seu significado. De 
forma a que compreendamos plenamente um lugar, teremos de o analisar ás suas escalas 
especificas sobre as diversas condicionantes que o conformam. 

Como objectos singulares, as tercenas do Marquês deverão ser estudas como tal, assim 
como a sua intervenção deverá ter em conta as suas especificidades e qualidades, de forma a 
potência-las. Será isto que propomos, em forma de projecto,  uma procura através do desenho 
do que é aquele lugar e o que deverá ser lhe ou não adicionado.

Será uma operação feita em continuo com a sua história, elemento fundamental, para conciliar 
as decisões tomadas sobre este património. Este conjunto pertence a um momento muito 
especifico da história, e não deixara de ser necessário essa sua compreensão, para que a 
nossa nova história tenho um sentido de continuidade, e não de ruptura. 

Palavras Chave: Forma | Lugar | Genius Loci |  Percurso | Requalificação
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AThe discovery of this place is a moment that comes increased by a complexity that is not only 

linked with their local characteristics, but a much broader spectrum. There is here a complex 

set of scales in this place, that will be needed to understand, even before we drew the firts line. 

The Tercenas do Marquês are the product of a story that develops in Santos-o-Velho, Lisbon 

and even Portugal.

All this holds us an incessant search of the spirit of a place, and its meaning. In order to fully 

understand a place, we will have to analyze their specific scales on the various conditions that 

confrom them.

As singular objects, Tercenas do Marquês should be studied as such, as the intervention should 

take in count their specific qualities, in order to power them. Is this what we propose, in project 

form, a search through the drawing of what should that place be, and what should be added to 

it or not.

It will be an operation done on continuous with its history, a key element to reconcile the 

decisions taken on this heritage. This set belongs to a very specific moment in history, and 

that consideration sould be necessary to understand, that our new story must have a sense of 

continuity, not rupture.

Key Words: Form | Place | Genius Loci |  Route | Requalification
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Esta proposta poderá e deverá, ser compreendida, como uma sequência de uma série de 
trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos no último ano de mestrado em arquitectura, no 
âmbito da cadeira de Laboratório de Projecto VI, sobre o tema ”Construir no (e com) Construído”. 
Também será , acima de tudo, o concluir de um percurso, desta feita individual, ao longo de 
praticamente seis anos, nos quais o estudo intenso pela arquitectura, e a sua reflexão foram 
cada vez mais proeminentes. 

Foi lançado inicialmente uma área de trabalho compreendida entre o Vale de Alcântara e o 
Cais do Sodré, no qual a turma, fez um conjunto de exaustivas análises, a vários níveis, de 
forma a compreender o território e a encontrar neste áreas expectantes, possíveis zonas de 
intervenção. Em conjunto com estas análises, foi-nos apresentado, pelo professor Paulo Pereira, 
um conjunto extraordinário, situado na área proposta, sendo este as Tercenas do Marquês. Foi 
feito uma visita, às varias áreas expectantes, definidas pela turma, na qual visitámos, pela 
primeira vez, este conjunto, tendo acabado por ser a nossa escolha para local de intervenção.  

Deparámo-nos com uma questão fundamental, que nos guiou ao longo desta proposta. Até que 
ponto conhecemos Lisboa, este território em que temos vindo a intervir, sucessivamente, num 
meio académico, ao longo destes seis anos? Poderemos dizer que conhecemos este território, 
em que habitamos e projectamos, apenas pelas somas das pequenas porções, que estudámos 
e desenhamos? Terá sido este, o nosso ponto de partida para uma primeira compreensão do 
território.

Este documento principia, da mesma forma que o nosso processo de trabalho, pela compreensão 
das várias escalas do nosso lugar. Lugar em Arquitectura, é um capitulo que se organiza 
segundo uma escala de compreensão, isto é, começamos por fazer um enquadramento dos 
termos teóricos que vamos utilizar para analisar o território, sendo eles o Genius o Loci, e Lugar 
versus Local. Após uma compreensão destes termos, prosseguiremos por analisar a cidade 
de Lisboa, tendo em conta aspectos históricos, morfológicos e fenomenológicos, isto no ponto 
Lisboa Território e Lugar. 

Ampliamos  a escala e chegamos ao lugar de projecto, no qual fazemos uma análise de 
carácter semelhante. Dividida em dois momentos, um primeiro sobre a freguesia de Santos-o-
Velho, seguida pela análise do nosso objecto de estudo em concreto, as Tercenas do Marquês.  
Neste ponto damos a descobrir a complexidade deste sistema ao longo do tempo, de modo a 
que seja perceptível o seu momento na história, tanto em Lisboa como em Portugal. 

Por fim, no último capitulo, iremos abordar a nossa intervenção, começando por referir um 

1. INTRODUÇÃO



2       INTRODUÇÃO

conjunto de casos de estudos, os quais foram fulcrais para perceber um contexto ligado à 
requalificação do património. Os casos de estudo que falaremos são: Santa Maria do Bouro, 
Souto de Moura; Castelvecchio, Carlo Scarpa; Museu Kolumba, Peter Zumthor. São três 
reabilitações, que usam métodos distintos de aproximação tanto ao lugar como ao objecto 
arquitectónico, tendo em conta que cada um deles está presente num contexto, e ele próprio 
apresenta, um conjunto de especificidades muito próprias de cada caso. O nosso interesse 
nesta escolha residiu nesse mesmo ponto, pois, assim conseguíamos compreender um 
conjunto de abordagens distintas sobre o património.

Ainda neste último capítulo, fazemos uma exposição sobre a nossa intervenção. Efectuaremos 
uma breve descrição das questões de projecto, o programa, e as características formais dos 
espaços, as materialidades e ambiências. Recorremos a um conjunto de peças desenhadas 
para clarificar essa nossa descrição.

O projecto resulta, acima de tudo, de um conjunto de implicações, sejam elas históricas, 
sociológicas, morfológicas ou até simbólicas, que determinaram de uma forma explícita o rumo 
de todo o projecto, desde a sua escala urbana, até uma escala mais doméstica.
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2.1.1 GENIUS LOCI

Genius Loci, é um vocábulo que provém originalmente do latim, o qual podemos traduzir por 
“espírito do lugar”. De acordo com Seyfert (1904) e Smith (1867), esta noção de espírito do 
lugar terá começado a ser desenvolvida pelos romanos. Estes acreditavam que, a cada lugar, 
ser-lhe-ia conferido um genius, o qual atribuía características singulares aos lugares e aos seus 
habitantes.

“Este espírito dá vida às pessoas e aos lugares, acompanha-os desde a nascença até 
a morte, e determina o seu carácter e essência.“ 1

Este termo foi resgatado, utilizado principalmente por arquitectos e urbanistas que 
interpretaram de diferentes formas, ao longo de dois séculos, o seu verdadeiro significado. 
Contemporaneamente, está associado a uma relação entre a fenomenologia do ambiente e a 
influência recíproca entre lugar e identidade. 

“Agora utilizamos a versão actual para descrever a atmosfera de um lugar, a qualidade 
do seu ambiente. Não obstante, reconhecemos que certas localidades têm uma 
atracção que nos dá uma certa sensação indefinível de bem estar á qual nós queremos 
regressar, uma e outra vez.” 2

No entanto, utiliza-se cada vez mais esta expressão de forma excessiva e descontextualizada, 
correndo o risco de que esta perca o seu verdadeiro significado, - se é que, na realidade, já 
a compreendemos em pleno - , e acabe por se tornar obsoleta. É bem claro que o conceito 
de Genius Loci é bastante complexo e com vários estratos, onde muitos autores assumem 
posições distintas e, por vezes, conflituosas na sua forma de ver e interpretar o seu significado.

Norberg-Schulz, arquitecto norueguês, fenomenologista, teórico fundamental neste campo de 
estudo e historiador da arquitectura, elucida-nos para o verdadeiro conceito de Genius Loci,. O 
seu entendimento deste conceito é desenvolvido em diversas obras ao longo de três décadas. 

1 NORBERG-SCHULZ, Christian. Towards a phenomenology of architecture. 1980. p.18 Tradução livre do texo original: “This spirit gives 

life to people and places, accompanies them from birth to death, and determinates their character and essence” 

2 JACKSON, John Brinckerhoff. A Sense of Place, a Sense of Time. 1994. pp. 157–158. Tradução livre do texto original: “We now use 

the current version to describe the atmosphere to a place, the quality of its environment. Nevertheless, we recognize that certain localities 

have an attraction which gives us a certain indefinable sense of well-being and which we want to return to, time and again.” 

2.1 LUGAR EM ARQUITECTURA
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Na sua publicação Towards a phenomenology of architecture, em 1980, Schulz, segue a mesma 
linha de pensamento utilizada anteriormente por Kevin Lynch, na qual nos é proposto, que um 
lugar é algo mais do que uma localização geográfica, mais do que um espaço: é um lugar com 
características próprias e singulares, as quais nos transmitem significados. Acrescenta que, 
é de extrema importância para o homem que exista, uma continuidade de espírito do lugar, 
para que este possa compreende-lo, identificar-se e orientar-se. São estes os factores que 
determinam o sentido de pertença de um homem face ao lugar. O habitar tem um significado 
muito maior do que o simples abrigo, e este é de acordo com Schulz, o suporte existencial, 
sendo que o suporte existencial constitui, para ele, o objectivo da arquitectura. Divide o Genius 
Loci em dois elementos complementares: a Terra e o Céu, e conclui que será através deles 
que o homem, ao analisá-los pela percepção e pelo seu simbolismo, construirá ou dele emana,  
o suporte existencial e, neste ínterim, contribuindo ou definindo mesmo a capacidade de 
habitar pelo homem. A arquitectura assume aqui um papel fundamental, para a definição deste 
conceito, pois é com ela que se vai completar este espírito do lugar, como Schulz nos sugere. 

Este conceito, em primeiro lugar, foca-se num território não alterado pelo homem, o espaço 
natural. As características naturais de um lugar, serão compreendidas como aquelas que estão 
directamente relacionadas com a Terra, elemento mais estável; e serão compreendidas como 
aquelas que estão directamente relacionadas com o Céu, elemento mais instável,. Podem ser 
entendidas como a topografia da paisagem, nas quais se inclui uma perspectiva cosmológica 
e temporal, onde ocorrem mudanças de luz e de vegetação, segundo um ciclo anual. Existe 
aqui um contraste que se vai definindo através de uma tensão ou dinâmica entre a forma, que 
permanece estática com o decorrer do tempo, e as constantes mutações  naturais e próprias 
da vegetação e da luz. Estas ultimas resultariam de um processo temporal, do que decorre 
o contraste de uma dependência cíclica, ou seja: o Lugar, apesar de morfologicamente ser 
o mesmo, assumirá ao longo do ano características diferentes, devido á mutação de alguns 
elementos que o constituem e à permanência de outros.

“As coisas, ordem, carácter, luz e tempo, são as categorias básicas para o pleno 
entendimento do natural” 3

3 NORBERG-SCHULZ, Christian. Towards a phenomenology of architecture. 1980. p.23. Tradução livre do original: “Things, order, 

character, Light and time, are the basic categories of concrete natural undertstanding”.
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Num âmbito mais específico, podemos, portanto, dividir este conjunto de características 
que possibilitam a compreensão de um lugar, em dois tipos: as propriedades da Terra, e as 
propriedades do Céu. 

Às primeiras, pertence a matéria, a vegetação e a água, que são os elementos que materializam 
fisicamente o espaço, possibilitando a sua compreensão visual. Para a sua análise, de acordo 
com Schulz, deveremos recorrer às suas características morfológicas, sendo elas: elementos 
constituintes: Topografia; Limites horizontais e verticais; Relações entre interior e exterior; 
Relação do lugar face a sua envolvente; Escala e proporção; Orientação solar; Ritmos. 

Relativamente às segundas, encontramos a ordem cósmica. Por ordem cósmica entenda-se 
o percurso do sol, que orienta todas as coisas no espaço, às quais se acrescenta a luz e o 
tempo, que determinam um ritmo, tanto para o homem como para a natureza. Novamente a 
análise deste elementos constituintes, deverá, segundo o autor, ser feita segundo os seguintes 
parâmetros: Constituição qualitativa, incluindo a qualidade da luz e a sua cor: Constituição 
quantitativa, ou seja,  quantidade de luz. São estas propriedades naturais, que fazem com 
que o homem  desenvolva uma atitude e forma de actuar sobre um determinado lugar, onde 
constrói o seu microcosmos, baseado na sua compreensão e interpretação do lugar.

“Terra é o detentor servente, florido e frutífero, dispersando-se em rocha e água, 
erguendo-se em planta e animal (...). O céu é o caminho abobadado do Sol, o curso 
das mudanças lunares, o brilho errante das estrelas, as estacões sazonais e as suas 
mudanças, a luz e o anoitecer do dia, a escuridão e o brilho da noite, clemência e 
inclemência do clima, as nuvens flutuantes e o azul profundo do éter” 4

Quando intervimos num território  temos, portanto, que atentar nas pré-existências, sendo 
elas naturais – o mesmo é dizer, segundo Schulz, locais sem a intervenção do homem – ou 
artificiais decorrentes da intervenção humana. Devemos analisá-las, bem como estudar  as 
características específicas daquele lugar, de modo a que, a intervenção feita esteja de acordo 
com a identidade desse lugar. Posto isto, a intervenção deverá ser feita de tal forma que o 

4 HEIDEGGER, Martin. Poetry, Language, Thought. 1971. p.147. Tradução livre do original: “Earth is the serving bearer, blossoming 
and fruiting,spreading out in rock and water, rising up into plant and animal. (...)The sky is the vaulting path of the sun, the course of 
the changing moon, the wandering glitter of the stars, the year’s seasons and their changes, the light and dusk of day, the gloom and 

glow of night, the clemency and inclemency of the weather, the drifting clouds and blue depth of the ether.”



8       GENIUS LOCI

lugar, após a intervenção, possa continuar a ser compreendido, identificável e habitável no 
seu conjunto, como o era previamente. Ao actuarmos num espaço que caracterizamos como 
natural, e tendo em conta que a nossa premissa de acção se relaciona intrinsecamente com 
o genius loci de determinado lugar  – por exemplo um espaço natural –  essa intervenção 
deverá ter em conta todas as características supracitadas, e com o acréscimo da compreensão 
assim obtida, perceber que estamos perante uma actuação sobre um Lugar que se encontra 
desprovido de qualquer relacionamento prévio com o homem, e onde, consequentemente, 
é nula ou quase inexistente uma história “antropológica” desse lugar. Desta forma, torna-se 
imprescindível que tal intervenção seja provida de uma leitura profunda do local, que suscitará 
preocupações relativas à tectónica e ao respeito pelo ambiente natural, a qual deverá honrar 
esse espaço que terá desaparecido ou será cedido e modificado materialmente para dar 
origem a outro.

Assim como as características naturais são compostas por elementos específicos dessa 
natureza, também, o território do espaço artificial é regrado por um conjunto de especificidades, 
atribuídas a esses espaços. Deveremos então, de acordo com Norberg-Schulz, apreender as 
relações que se estabelecem entre a intervenção humana e o pré-existente natural nos seus 
pontos de contacto, ou seja, tendo em conta a forma como o edifício toca no território, a sua 
implantação, e o papel que aquele desempenha como elemento da paisagem, de determinado 
lugar, da qual ele já faz – ou passou a fazer -  parte. Todos os elementos que compõem, 
seguindo a premissa do Genius Loci, deveram procurar, no lugar, características para estes se 
tornarem compreensivos e identificáveis. 

O homem quando actua no espaço natural tem, à partida, como primeira condicionante, como já 
foi por nós abordado, o Céu e a Terra. Numa escala urbana, de grandes dimensões, neste caso 
uma cidade, esta normalmente, desenvolve-se segundo dois parâmetros. Num primeiro tempo, 
em que a sua relação, mais acentuada, é feita com o Céu e o seu desenvolvimento ocorre a 
partir do ponto mais elevado do território, geralmente uma igreja ou um local onde exista, no 
topo de uma colina, uma acrópole. A sua localização, confere-lhe, devido a sua elevação no 
território, uma maior aproximação ao céu, e dessa forma com o divino. Num segundo tempo, 
mais ligado à terra e a um percurso mais horizontal, a cidade tende a desenvolver-se ao longo 
de um curso de água, ou de uma estrada, que inicialmente teria um carácter comercial. Isto 
confere a cidade um desenho mais longitudinal, ligado claramente ao plano do terreno. Poder-
se-á, também, a uma escala mais reduzida - a escala do edificado, da casa, ou do “lar” , obter 
igual leitura entre diferentes formas de construir e de relacionamento com o Céu e a Terra. 
O posicionamento do edificado, perante o território, assim como as características que lhe 
conferimos em termos formais, irão controlar, em certa media, os aspectos relacionados com 
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01. Em cima,
Alvar Aalto, Maison Carreè, fachada Sul, vão 
horizontal, 
Fotografia do Autor
02. Em baixo, lado esquero,
Idem, Vista do  interior, vão horizontal,
Fotografia do Autor
03. Em baixo, lado direito,
Idem, Entrada de luz zenital, topo das escadas
Fotografia do Autor
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01. Maison Carreé, Alvar Aalto
Lanternim no topo das escadas 

a luz e enquadramentos visuais e, consequentemente, o seu relacionamento com o lugar. Um 
tipo de luz zenital, mais vertical, remete-nos para uma ligação com o divino, assim como uma 
luz de carácter mais horizontal nos remete para uma relação mais terrena. 

O movimento moderno rompia com esta doutrina, pois estava intrínseco na sua génese, 
teoricamente e praticamente falando, o distanciamento entre o edifício e o lugar no qual ele 
se inseria. O edifício ganhava uma autonomia, em que as características do lugar lhe eram 
indiferentes, originando uma ruptura entre o edificado e o lugar. Ora, o conceito de Genius 
Loci, que temos vindo a explorar, veio em certa medida colmatar e tentar reverter esta lacuna 
originada pelo movimento modernista. Trata-se de um processo crítico da cidade moderna, que 
ocorreu sobretudo a partir nos anos 50 e 60. Norberg-Schulz avançando com uma ideologia 
– ou melhor, como uma teoria do conhecimento, uma epistemologia – contribuiu  para a 
revalorização do lugar, sendo que o Lugar, estaria intrinsecamente relacionado com a ideia de 
restabelecimento dos valores da história e da memória, rejeitados pelo Modernismo inicial, mas 
também ou de forma ainda mais radical, com o  Estilo Internacional. 

“Começamo-nos a aperceber que a importância determinante de qualquer cultura é 
afinal de contas o espírito do lugar” 5

Faremos um pequeno apontamento, a descrição que Aldo Rossi nos faz relativamente a um 
quadro de Canaletto, intitulado Capricho com edifícios Palladianos, para nos esclarecer á sua 
concepção de cidade analógica. A sugestividade deste quadro, prende-se com a transposição 
de um conjunto de edifícios de um lugar para outro, e a construção de um inexistente. Mais 
concretamente, esta paisagem imaginária que Canaletto nos apresenta, é composta por 
um projecto de Andrea Palladio, a ponte de Rialto, não tendo sido construída, ladeado por 
outros dois célebres edifícios Palladianos, Palazzo Chiericati e Palazzo dellla Ragione, que se 
encontram na realidade em Vicenza. 

Nas palavras de Aldo Rossi: “Os três monumentos, dos quais um era apenas projecto, 
constituem um análogo da Veneza real composto de elementos definidos que se relacionam 
simultaneamente com a história da arquitectura e com a história da própria cidade. A transposição 
geográfica dos monumentos realmente existentes para o local da pretendida ponte compõe 

5 DURREL, Lawrence. 1969. p.156. Tradução livre do original: “You begin to realize that the important determinant of any culture is 
after all the spirit of place” 
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uma cidade visivelmente construída como um local de valores puramente arquitecturais.”  6

Rossi diz nos que através deste processo de analogia, encontramos um relacionamento com 
a história, não apenas a real construída, mas composta também por um conjunto de outros 
elementos, que nos são afectos, utilizados pela memória e concepção de projecto. A utilização 
de um conjunto de aproximações entre tipos e formas arquetípicas , desperta uma memória 
não apenas individual mas também colectiva.  

6 ROSSI, Aldo. Arquitectura da Cidade. 2001. p.

04. Capricho com edifícios 
Palladianos, Canaletto. 
Composição feita com edificios 
de Andrea Palladio: Ponte Rialto; 
Palazzo della Ragione;Palazzo 
Chiericati;
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05.  Em cima,
Andrea Palladio; Palazzo 
Chiericati, em Vicenza. Fotografia 
do estado actual, tirada em 2013
Autor Braúlio Conceição
 06. Em Baixo,
Andrea Palladio; Palazzo della 
Ragione, em Vicenza. Fotografia 
do estado actual, tirada em 2013
Autor Braúlio Conceição
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2.1.2 LUGAR VERSUS LOCAL 

Para que compreendamos em pleno o que temos vindo a referir como lugar, iremos agora 
procurar uma definição deste. Lugar e local, têm ambos a mesma raiz etimológica, Locus. 
Não obstante, o verdadeiro significado de lugar não é aqui o mesmo. Isto é: nem o lugar se 
subsume no local, nem o local se subsume em lugar. Mas sem a referenciação fenomenológica, 
acabam por equivaler-se como apenas uma soma de partes indistintas, ou que apenas ganham 
carácter –no sentido de identificação sinalética, não no sentido do “carácter” neo-clássico, claro 
–  pela sua inevitável condição de proximidade, parecença, dissemelhança, e casualidade, 
entendidos, todos estes elementos, a dado momento como a inevitabilidade de um espaço 
humanizado, mas apenas fechado sobre si próprio, com uma coerência que artificialmente 
quem neles habita lhes dá. Desorientados mas percebidos. Desarmónicos mas aceites nessa 
desarmonia que nem sequer é intencional. 

Numa perspectiva antropológica, um lugar, partilha alguns dos conceitos do Genius Loci. Marc 
Augé (2005), considera que o lugar antropológico ideal para um etnólogo, será aquele onde 
cada etnia fosse uma ilha, possivelmente ligadas entre si. Também este deveria ser um lugar 
com um carácter identitário para os que lá nascem e onde por sua vez haja uma conexão 
entre todos os elementos estruturantes e históricos, do que resultaria uma estabilidade mínima 
para os que lá vivem. Tal como Augé (1995) e Lynch (1960), com um discurso semelhante, 
em campos diferentes de estudo, nos sugerem, para existir uma estabilidade mínima, para os 
homens que habitam um determinado lugar, será necessário que estes consigam relacionar, 
identificar e interpretar a cidade através de um processo mental, em que a organizem por 
intermédio de esquemas, desenvolvidos pela sua vivência do lugar. Para Lynch esta imagem 
mental que o homem faz da cidade é definida por, vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos 
de referência. É o mapa-mental.

Em oposição, de acordo com Augé (1995), um lugar que não cumpra estas condições será 
considerado um não-lugar. Estes são regidos pela individualismo dos seus habitantes, do 
que resultam espaços desprovidos de uma identidade própria, carecendo de um conjunto de 
relacionamentos entre o homem e o carácter do Lugar. Ou, seja, em vez de lugar, teremos, 
afinal, um local. Temos como exemplos desses lugares/locais, as vias de comunicação, edifícios 
de estilo internacional, equipamentos industriais, terrenos vagos ou a ruína do moderno.

Norberg-Schulz, como já referimos anteriormente, diz nos que um Lugar é algo mais que a 
soma das suas características geográficas: o Lugar é a manifestação do habitar humano. Para 
conseguir definir o lugar, Martin Heidegger, elucida-nos, dizendo  que o homem  terá de ter 
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consciência de que habita entre mundos dicotómico, o Céu e a Terra, “mas, “sobre a Terra” já 
significa “sob o Céu”...”. 1 

Podemos então concluir que um lugar, em diferença de um local, é um espaço o qual tem 
características que estão intimamente conectadas ao homem, questões de carácter simbólico, 
históricas, onde a sua autonomia cultural é reconhecida tanto pela experimentação e vivência 
desse espaço, como pelo carácter físico dos elementos que constituem esse espaço. 

1 NORBERG-SCHULZ, Christian. Towards a phenomenology of architecture. 1980. p.10. Tradução livre do original: ”But “on the earth” 
already means “under the sky”” 
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2.2 LISBOA TERRITÓRIO E LUGAR

LISBOA

“Lisboa com suas casas 
De várias cores, 
Lisboa com suas casas 
De várias cores, 
Lisboa com suas casas 
De várias cores... 
À força de diferente, isto é monótono. 
Como à força de sentir, fico só a pensar. 

Se, de noite, deitado mas desperto, 
Na lucidez inútil de não poder dormir, 
Quero imaginar qualquer coisa 
E surge sempre outra (porque há sono, 
E, porque há sono, um bocado de sonho), 
Quero alongar a vista com que imagino 
Por grandes palmares fantásticos, 
Mas não vejo mais, 
Contra uma espécie de lado de dentro de pálpebras, 
Que Lisboa com suas casas 
De várias cores. 

Sorrio, porque, aqui, deitado, é outra coisa. 
A força de monótono, é diferente. 
E, à força de ser eu, durmo e esqueço que existo. 

Fica só, sem mim, que esqueci porque durmo, 
Lisboa com suas casas 
De várias cores.” 1 

Álvaro de Campos

1 PESSOA, Fernando, em heterónimo de Álvaro de Campos. Poesias de Álvaro de Campos. 1993. p.52.
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2.2.1 ENQUADRAMENRO HISTÓRICO

Lisboa cresce e desenvolve-se entre sinuosas colinas e face a um rio que é mar. Implantada 
na área mais ocidental do continente europeu, servida por um dos maiores portos naturais do 
mundo, o rio Tejo, com a capacidade de albergar qualquer embarcação, Lisboa apresenta-se 
como uma cidade cujo crescimento foi feito através e a par da sua inseparável ligação com 
o rio. Foi miticamente comparada a Roma, berço do Império Romano, devido à partilha do 
mesmo número de colinas, sete, - sendo elas nomeadamente as Colinas do Castelo, Sant´Ana, 
São Vicente, Santo André, Chagas, Santa Catarina e São Roque - , comparação “romanceada” 
na busca de uma ligação simbólica a Roma, na esteira de outras “novas-Romas” que foram 
surgindo no contexto ocidental. 

07. à esquerda,
Ortofotomapa, 
enquadramento de Lisboa, no 
territorio Português
Autor Gabinete de 
Arquitetectura João Luís 
Carrilho da Graça  
08. à direita,
Vista Lisboa, Século XX 
Terreiro do Paço 
Autor Gabinete de 
Arquitetectura João Luís 
Carrilho da Graça  
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09. Ortofotomapa de Lisboa e 
Estuário do Tejo 
Autor Gabinete de 
Arquitetectura João Luís 
Carrilho da Graça  
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Povoada em primeiro lugar em campos adjacentes ao rio, foi na colina do Castelo, ponto mais 
alto do território de Lisboa, que a cidade se desenvolveu. De início no seu coroamento com a 
primeira vaga de romanização, depois descendo pela encosta meridional, já em fase adiantada 
do Império Romano  que a proveu de um circuito amuralhado.  O domínio godo e depois a 
presença longa do Islão, levaram ao seu crescimento enquanto ponto nevrálgico do comércio à 
distância na face atlântica: no período medieval, com muçulmanos e depois durante a primeira 
dinastia portuguesa após a conquista de 1143, o seu crescimento continuou, sempre ao longo 
da encosta, mas delimitado pela cerca Moura, reaproveitando o  circuito de muralhas romanas 
entretanto reconstruídas e optimizadas, formando a  primeira cerca em torno do Castelo de São 
Jorge. Este posicionamento entre a colina e o rio, conferia à cidade uma relação geográfica 
muito favorável tanto em termos bélicos, como no que respeita à própria natureza do comércio 
mercantil, sendo que, esta última terá sido um dos motivos principais que levou ao crescimento 
e sustentabilidade da cidade de Lisboa. Podemos dizer que a sua morfologia e geografia 
conferiram a Lisboa uma condição singular para o seu desenvolvimento. 

O estuário do Tejo tem aqui, também, um papel preponderante, devido à sua grande dimensão, 
para o desenvolvimento da cidade, tendo sido para todos os povos, que desde o princípio 
ocuparam Lisboa, o ponto fulcral para o seu sustento e desenvolvimento. O estuário, actua 
também, como porta de entrada e percurso principal para o porto de Lisboa, utilizado para 
trocas comerciais e entrada na cidade, sendo que o primeiro contacto com a cidade de Lisboa 
era feito através da sua frente Ribeirinha.
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10.  à esquerda, 
Planta de Lisboa Medieval 
Século XIV 
Autora Sílvia Guardado
11. à direita, em cima,
Vista de Lisboa, 1572
Autor Giorgius Braunius
12. à direita, em baixo,
Estuário do Tejo, plano do 
porto de Lisboa, 1525 - 1764 
Autor desconhecido
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ANÓNIMO
ATLAS DO ESCURIAL

1580 - 1585

LUCAS WAGHENAER
1583

PEDRO TEIXEIRA ALBANAZ
1662

JEAN VAN KEULEN
1680

F. ÁVARES SECO
1561

F. ÁVARES SECO
1565

LUCAS WAGHENAER
1592

JOÃO TEIXEIRA
1648
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13. à esquerda,
Esquema da evolução 
ribeirinha 
AAVV
14. à direita,
Estuário do Tejo 
AAVV
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15. Em cima,
Planta das cercas: Cerca 
Moura; Cerca Fernadina. com 
a localização das Portas de 
entrada na cidade.
Autor desconhecido
16. Em baixo,
Planta de Lisboa 1650.
João Nunes Tinoco
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A expansão da cidade principia inicialmente a partir da colina do Castelo de São Jorge, em que 

o seu núcleo urbano se concentrava no interior da Cerca Moura. Derivado da sua expansão em 

termos territoriais assim como populacionais, começaram a aparecer pequenos aglomerados 

de habitações, de forma orgânica, no que diz respeito à sua implantação, nomeadamente 

as Judiarias, a Mouraria, Santa Justa e Rufina, São Vicente de Fora. Estes novos bairros, 

situavam-se no exterior da cerca Moura. O natural crescimento da cidade em direcção ao rio, 

assim como a apropriação de vales e colinas, trouxe a necessidade da criação de uma nova 

cerca, visto que a cerca Moura havia perdido a sua função defensiva. Por conseguinte, foi 

mandada erguer, em 1373, por D. Fernando a cerca Fernandina, a qual circundava a zona de 

Alfama assim como a actual Baixa, finalizando no Cais de Sodré. 

A construção de Lisboa acompanhou o declive imposto pela sua morfologia, dispondo a 

cidade numa espécie de anfiteatro, caracterizada por uma sucessão de terraços com cotas e 

orientações variadas, onde tanto a cidade como o rio são pano de fundo.

Apesar dos bairros que a compunham, e compõem, nas suas áreas mais antigas e preservadas, 

serem maioritariamente definidos por uma malha orgânica, após o terramoto de 1755, Lisboa, 

segue o exemplo de outras cidades europeias - que procuravam a sua renovação “racionalista”-  

e redesenha parte do seu território, a Baixa, e áreas limítrofes, através de um plano urbano 

de carácter regrado e ortogonal, sem que por isso, deixe de manter a espontaneidade e 

singularidade que lhe é atribuída na apropriação do território. Pode mesmo afirmar-se que 

o plano de Lisboa, concebido pelos engenheiros e arquitectos da Casa do Risco do período 

pombalino, criaram uma tipologia Iluminista, e, neste caso, das mais precoces de entre as que 

a Europa viria a conhecer.

As construções, assim como os terrenos agrícolas, dependiam fortemente da sua ligação 

com o Tejo, o que originava relações de proximidade, assim como relações visuais. Isto fez 

com que o limite original da cidade, entre colina e rio, fosse alterado de forma a acomodar as 

necessidades impostas pela prática comercial, tendo sido construídos pontões, bacias e portos 

que redesenharam esse limite de margem e consequentemente a frente ribeirinha. As praias 

que, em primeiro lugar, eram espaços nos quais se faziam trocas, os seus areais derem lugar 

aos primeiros portos e apoios de mar construídos a partir do século XIX. Esses aglomerados 

dispostos em leque, de planta estreita e alongada, chamados  boqueirões, funcionavam como 

cais individuais.
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17. Planta Lisboa, 1755.
Autor Carlos Mardel 
Sobreposição da malha 
medieval da cidade, destruida 
pelo terramoto, com o novo 
plano Pombalino.
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“constituída pelas lamacentas praias da Boa Vista, percorrida pelo movimento das 
marés que alimentavam estreitos e imundos boqueirões onde atracavam embarcações 
de carga e descarga, dinamizando industrias muito artesanais que aí se implantaram 
de modo anárquico, através de progressivos avanços sobre o rio.”  1

A linha de costa, com uma extensão aproximada de 14km, assume-se hoje como um espaço 
que resultou da acção do homem, através de um processo de desenho que artificializa e 
cria um novo território. Estas intervenções começam a ser efectuadas, com maior ímpeto, a 
partir de 1850, devido a dois factores muito importantes que não se encontram relacionados 
directamente. O primeiro prende-se com questões de saúde pública: as praias encontravam-se 
em condições insalubres, fenómeno resultante da epidemia que afectou toda a cidade. A zona 
mais afectada fora a da Boavista, nas quais foi efectuado um aterro de forma a cobrir toda a 
zona de lodo ai existente. 

“torna-se indispensável a construção de um aterro sobre a margem do Tejo, desde o 
boqueirão da Moeda até à praia de Santos, a fim de evitar os prejuízos que causam à 
saúde pública as emanações do lodo infecto que ali fica exposto à acção do sol durante 
a baixa-mar, de forma a tornar esta parte da Cidade como a mais asseada da Capital, 
substituindo as estacarias e os charcos que até hoje desfeiaram este primeiro plano do 
belo anfiteatro da cidade.” 2

Em segundo lugar, com a necessidade de restruturação do porto de Lisboa, devido ao 
crescimento industrial da cidade, fazendo com que aquele tomasse posse de uma larga 
extensão de margem. 

Foram três os momentos principais de redesenho da margem de Lisboa: de 1850-1860; de 
1904-1911; e em 1970, nos quais a margem sofreu mudanças significativas em termos de 
limites, principalmente na zona de Santos. 

Esta evolução desmesurada, transformou radicalmente o porto de Lisboa e consequentemente 
a frente ribeirinha . Por sua vez, a ligação entre cidade e rio ficaria ainda mais marcada pelo 
crescente número de infra-estruturas permanentes: os armazéns e estaleiros, elementos 
móveis, contentores e as embarcações, acabavam por criar uma espécie de muro, 

1 SILVA, Raquel Henriques da. In Catálogo Lisboa em Monumento 1850 – 1920. Livros Horizonte. Lisboa, 1994. pp. 45 – 47
2 Diário da Câmara dos Deputados, 30.6.1858

18. à esquerda,
Evolução da orla marginal de Lisboa
Autor J. Bacellar Bebiano
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19. em cima,
Panorâmica de Lisboa Vista do 
Rio, Século XIX
Autor desconhecido
20. em baixo,
Panorâmica de Lisboa, 
Fotografia Alto de St.ª Catarina
Autor desconhecido
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separando uma ligação que anteriormente era virtualmente plena – ou pelo menos directa, de 
interdependência - entre cidade “urbana” e rio. Em acréscimo, com o desenvolvimento dessas 
actividades portuárias, maioritariamente de cariz naval e fabril, foram sendo privatizadas áreas 
do porto, o que ainda veio tornar mais difícil o contacto da cidade e do homem com o rio, tanto 
em termos visuais como físicos. Durante este processo de industrialização do porto, tornou-se 
inevitável encontrar uma solução que permitisse mover e escoar os produtos de uma forma 
mais eficiente. Foi construída entre 1856 e 1864 a linha de caminho de ferro até ao Cais de 
Sodré; a passagem da linha e a sua ligação em direcção a Algés-Cascais, acaba por motivar 
outro anel viário,  a Avenida 24 de Julho, que, apesar mais uma vez, de optimizar e promover o 
melhor funcionamento portuário e a indústria, construiu uma nova barreira, acrescida à anterior, 
delimitada pela indústria portuária e aterros, a Lisboa e ao rio.

“Como aproveitou o lisboeta estas condições
naturais tão singulares, 
esta dádiva do céu e da água?
Que partido tirou ele do Tejo
Voltou-lhe as costas,
simplesmente” 3

3 DIONISIO, Santana; PROENÇA, Raul. Guia de Portugal. Biblioteca Nacional, vol. 1, Lisboa 1924. CDU 908(469)(036)
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Lisboa perde assim a sua capacidade de se relacionar fisicamente com o rio. O rio, aqui, ganha 
mais um carácter de elemento cénico e deixa de fazer parte do quotidiano lisboeta, servindo 
apenas as indústrias que dele dependem. Surgem então, pela primeira vez, três elementos 
distintos: Cidade, Porto e Rio, em que o mediador, - o porto-, não desempenha um papel de 
charneira entre ambos mas, antes pelo contrário, promove uma fractura nessa ligação primária 
e original que sempre existiu e permitiu à cidade crescer, cidade que é rio e rio que é mar.
A cidade, desconectada do rio, abandona a margem e começa a crescer para o interior, 
enquanto que, o porto, se torna cada vez mais impenetrável.

Após a década de 70 com a dissolução de muitas das actividades vinculadas à indústria 
portuária, o porto de Lisboa perdeu a sua capacidade de se impor como um dos principais 
portos europeus. Tal resultou num abandono das indústrias que estavam directamente ligadas 
ao porto, bem como de armazéns e espaços fabris, levando à degradação de grande parte 
da frente ribeirinha. Sem soluções para ocupar esses espaços, foi mais uma vez acentuada 
a desconexão entre cidade, porto e rio. Surgem, por conseguinte, novas oportunidades de 
desenhar, mais uma vez, o território limite. Inicia-se um processo de devolução do rio à cidade e 
da cidade ao rio, tendo, entretanto, sido levadas cabo operações pontuais com esse objectivo, 
nomeadamente (de nascente para poente), a proposta do novo Terminal de Cruzeiros, o 
projecto de restruturação do Campo das Cebolas (ambos pelo Arquitecto João Luís Carrilho da 
Graça), a requalificação do Terreiro do Paço (pelo Arquitecto Bruno Soares), a requalificação 
do espaço público da Ribeira das Naus, (pelos Arquitectos Miguel Chalbert e Pedro Cortez). 

21. à esquerda,
Panorâmica de Lisboa, 
Miradouro do Castelo
Autor Mário Novais
22. à direita,
Panorâmica da Frente 
Ribeirinha de Lisboa,
entre o Cais de Sodré e a 
Colina do Castelo
Autor Mário Novais
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2.2.2 LISBOA – MORFOLOGIA

Sendo  nosso objectivo compreender Lisboa como Lugar na sua globalidade, deve proceder-se 
a uma análise mais profunda sobre alguns dos temas fundamentais que temos vindo a apontar.  
É sabido que o território influenciou o desenho da cidade. Deste modo, iremos doravante 
analisar este processo contínuo e indissociável entre a cidade e o território: a sua morfologia. O 
desenho da cidade está intimamente relacionado com processo de simplificação utilizado pelo 
homem , através do qual ele tenta tirar o maior partido da morfologia do território para conseguir 
desenhar os seus caminhos, e por sua vez o edificado. 

23. Planta de Análise da
Morfologia da Cidade de 
Lisboa
Análise do Autor
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Sobre as linhas de festo, diz-nos Carrilho da Graça: “Se tentarmos imaginar os percursos de 
atravessamento a pé, num registo pré-histórico, inicial, verificamos que, por um somatório de 
razões práticas, os mais utilizados são os de cumeada ou linha de festo. Primeiro, pela sua 
regularidade sequencial para distâncias longas — torneando naturalmente os obstáculos que 
são as ravinas e os picos! — Em segundo lugar, porque ao evitarem o cruzamento dos vales, 
não só têm menos pendentes, como evitam a passagem dos cursos de água; por último, são 
os percursos mais seguros uma vez que dominam visualmente os dois vales que dividem.(...) 
O muito citado exemplo da Broadway — linha de festo à escala da leve altimetria da ilha — com 
um traçado naturalmente irregular e contraposto à grelha de Manhattan é talvez o exemplo 
mais evidente.”  1

Em Lisboa este processo é plenamente perceptível ainda hoje, onde tanto as linhas de festo 
como as linhas de água que antigamente suportavam afluentes do rio Tejo, são os principais 
marcadores das estruturas viárias. Como é observável na figura 26, as principais artérias de 
Lisboa coincidem plenamente com as linhas de festo e linhas de água, o que nos ajuda a 
compreender a morfologia urbana ainda vigente. Estes percursos delimitavam os aglomerados 
urbanos que neles se inseriam ou que nasceram à sua ilharga. “Esta rede percorrível de 
caminhos, constitui por um lado o sistema embrionário do espaço público, e em sentido inverso, 
define, entre caminhos, o sistema inicial de subdivisão que permite a definição dos limites 
da privatização progressiva dos solos às mais diversas escalas.(...) São tão claras as regras 
de construção, quase se poderia dizer, de um território qualquer, como evidentes se tornam 
numa cidade como Lisboa com um relevo tão claro e sugestivo. Há um enleio intenso entre a 
topografia e a cidade que ela suporta com momentos genialmente encenados.”  2 

1 GRAÇA, João Luís Carrilho da, JA 206, Maio/Junho 2002, pp. 8-11
2 Idem, opt. Cit.
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24. Maqueta da topografia 
de  Lisboa - de Alcântara à 
Baixa - esc.1/5 000. Relação 
entre a topografia de Lisboa 
e as suas principais artérias 
viárias.
Maqueta do Autor
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25. Planta de Análise da
Morfologia do Estuário do Tejo
Análise do Autor
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26. Análise da topografia de  
Lisboa - de Alcântara à Baixa 
- relação entre a topografia de 
Lisboa e as suas principais 
artérias viárias. 
esc.1/10 000
Análise do Autor
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2.2.3 GENIUS LOCI: LISBOA, CIDADE MIRADOURO | CIDADE E RIO 

Assim como a componente histórica e morfológica de uma cidade se assume como condição 
fundamental e indissociável para a sua compreensão, enquanto organismo identificável e 
mutável, deveremos também, analisar características de outro foro, neste caso fenomenológicos, 
para a compreensão do seu Genius Loci. 

“O acto básico de arquitectura é, portanto, o de compreender a “vocação” de um lugar”1   

 Como Norberg-Schulz nos indica é possível compreender as características de um lugar 
de carácter artificial, através da compreensão das relações estabelecidas entre o natural 
e a intervenção do Homem. Neste caso em concreto, o Genius Loci ganha aqui uma 
nova componente. Nesta análise, portanto, levaremos em linha de conta  um conjunto de 
características relacionadas com a sua identidade própria, quer físicas, quer sócio-culturais, 
inscritas numa tessitura com uma componente temporal, tornando perceptível um conjunto de 
singularidades.

“Consulte o génio do lugar, em tudo o que
Ordena às águas para subir ou descer 
Ou ajuda as ambiciosas colinas  e os céus para escala
Ou esculpir em circundantes anfiteatros os vales...” 2

Esta citação de Alexandre Pope (1731), poderia ser uma breve narração da criação da cidade de 
Lisboa, na medida em que descreve, de uma forma sintética, os seus elementos fundamentais 
e estruturantes. Ao reflectirmos acerca do Genius Loci de Lisboa, somos confrontados com um 
conjunto de elementos implícitos à identidade da Cidade,  tais como as sinuosas colinas que 
moldam o território, o Rio, o castelo, a cerca Fernandina e a cerca Moura, e a sua morfologia 
urbana, que varia entre o orgânico e o regrado, o Pombalino, o aterro, o porto, as praças, largos 
e ruas, azulejos, a calçada, a Luz e a cor. Torna-se indispensável, portanto, a compreensão e 
“catalogação” destes temas que, em conjunto, criam a identidade e carácter da Cidade, o seu 
Genius Loci. Como intuímos, a identidade de um lugar será proporcional à sua capacidade de 
manter a sua génese identificável. No caso de Lisboa ainda é perceptível a sua matriz inicial. 

1 NORBERG-SCHULZ, Christian. Towards a phenomenology of architecture. 1980. p.10. Tradução livre do original: “The basic act of 

architecture is therefore to understand the “vocation” of the place”

2 POPE, Alexandre. 1731.  pp.57-60. Tradução livre do original “Consult the genius of the place in all / That tells the waters to rise or 

fall / Or helps the ambitious hills the heavens to scale / Or scoops in circling theatres the vale”
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“A estrutura de um lugar não é um estado eternamente fixo. Como regra, os lugares 
mudam, por vezes rapidamente. Isto não quer dizer, no entanto, que o Genius Loci, 
mude ou se perca necessariamente” 3

Principiaremos por fazer uma análise tendo por base os elementos fundamentais estruturantes 
da Forma. Mas entendamos que para tal nos iremos focar na zona de Lisboa da frente ribeirinha 
até ao ponto delimitado pela zona de Carnide e Paço do Lumiar, que são ao mesmo tempo 
limites físico da visualidade do rio e de horizontes fluviais ou marítimos.

“Cidade Disposta em Anfiteatro, 
Em sucessivos Terraços...
Ora perdendo-se lá longe,
--- ora avançado sobre o rio
Como o estreito tombadilho duma nau.” 4

Posto isto o elemento Terra, entendida como elemento topográfico tem em Lisboa um papel 
preponderante. Com uma morfologia bastante acidentada, sem que por isso seja hostil, é 
composta por colinas e vales. Colinas essas habitáveis em função da intervenção do homem, 
organizadas em sucessivos socalcos, transições de cotas, que, na realidade, funcionam como 
terraços, que noutra escala, e agora já numa lógica de cariz público, acabam por se materializar 
em miradouros, o que permite que a cidade se veja a si mesma. Isto faz com que Lisboa adquira 
uma condição única e irrepetível, de cidade-miradouro. Quando caminhamos por Lisboa, 
somos presenteados com um conjunto de vistas insólitas, nas quais tanto a cidade como o rio 
são os intervenientes mais activos. Neste aspecto Lisboa, evidencia-se por ir contra um tipo de 
desenho urbano mais vulgar, na medida em que, as cidades , genericamente, procuram zonas 
plantas para a sua implantação.  

3 NORBERG-SCHULZ, Christian. Towards a phenomenology of architecture. 1980. p.16. Tradução livre do original:“The structure of 
a place is not a fixed, eternal state. As a rule places change, sometimes rapiddly. This does not means, however, that the Genius Loci 
necessarily changes on gets lost.”
4 DIONISIO, Santana; PROENÇA, Raul. Guia de Portugal. Biblioteca Nacional, vol. 1, Lisboa 1924. CDU 908(469)(036)
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27. Vista de Lisboa, Miradouro Senhora do Monte
Século XX
Autor Mário Novais
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28. Frente Ribeirinha de Lisboa, Zona da Baixa e 
Colina do Castelo. Esta imagem compreende-se 
como um alçado muito pictórico definido pelos 
elementos sinuosos da Morlogia - as colinas e o 
próprio edifiicado, que recortam o Céu - e o grande 
manto que se encontra aos pés de Lisboa, o Rio. 
Autor Mário Novais
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No que diz respeito ao rio, é já do nosso conhecimento que este desempenha um papel 

fundamental na cidade de Lisboa. O rio adquire uma escala que o faz assemelhar-se ao mar, no 

qual o normal entendimento de rio, geralmente visto como uma linha, se dilui. A função que este 

desempenha, não se cinge apenas à de um recurso natural de que depende a subsistência da 

cidade, como curso de água: assume, antes, o papel de um horizonte quase infinito.

Por último, o Céu. O horizonte é elemento muito preponderante na paisagem da cidade, e 

assume-se como uma linha que nos é próxima mas distante ao mesmo tempo, tendo uma 

presença metafísica. Importa realçar o contraste entre a cidade e o céu, que é feito, acima de 

tudo, pela cor laranja dos telhados, cor oposta ao azul do céu, em que o lioz, de cor branca, 

também ajuda a esse contraste. A relação que é estabelecida com o céu é feita através de 

cúpulas e telhados. 

Quanto aos  elementos secundários: são perceptíveis na forma como os edifícios se implantam 

ao longo do território, não se impondo, mas antes submetendo-se à natureza do terreno e às sua 

condicionantes, agarrando-se ao perfilamento topográfico e acompanhando-o. Eis o que resulta 

numa arquitectura feita de linhas simples, onde é bastante perceptível a relação estabelecida 

entre interior e exterior. Os próprios vãos, geralmente de tamanho médio mas proporcionado, 

seguem a pendente do terreno. É notável aqui a capacidade da arquitectura, nas suas diversas 

escalas de concepção, de integrar os aspectos mais fundamentais deste território e lugar. 

Note-se que em termos urbanos, as próprias ruas seguem muitas vezes as curvas de nível. 

Existem mais caminhos do que ruas, mais largos do que praças; mas também, além das ruas 

existem  travessas que criam a rede possível de contacto, translação e encaminhamento, entre 

as diferentes cotas. Dá-se, aparentemente,  uma secundarização do desenho “artificial” face às 

pré-existências. As ruas e os caminhos que seguem a linha horizontal, são geralmente curvos 

(as ruas), e se forem rectos procuram as linhas de maior pendente (as travessas). Em Lisboa 

as ruas principais, normalmente perpendiculares ao rio, coincidem com as linhas de água e 

abrem-se sobre o rio, com  a excepção de traçados regulares como os do Bairro Alto, criados 

em plataforma, pese embora a influência das pendentes pré-existentes..

Falemos agora sobre a luz, que em Lisboa é particularmente intensa: os materiais utilizados, 

devido as suas características físicas, enfatizam essa luz. O azulejo e a calçada, aumentam o 

reflexo e a vibração cromática o  que faz com que as sombras não sejam tão intensas.

Por fim, o som é uma componente bastante singular. É formado por um conjunto de elementos 

muito específicos que estão bem presentes no nosso imaginário. O barulho da calçada, 

resultante do caminhar dos transeuntes, os eléctricos e as suas campainhas, o rio, os barcos, 



48       GENIUS LOCI: LISBOA, CIDADE MIRADOURO | CIDADE E RIO

as gaivotas; mas também o vociferar abafado entre ruas estreitas nas partes mais antigas, o 

eco imediato e duro, de sons nesses “canais”, e a contenção do vento, quase imperceptível 

mas presente, suavizado pela instituição de cotovelos e becos nos traçados medievais e pós-

medievais de Alfama, Mouraria e Madragoa, mas encaminhando pelas ruas e travessa afora, 

aumentando a salubridade nas partes mais regradas das encostas da Lapa, Santos e S. Bento. 

O sol com a sua frequente intensidade, remete para uma ideia de transcendente. O rio 

acompanha o movimento do sol, e por sua vez, a própria cidade tem esta tendência horizontal 

de nascente-poente, que vai até Belém. É o movimento natural da cidade.  O horizonte poente, 

afamado pela poesia portuguesa, é parte desta procura incessante do que se encontra para lá 

de, e é este o apelo do sol que se põe no horizonte. Lisboa foi o lugar onde se gerou a ideia de 

descoberta. A própria identidade da cidade incutiu em nós esta ideia de descoberta, como nos 

diz Fernando Pessoa. 

“Alguém diz com lentidão:
“Lisboa, sabes...”
Eu sei. é uma rapariga
descalça e leve,
um vento súbito e claro
nos cabelos,
algumas rugas finas
a espreitar-lhe os olhos,
a solidão aberta
nos lábios e nos dedos,
descendo degraus
e degraus
e degraus até ao rio.
Eu sei. E tu, sabias? “ 5

Eugénio de Andrade 

5 MARTINS, Costa; PALLA, Victor. Lisboa – Cidade Alegre e Triste. Pierre Von Kleist Editions, Lisboa, 2009. ISB 978-972-998253-8
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2.3.1 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO - SANTOS-O-VELHO

De acordo com a tradição, a ocupação humana de Santos-o-Velho, remonta ao principio da era 
cristã, mais precisamente ao inicio do século IV, em 307, com a história dos Santos Mártires 
de Lisboa, que viriam dar o nome a freguesia. Consta que estes, por ordem do delegado 
Diocleciano, terão sido executados, sob acusações de serem seguidores do cristianismo e 
por andarem a difundir a fé cristã, que iria contra os interesses de Roma. Após a execução, 
os seus corpos foram atirados ao Tejo, e acabaram por dar à costa, numa praia onde hoje é 
Santos, e ai sepultados, pela comunidade cristã, mais concretamente onde a igreja de Santos 
se situa. Há indícios de um templo, que terá sido erguido nesse local, para culto dos mártires, 
pelo menos desde o século VI-VII, tendo como indicador um arco visigótico, descoberto em 
1965. “Documentalmente, as referências surgem-nos no século XII ligadas à veneração dos 
três mártires.“1

Após a conquista de Lisboa, 1147, D. Afonso Henriques manda edificar, no mesmo local, 
uma nova ermida, que vai atrair sucessivamente, as comunidades cristãs. D. Sancho I, em 
1194 concede a Igreja à Ordem Militar de Santiago de Espada, assim como alguns edifícios 
que lhe eram confinantes. Passaram a ocupar as instalações as familiares próximas dos 
cavaleiros da Ordem, durante períodos de campanha ou em causa de morte destes. Por vezes, 
algumas dessas familiares faziam votos de clausura, o que acabou por originar a Ordem das 
Comendadeiras de Santiago. Tal como esta ordem, as Trinas, Isabéis, Brígidas, Madres de 
Goa (estas mais tarde), Bernardas igualmente de exclusividade feminina, fixaram-se nessa 
zona, o que criava um contraste, em oposição, as colinas situadas a nascente, nas quais se 
encontravam as ordens de exclusividade masculina, Jesuítas, Franciscanos, Agostinhos e 
Dominicanos.

Segundo ordem de D. João II, é construído um novo convento, destinado a  albergar a ordem 
das Comendadeiras, na zona ribeirinha perto de Madre de Deus e Xabregas, lugar esse que se 
ira chamar de Santos-o-Novo, passando a chamar-se, o lugar da sua antiga estadia, Santos-o-
Velho. Com o abandono das instalações, Fernão Lourenço, feitor das Casas da Mina e da Índia, 
apropria-se desta estrutura conventual para se instalar, com uma residência de excelência, 
continuando no entanto, as instalações, a pertencer à Ordem das Comendadeiras. Todavia, 
Fernão Lourenço terá abandonado estas instalações de modo a que D. Manuel I instaurasse, 
nesse lugar, o Paço Real de Santos. O arquitecto João Castilho, terá sido encarregue, por 

1 ALVES, Maria Paula; INFANTE, Sérgio. Lisboa - Freguesia de Santos-o-Velho. 1992. p.22
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D. João III, de levar a cabo obras no palácio e no jardim. Este palácio, segundo consta, foi 
habitado por D. Sebastião, que terá partido daqui para Alcácer Quibir, onde o desastre o 
consome, desparecendo em batalha.O desinteresse dos monarcas que lhe suceram resulta 
num abandono do Paço Real.

A partir de 1629, o Paço Real de Santos, deixou de ser propriedade da Ordem das 
Comendadeiras, tendo sido comprado pela Família Lencastre. Os descendentes irão receber 
o título de Marqueses de Abrantes, dando assim o nome ao Palácio. A partir de 1911, ficara à 
guarda do estado francês o qual terá ali sediado o seu consulado e onde atualmente funciona 
a Embaixada  de França.

Como é sabido, Lisboa tinha vindo a transpor os limites das suas muralhas de uma forma 
progressiva, começando pela cerca Moura e em seguida a Fernandinha. No início do século 
XVI, com a instalação do Paço da Ribeira e o Paço de Santos, ficou bem definido, a morfologia 
do crescimento da cidade segundo o rio, polarizando e estruturando essas zonas, de carácter 
rural, ocupadas quase que exclusivamente, pelas ordens religiosas. Devido a esta polarização 
aparece, a partir das portas de Santa Catarina um eixo de ligação, a rua direita de Santos, que 
actualmente corresponde à Rua da Esperança, Rua de Santos-o-Velho e Rua das Janelas 
Verdes. Como processo natural, será a partir deste eixo que se estabelecem as primeiras 
ocupações do território. O Paço de Santos conectava-se a este eixo através da sua fachada a 
norte, também se iram ligar a esse eixo o Palacete Pombal, o Palácio Alvor/Távora e a Capela 
das Albertas. 

A rua direita representa um dos elementos identitários das cidades medievais mais importantes. 
Como no caso de Lisboa, em diversos locais, mas em particular, em Santos-o-Velho, pois é o 
de maior interesse para a nossa análise, é a partir desta rua que se processa o início de um 
desenvolvimento urbano, intimamente associado ao traçado da rua. Geralmente de morfologia 
rectilínea, conecta duas portas de uma cidade, organizando outro tipo de elementos urbanos. 
“(...) Nas vilas e povoações de planta regular, sempre uma das ruas constitui o seu principal 
eixo de circulação, como por aí passa o maior número de pessoas, nele se localiza grande 
parte do comércio, multiplicam-se os escaparates, por aí se circula e aí se pára para fazer 
compras ou abastecer as lojas: trânsito e comércio organizam-se, assim, segundo um eixo 
mais importante. Nas cidades e vilas de planta irregular tendem a formar-se ou por um plano 
que orientou a construção ou por demolições sucessivas, um eixo do mesmo tipo. Nas cidades 

29. à direita,
Diagrama da evolução da 
estrutura viária e rua direita 
de Santos-o-Velho. Em 
primeiro lugar pela Rua 
Direita da Esperança, com um 
desenho mais organico. De 
seguida, peça Rua Direita do 
Marquês de Abrantes, neste 
caso mais ortogonal, regrado, 
concluindo na traça actual.
Diagrama feito pelo Autor
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portuguesas por todo o mundo ela tem o mesmo nome: Rua Direita.”  2

2 RIBEIRO, Orlando. A rua Direita de Viseu. 1968.

Este eixo teve aqui uma extrema importância, e foi com o Paço da Ribeira e o de Santos 
que se reforçou. A Igreja de Santos tinha também um papel fundamental pois no século XVI 
a sua presença dominante no território ocidente de Lisboa. Esta igreja encontrava-se num 
promontório, marcando o começo da cidade, que seguiria para as Portas de Santa Catarina.  

Na colina sobranceira ao Paço Real, vai ser definido o bairro do Mocambo. “No Dicionário 
Etimológico da Língua Portuguesa, José Pedro Machado dá como origem do vocábulo 
Mocambo o quimbundo mu (prefixo) + Kambu (esconderijo), passando a alargar-se o seu 
significado a choças, palhotas e habitações de negros. As referências históricas confirmam que 
este bairro era predominantemente habitado por negros, que se ocupavam dos trabalhos mais 
duros da capital” 3

Este bairro, apresenta uma geometria trapezoidal irregular e estrutura ortogonal, no que diz 
respeito ao seu urbanismo, muito semelhante em certa medida ao Bairro Alto, que surge 
também no mesmo período. Antes do Terramoto de 1755 este já se encontrava completamente 
estruturado. Mais tarde este bairro irá chamar-se Madragoa. 

A este eixo, também, começaram a ser  associadas várias casas nobres, assim como 
conventos, durante os séculos XVI XVII, devido a importância e peso simbólico do Paço. Em 
1530, é edificado um dos primeiros conventos, o Convento da Esperança, o qual dá nome ao 
largo que se encontra à sua frente. Posteriormente, já no século XVIII, 1752, nesse mesmo 
largo, é edificado o Chafariz da Esperança, desenhado pelo Arquitecto Carlos Mardel. A sul 
deste conjunto, encontra-se, pelo menos desde 1548, o Palácio dos Duques de Aveiro. 

A partir dos séculos XV e XVI, as praias de Santos, que já tinham uma forte conexão ao 
comércio mercantil, com um tráfego marítimo elevado, são criadas novas zonas de estaleiro, 
aterros, ancoradouros.  

Não tendo sido muito afectada pelo terramoto de 1755, esta zona  tambem assiste a um grande 
desenvolvimento a partir da 2ª metade do século XVIII. Foi aberta a calçada Marquês de 
Abrantes, de forma a dar maior fluência ao tráfego que ai existia, pois era a entrada principal da 
cidade situada a poente. Tendo seguido, as urbanizações pombalinas, zona norte da Madragoa, 

3 ALVES, Maria Paula; INFANTE, Sérgio. Lisboa - Freguesia de Santos-o-Velho. 1992. p.22
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Lapa, Estrela, com uma malha rectangular de uma maior escala que a da Madragoa, com uma 
orientação nascente/poente, norte/sul. Um esquema semelhante em termos morfológicos ao 
do Plano da baixa, mas com um menor rigor geométrico, no que diz respeito a modelação dos 
edifícios e das próprias cérceas. 

O Aterro da Boavista, terá sido uma das mais importantes, e uma de maior escala entre as que 
foram aqui empreendidas. O seu plano já remontava ao século XVIII, mas só foi executado 
a partir de 1850, após uma sucessiva cadeira de expropriação. Como já foi por nós referido, 
também problemas relacionados com a saúde pública, levaram à construção deste aterro, 
que terá sido finalizado em 1867. Com esta construção, criou-se um distanciamento do eixo 
principal, antiga rua direita de Santos, face ao rio tendo sido construído um novo eixo junto ao 
rio com nova ligação a Belém, actual 24 de Julho. Originou-se aqui uma permuta na hierarquia 
do sistema viário, tendo esse novo eixo sucedido, à antiga Rua direita de Santos, como eixo 
de translação entre o interior da cidade e a sua periferia a poente. Com esta transição, foi 
possível a construção de docas e a linha de comboio, mais tarde com o acréscimo da Estação 
Marítima de Alcântara e armazéns, definiram por completo esta separação entre a cidade 
antiga, quinhentista e oitocentista, e este novo conjunto, situado sobre o aterro. 

30. Planta de Lisboa, Zona de 
Santos-o-Velho. Sobreposição 
de Traçados entre a Planta de 
1871 e 1910. É visivél a àrea 
aterrada do aterro da Boavista 
assim como o traçado do 
que virá a ser a nova frente 
ribeirinha.
Autor Filipe Folque
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31. Planta de análise da evolução das centralidades em Santos-o-Velho, Parte 1
Autor Turma Miarq 5ªB 2013/2014 - FAUTL
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32. Planta de análise da evolução das centralidades em Santos-o-Velho, Parte 2
Autor Turma Miarq 5ªB 2013/2014 - FAUTL
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33. Planta de análise da evolução das centralidades em Santos-o-Velho, Parte 3
Autor Turma Miarq 5ªB 2013/2014 - FAUTL
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Linha de costa no aterro da Boavista antes de 1755 

Linha de costa no aterro da Boavista depois de 1755 

Linha de costa no aterro da Boavista em 1856

Linha de costa no aterro da Boavista em 1904

Linha de costa actual do  aterro da Boavista
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A zona ribeirinha de Santos, durante a revolução industrial, foi completamente transformada no 
seu sentido morfológico e tipológico, tendo sido ocupada por um conjunto de novos usos de 
carácter industrial, fábricas de cerâmica, pregos, tintas, carpintarias, serralharias, armazéns e 
habitação operária, sendo que anteriormente os usos estavam intimamente ligados com o rio 
e ao mar. 

Em 1834, após a extinção das ordens, os mosteiros e conventos foram abandonados, tendo 
sofrido profundas mudanças, quer pelo próprio abandono quer pelos novos usos que lhes foram 
conferidos, completamente descontextualizados da tipologia conventual, não respeitando as 
suas características arquitectónicas.

Em 1910 é proclamada, no edifício Paços do Concelho, a República. A par deste evento, 
a freguesia de Santos, vai sofrer nova mudança, na qual o Museu das Belas Artes, 
antigo Palácio do Alvor/Távoras, passará a chamar-se Museu Nacional de Arte Antiga, 
o Governo Francês apropria-se do Palácio dos Marqueses de Abrantes, que terá sido 
abandonado pela família, no qual implanta o seu consulado. A partir do ano seguinte, 
Santos-o-Velho estabiliza-se em termos urbanos, mantendo essa mesma estrutura nos dias 
de hoje.

34. à esquerda,
Diagrama de Análise 
da evolução das várias 
morfologias da linha de costa 
na zona de Santos-o-Velho
Autor Maria Macedo
35. à direita,
Vista sobre Santos o Velho, 
com a Igreja de Santos 
e o Porto  de Lisboa em 
destaque. Fotografia tirada do 
quarteirão dos marianos.
Mário Novais
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36. à esquerda em cima,
Vista de um troço da Avenida 
24 de Julho em 1900
Autor Judah Beniliel
37. à esquerda em baixo,
Vista da frente ribeirinha de 
Santos o Velho, formalizada 
pelo equipamento portuário 
industrial 
Autor Mário Novais
38. à direita
Cais de Alcântara visto da 
Rocha do Conde de Óbidos. 
Armazéns em Construção 
Autor Mário Novais
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39. à esquerda de lado,
Maqueta do Plano de Promenor 
aprovado, da zona nascente do 
Aterro da Boavista, do Arquitecto 
João Luís Carrilho da Graça 
40. à esquerda em cima,
Maqueta da Proposta para a 
nova Sede da EDP, do Gabinete 
de Arquitectura Aires Mateus.
41. à direita,
Planta do Plano de Promenor 
para  o Aterro da Boavista, do 
Arquitecto João Luís Carrilho 
da Graça
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Actualmente, Santos-o-Velho, encontra-se novamente em mutação, com um conjunto de 
medidas que visam o melhoramento e requalificação desta freguesia. O novo plano urbano, 
para o aterro da Boavista, da autoria do Arquitecto João Luís Carrilho da Graça, já se encontra 
actualmente em curso, principalmente a parte nascente, sendo que o edifício da nova sede 
da EDP é um dos mais representativos. Este plano faz uma reinterpretação da morfologia dos 
antigos boqueirões, recorrendo a sua leitura longitudinal, com uma empena estreita, dispostos 
radialmente em banda perpendicularmente ao rio. A transposição desta morfologia não é literal, 
pois como é do nosso conhecimento, os boqueirões não eram os espaços mais qualificados 
em teremos urbanos. Desta forma, dispõe as bandas mais espaçadamente, entre elas, onde 
propõe espaços públicos. Apesar desta leitura, o desenho urbano devido ás suas cérceas 
levanta questões problemáticas. Sendo que a sua volumetria acaba por ser desajustada em 
relação à envolvente, apesar de premitir vistas de forma enquadrada por entre as bandas, 
acaba por obstruir quando esta é feita obliquamente.   
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Assim como este plano, há um conjunto de outros, cujo objectivo, é o de ligar a cidade 
novamente ao rio e, acima de tudo, requalificar o património que se encontra em Santos-
o-Velho, que é de uma qualidade imensa. É com base nesta premissa, de desenhar com o 
construído, que pretendemos intervir na parte do projecto prático. Devolvendo à comunidade 
parte do seu património, que neste caso, é de uma singularidade exemplar e que se encontra 
olvidado e inutilizado, de forma a potenciar ao máximo que tanto esta freguesia como Lisboa 
nos tem para oferecer.

41.  Vista actual da Zona 
Portuária de Santos-o-Velho
Fotografia do Autor
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2.3.3 TARACENAS DE LISBOA

Etimologicamente, Taracena deriva de uma palavra árabe, “aparece grafada de várias maneiras 
por diferentes autores: dãr al-san’a, dar al-san’a, dar al-sina’a, dar s-sina ‘a. Christophe Picard 
opta por dãr al-sinã’a e acrescenta que os autores árabes a usaram com vários significados. Da 
mesma palavra procedem os termos espanhóis dársena, atarazana e arsenal. Outra hipótese 
admitida por alguns, como Sebastian de Covarrubias Horozco, Francisco Manuel de Melo e 
Rafael Bluteau deriva-a de uma palavra persa composta de ters (navio) e hane (casa)”. 1

Será portanto, bastante óbvio, o tipo de funções que estes objectos arquitectónicos, 
desempenhavam se tivermos em conta estas particularidades da sua etimologia. A taracena, 
na sua origem, é indissociável da galé, pois foi devido a esta que surgiu a necessidade da 
construção das taracenas. Estas aparecem sobretudo nos locais onde estavam as galés e 
serviram acima de tudo, como sua função de origem, para o seu armazenamento, e em certos 
casos outros navios, ao contrário da crença errónea, generalizada em Portugal e Espanha, 
que pensa que estariam ligadas à construção naval. Durante os descobrimentos, a ribeira de 
Lisboa era objecto de uma grande afluência marítima de embarcações, o que fez com que 
fossem construídas estas tipologias arquitectónicas ao longo da frente ribeirinha. Esta seria 
a sua função primordial, que já não era uma prática recente, uma vez que na antiguidade, os 
navios de guerra não se encontravam, dentro de água por muito tempo, eram guardados em 
instalações de terra, numa tentativa de facilitar a sua recolocação na água. Um dos principais 
motivos que levavam ao retiro das embarcações da água, e sua “armazenagem”, era o de 
prevenção de danos relacionas com teredo navalis. 

É a partir dos meados do século XV, quando as galés em Portugal começaram a perder a 
sua relevância, em termos militares, que se começou a adaptar as taracenas em armazéns, 
que serviam para guardar outros materiais. Contudo, existe uma grande confusão, do que 
são, ou melhor terão sido, as taracenas. Isto devido à grande maioria dos autores modernos, 
interpretarem o termo taracenas, tendo como base dicionários, do século XVII, posteriores 
à época medieval, na qual, como já referimos se alterou o seu significado.  Encontramos o 
seu verdadeiro significado através de “Charles Du Cange, edifícios cobertos onde se guardam 
navios (galés) e fortaleza circundada de muros. «Arsena, Armamentarium, vulgò Arsenal: 
Italis Arzenale», do árabe Darsena. Transcreve de Marino Sanuto: «Oportet ad illius (navigii) 
conservationem in posterum in locum petrahi coopertum (...)». Transcreve de outro autor: «La 

1 PEDROSA, Fernando Gomes. As Tercenas Medievais e a Terçanabal do Infante D.Henrique pp.1-2
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casa dell’Arsenale (...) cioé fortezza, bastione, antemurale (...)». A palavra taracena pode ser 
usada em sentido estrito ou amplo. Em sentido estrito, corresponde aos edifícios, cobertos, 
onde se guardam as galés. Em sentido amplo, designa todo o recinto fortificado (a base naval).”2

Relativamente às taracenas medievais portuguesas, o Rei D. Pedro I, em 1359, confirma os 
privilégios concedidos aos “alcaides, arraezes e petintaaes” 3 das galés de Lisboa, Setúbal e 
Tavira. Deste modo sabemos que só existiram nesses portos as referidas taracenas, terão sido, 
posteriormente, estabelecidas também no Porto e Faro. 

Será fundamental, estudar o caso concreto da cidade de Lisboa para a compreensão, não 
só de um contexto mais global, destes conjuntos, mas para nos focarmos em concreto na 
realidade dos objectos que nos propusemos estudar e intervir. O Eng. Augusto Vieira da Silva, 
deu um contributo inigualável, no estudo da cidade de Lisboa mas também no que diz respeito 
ao estudo destes objectos singulares, acrescentou, por limitações documentais óbvias.

É-nos impossível aferir, segundo a documentação actual disponível, a localização tanto 
das primeiras estruturas navais assim como das próprias tercenas. Mas é de uma extrema 
importância a percepção de uma outra Lisboa, que não nos é tão familiar, e que A. Vieira da 
Silva nos revela. Haveria um esteiro do Tejo situado na Baixa da cidade, uma praia que ia de 
uma ponta à outra do vale da Baixa, acabando por ser bastante diminuído, já no século XII, 
tanto no seu comprimento como na largura. As próprias dimensões do Tejo, neste local, seriam 
muito maiores, tendo o rio uma morfologia diferente do que a que lhe conhecemos hoje em dia. 
Este era bastante mais largo e profundo, e pensa-se que se estendesse até ao actual rossio. 

As primeiras referências de que temos conhecimento, relativas ao que tiram sido as taracenas 
do Rei, ”Palacium naugiorum regis” 4, é descoberta numa doação feita em 1237 onde aparece 
referido que umas casas situadas na freguesia de Santa Maria Madalena, se encontravam 
junto das Taracenas do Rei. 

Na zona ocidental da ribeira, A. Vieira da Silva revela-nos as primeiras tercenas reais, as 
Tercenas da Escrivaninha, situariam-se, mais concretamente, perto do largo do pelourinho e 

2 PEDROSA, Fernando Gomes. As Tercenas Medievais e a Terçanabal do Infante D.Henrique p.7

3 SILVA, Augusto Vieira da. As muralhas da Ribeira de Lisboa, 3ª edição, 2 vols. Câmara Municipal de Lisboa, 1987, vol. I, p. 9. 

4 Descobrimentos Portugueses, Vol. 1, doc. 1, cfr. Forais Antigos, no3. 

42. à direita,
Planta da Baixa de Lisboa 
com a subreposição do que 
poderia ter sido o esteiro 
do Tejo
Autor Júlio Castilho
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43. em cima,
Desenho imaginado das 
Tercenas de D. Dinis
Autor desconhecido
44. à esquerda em baixo,
Esquema do muro mandado 
constuir por D. Dinis para ligar 
a torre da Escrivaninha
Autor desconhecido
45. à direita em baixo,
Esquema diagramático 
da ligação entre a cerca 
Fernandina e o Muro das 
Tercenas 
Autor desconhecido
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do mercado de peixe, no nº127 e 129 da actual rua do bacalhoeiro. Em 1294, D. Dinis manda 
erguer um muro que ligava a Torre até as Casas das Galés, pois não se encontrava amuralhada 
nessa zona lateral ao mar. 

Segundo uma relação de bens, 1299, é declarado que é posse do rei, os seguintes: “Dois 
edifícios, “palacia” com galeões, que seriam as galés mais pequenas; A Rua Nova que seria 
conformada tanto a oriente como a ocidente por galés. “ (...) Rua noua que continet sse de una 
parte cum galés contra occidentem et de allija parte cum galeijs contra oroentem (...)*Op. Cit. 
JAL, Auguste, p- 454.”; Treze Taracenas na Ribeira, nas quais estariam doze galés. “ (...) Item 
habet dominus rrex xiij taracenas cum xij galeíjs apud Riparium (...)”5

Sabemos, portanto que, as mais antigas taracenas seriam os dois edifícios com galeões 
situados na freguesia de Santo Estevão, actual Alfama.  As tercenas existentes na rua Nova, 
são as que já mencionamos na doação de 1237. Já as casas das Galés, são as já identificadas 
no contracto de 1294, as treze taracena na Ribeira. Dai em diante só estas estariam 
documentadas, inclusivamente Fernão Lopes, durante o reinado de D. João I insinua que estas 
seriam as únicas taracenas de Lisboa.

Ainda sobre o contracto de 1294, como já nos é sabido, o muro que se encontra a ocidente 
seria construído até às casas das Galés, mas, contudo, também nos diz que este iria até às 
casas do Rei, na Rua Nova, ainda acrescenta, que existiria uma ponte, de seu nome Galonha 
ou de Morraz, feita de madeira, no esteiro do Tejo, em que a sua localização actual seria 
aproximadamente no cruzamento da Rua do Ouro com a de S. Julião, ligando assim a Rua 
Nova á Rua de Morraz. 

Este muro que falámos, iria só até as casas do rei, na Rua Nova, pois aí, nesse ponto, 

5 JAL, Auguste, Architecture Navale, Tomo I, Paris, 1840, p-454
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encontrava-se certamente com o muro das Taracenas, as casas das Galés. Encontramos 
registos de casarios que estariam em contacto directo com o muro e com as próprias tercenas, 
o que nos leva a pensar que muito possivelmente este muro seria descontinuo. Seria nessa 
zona a sul da Rua de Morraz, que existiria uma praia, conformada pelo muro, onde teria uma 
perfuração em forma de arco, permitindo a conexão à Rua das Taracenas. Nesse lugar existiria 
a judiaria Nova, ou Pequena, uma rua simples ladeada de casas, onde é actualmente o Edifício 
do Banco de Portugal e a Igreja de S. Julião, como seria normal nas restantes judiarias, esta 
era fechada com portas. Os judeus, já pelo menos desde o Reinado de D. Sancho II, seriam 
obrigados a trabalhar nas Taracenas.

Este recinto a sul, aberto ao Rio Tejo, encontra-se no que antes se chamava o Campo da 
Oira. A. Vieira da Silva esclarece--nos: numa escavação feita em 1939, no actual Banco Pinto 
e Sotto Mayor, na Rua do Ouro, encontraram-se vestígios de alvenaria do que poderia ter 
sido o muro de D. Dinis, assim como uma rampa de um cais, orientada a sul ladeada com 
muros de Cantaria, sensivelmente a dois metros e 70 centímetros abaixo do nível da rua. 
Existe uma grande probabilidade de esta rampa ter pertencido às tercenas de D. Dinis, situada 
santeriormente á beira-rio, na área ocidental do campo da Rua Nova. 

Independentemente da informação que temos vindo a relatar e analisar, torna-se quase 
impossível a determinação da verdadeira implantação das Tercenas, apenas podendo dizer-se 
que a Oira, ocupava uma área correspondente à distância entre a rua do Ouro até ao extremo 
ocidente da praça do Município, podendo o seu limite a sul, ultrapassar ou não, o alinhamento 
com a actual fachada da Câmara Municipal. 

Durante o reinado de D. Afonso IV (1291-1357), aparece documentado num texto as Tercenas 
Reais, as quais ocupariam praticamente a totalidade do campo da Oira, com a excepção de um 
espaço que estaria destinado à seca do pescado. Em 1352, este espaço de seca do pescado 
seria doado ao Rei de forma a que este pudesse expandir as casas e Tercenas para quatro 
Galés. 

A vontade de expansão das áreas afectas as práticas ribeirinhas, prosseguiu durante o reinado 
de D. Fernando, no qual aumentou a área das taracenas, anteriormente erguidas por D. 
Dinis, para norte, acabando por derrubar a rua da Judiaria ou das Taracenas. Numa carta de 
10.6.1370, manda a construção de uma nova rua, porque devido ao aumento das tercenas, 
muitos judeus e judias ficaram sem casa. Ainda é de destacar neste conjunto de tercenas de D. 
Fernando, a existência de 3 Torres, sendo elas, a primeira que estaria a norte do conjunto, uma 
segunda que seria a Torre da Moeda e uma terceira a Torre de Maracote.
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46. em cima,
Reconstituição dos Paços da 
Ribeira Júlio de Castilho
47. em baixo,
Diagrama da sobreposição 
dos posiveis traçados e 
localizações, sobre o actual 
traçado da Baixa. 
Autor A. Vieira da Silva
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Ainda durante o reinado de D. Fernando, é construída a 2ª cerca, que segundo A. Vieira da 
Silva, não teve um impacto significativo nesta zona ribeirinha das tercenas, pois este revela-
nos que a cerca terá sido construída entre as Tercenas e o Rio. Neste caso A. Vieira da Silva 
apenas consegue fazer uma proposta segmentária do que terá sido a muralha, não apontando 
nenhum desenho da parte onde se encontrariam as tercenas. 

A partir de 1498 até meados do Século XVI, “para além das habitações, que vão crescendo 
especialmente na raia marítima devido ao incremento demográfico das cidades, encontramos 
edifícios portuários, alfandegários, de assistência, armazéns de múltiplas naturezas, edifícios 
de um funcionalismo crescente.”6

6 PEREIRA,Paulo. Lisboa Porta do Mundo. p.12

48. Promenor da Vista de 
Olissipio  1573
Autor Georgius Braunius 
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Começando pelo Terreiro do Trigo, edificado no reinado de D. Manuel, este apresenta 
as características básicas definidoras destas tipologias. Implantado perto da Igreja da 
Misericórdia, com um sistema construtivo modular, distribuído por 32 tramos e dividido em 
três corpos relativamente semelhantes, possuía um carácter longitudinal em corredor, sendo o 
corpo central aberto. Este espaço aberto tinha-lhe contiguo duas galerias simétricas pontuadas 
com uma arcada. Em termos funcionais serviria, acima de tudo, para o armazenamento de trigo 
e de alojamento para funcionários da Ribeira. 

As Tercenas da Porta da Cruz, igualmente construídas durante o reinado de D. Manuel,  no 
ano de 1514. Foram inicialmente mandadas construir com o propósito de acondicionar e fundir 
peças de artilharia. Implantadas numa plataforma pétrea sobre o próprio rio, é de notar o seu 
incrível desenho racional e rigoroso. Composto por um cais privado, apresenta uma planta 
desenvolvida num esquema em “u”, constituído  no seu interior por uma sucessão de módulos 
de arquearia, com um conjunto de naves longitudinais, separada por arcos, numa estrutura de 
oito tramos. Esta galeria ainda existe nos dias de hoje encontra-se sob o Actual Museu Militar. 
Este modelo é de uma grande importância, tendo sido replicado não só na Ribeira de Lisboa 
assim como noutros locais além-mar. 

A Alfândega de Lisboa, era por sua vez um edifício fundamental, até mesmo emblemático, 
no sistema ribeirinho de Lisboa. Teve duas fases principais de construção, uma primeira, a 
Alfândega medieval, situada no largo do pelourinho. Com o tempo, as suas características 
foram sendo desproporcionais face às exigências que lhe eram conferidas, seguindo-se de 
uma degradação visível, até a sua própria localização deixar de ser a mais eficiente face ao 
contexto. Em 1517 terá início a construção de uma nova alfândega, com uma escala quase 
que monumental, de grandes proporções, e como não poderia deixar de ser, com um desenho 
bastante racional e regrado. Apesar disto, a alfândega continuou a ser alvo de sucessivas 
alterações ao longo de um século. Inicialmente a alfândega era constituída por 3 corpos 
formando um bloco, distribuído por 2 andares, em que no piso térreo teria uma arcaria vazada 
conectada a uma plataforma e cais privado. (Vista Olissipio 1598) Terá sido acrescentado a 
este conjunto, um outro corpo, que estaria ligado a um cais que se prolongaria em direcção ao 
rio. Ainda posteriormente a este conjunto, seriam acrescentado novos elementos, aumentando 
claramente à a escala já de si monumental da Alfândega.

Em jeito de conclusão podemos aferir que estas tipologias desempenharam um papel 
fundamental no desenvolvimento da frente ribeirinha da cidade e da própria Lisboa. Estas 
estruturas serviram como base de desenho para tantas outras, tento, ao longo do tempo, 
desempenhado um conjunto de funções diversas devido à sua estrutura modular, que lhe 
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permitiu isso mesmo. Apesar disso não deixam de actualmente, num sentido geral, este tipo de 
tipologia estar subaproveitada, desempenhando funções aquém das suas capacidades, e na 
sua generalidade encontram-se, como é o caso do nosso objecto de estudo, as Tercenas de 
Santos, inutilizadas e num estado de degradação bastante avançada.  

Será também relevante referir, num processo de simplificação e até diagramático, a 
evolução destas tipologias. Inicialmente as próprias embarcações, atracadas ao longo do rio, 
desempenhavam, também elas, um papel de armazenamento. Como forma de protecção das 
embarcações, surgiram as taracenas, nas quais, principalmente seriam guardadas as Galés. 
Devido à perda de relevância das galés, no contexto português, estes edifícios passaram a 
ser utilizados, na grande maioria, para guardar matérias primas, tendo surgido, posteriormente 
tipologias, especificas para o armazenamento. Com a revolução industrial, estas tipologias 
passaram a constuir-se “ex novo”, com funções de aramazéns e de contentores de 
meracadorias nas novas zonas portuárias, formalmente de estrutura metálica preenchida com 
tijolo. Num momento de simplificação plena, poderemos assumir que, atualmente serão os 
próprios contentores de transporte, ancorados nas plataformas portuárias, as actuais tercenas, 
constituindo de igual forma um sistema de armazenamento modular que é agora transportável. 

49. á esquerda,
Diagrama de Evolução
da tipologia das Tercenas.
Diagrama do Autor
50 á direita,
Planta de implantação das 
Tercenas, Autor Ministério 
do Reino, Direcção-Geral da 
administração Política Cívil

Século XXI

Século XX

> Século XV

Século XV

< Século XV
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2.3.4 TERCENAS DO MARQUÊS – O ANTIGO SITIO DE CATA-QUE-FARÁS

Na zona ocidental da frente Ribeirinha de Lisboa, encontrávamos, no século XVI, o sítio antigo 
de Cata-Que-Farás. Começava no início do século a ser inundado por cais, abarracamentos 
instalações utilitárias, próprias da Lisboa quinhentista. Os acessos aqui eram escassos, pouco 
povoada, e com pouca massa edificada. 

Devido ao crescimento da cidade para a zona ocidente, as Portas de Cata-Que-Farás tornam-
se uma alternativa mais actual à entrada medieval das Portas de Santa Catarina, tornando a 
rua quinhentista “Rua direita da Boa Vista até a cruz [Cata-Que-Farás]” 1 ,então na Freguesia 
de Nossa Senhora dos Mártires:,num espaço com uma maior proeminência urbana, “Daquy se 
vem entrãdo pera a Cidade por huma muy apraziuel entrada, e tanto que por excellencia se 
chama a Boa Vista, ficando da parte direita do Rio com muitas embarcações de muy grandes 
Naos, Galeões, Nauios mais piquenos de todo o comércio, e conquista com suas Galles” 2

A sua excelente localização, tanto em termos geográficos como da sua morfologia, e também 
devido ao congestionamento da parte central da ribeira, tornavam este local ideal para a 
instalação, como veio a suceder entre os séculos XVI e XVIII, de novas ermidas, igrejas e até 
conventos, mas acima de tudo as estruturas de armazenamento. Estas estruturas, as Tercenas,  
acabaram por dar o nome a um sitio de Lisboa, “o que hoje chamão em Lisboa Tercenas, são 
huma fileyra de casas iguaes, abayxo da Freguesia de Santos, sobre o Rio, que servem de 
celleyros &c. neste sentido lhe poderás chamar horrea publica” 3

1 OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues p.27

2 OLIVEIRA, Frei Nicolau de.  p.117

3 BLUTEAU, Rafael. Vol. VIII. p.48
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51. à esquerda em cima,
Planta da Zona de 
Santos-o-Velho 1780
Autor desconhecido
52. à esquerda no centro,
Planta da Zona de 
Santos-o-Velho 1807
Autor Duarte Fava
53. à esquerda em baixo,
Planta da Zona de 
Santos-o-Velho 1856
Autor Filipe Folque
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54. à esquerda em cima,
Planta da Zona de 
Santos-o-Velho 1871
Autor CML
55. à esquerda no centro,
Planta da Zona de 
Santos-o-Velho 1899
Autor desconhecido
56. à esquerda em baixo,
Planta da Zona de 
Santos-o-Velho 1911
Autor Silva Pinto
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Como podemos observar no detalhe do painel de azulejo, figura 61, há um conjunto de edifícios 

semelhantes entre si, dispostos em fila, e é parte desse conjunto que perdurou até as dias de 

hoje, aos quais chamamos de Tercenas do Marquês. Este conjunto será o nosso objecto de 

reflexão teórica e de prática projectual, no qual tanto a sua história como a do lugar, irão ser 

fundamentais para a interpretação e criação de uma proposta de um novo conjunto urbano que 

visa, acima de tudo, regenerar e valorizar o património existente através do potenciamento das 

suas características singulares. 

Deparamo-nos actualmente, na fachada da 24 de Julho, com vários edifícios que nos remetem 

para este tipo de tipologia, mas existe um edifício, em particular, que se destaca devido ao 

seu aspecto robusto e monolítico, um bloco maciço de cantaria, que se encontra ligeiramente 

avançado em relação aos edifício contíguos. É o edifício nº95-96b, que corresponde ao elemento 

mais a sul do conjunto das Tercenas do Marques. Como referimos este edifício faz um pequeno 

ressalto na frente planimétrica da grande Avenida, isto deve-se a um facto, bastante evidente, 

de que previamente ao aterro oitocentista, como podemos comprovar pela cartografia histórica, 

este conjunto penetrava o rio, sendo o referido edifício em particular um cais. 

62. à esquerda,

Fotografia aérea da zona 

de Santos-o-Velho. É bem 

perceptivél a barreira que a 

zona portuária criou sobre 

a antiga frente ribeirinha de 

Lisboa. 1952.

Autora Vera Cruz Mouzinho
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57. em
 cim

a,
Vista panorâm

ica da Frente Ribeirinha 
de Santos-o-Velho. Final do Século XVIII. 
É possivel ver, na zona m

arcada, um
 

conjunto de tercenas no exacto local das 
actuais.  
Autor desconhecido
58. em

 baixo,
Vista panorâm

ica da Frente Ribeirinha de 
Santos-o-Velho, de Francesco Rocchini. 
Aqui já conseguim

os inequivocam
ente, 

identificar o actual conjunto das Tercenas 
do M

arquês.Com
 o edificio da frente a 

funcionar com
o cais.

Autor Francesco Rocchini
59. Vista da Zona de Alcântara a Santos-
o-Velho, 1860. Aqui vem

os claram
ente o 

conjunto das tercenas em
 contacto com

 a 
àgua, com

 o seu relfexo espelhado no rio. 
O

 que nos confirm
a a sua relação intim

a 
com

 a estrutura ribeirinha
Autor desconhecido
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60. em
 cim

a,
Alçado da Avenida 24 de 
Julho. 
Santos-o-Velho 
Fotom

ontagem
 do autor,

61. em
 baixo,

Alçado da R
ua das Janelas 

Verdes.
Santos-o-Velho
Fotom

ontagem
 do autor,

0
5

10
50
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63.em cima,
Detalhe  do Painel de 
Azulejo do século XVIII, 
Vista Panorâmica de Lisboa. 
Encontra-se em destaque um 
conjunto de tercenas.
Autor Desconhecido
64. em baixo,
Planta da Zona de Santos-o-
Velho, 1856 Como podemos 
confirmar encontra-se 
representado um cais no 
corpo mais a sul do conjunto. 
Filipe Folque.
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Situado entre a Rua das Janelas Verdes, e a Avenida 24 de Julho, é através da Avenida que 
o conjunto se deixa observar num sentido mais público, pois o seu interior é composto por 
intricadas ruas de um carácter muito mais privado, que nos remete para uma outra época. Esta 
fachada é apenas um apontamento, o começo do que será um conjunto de três tercenas.

Implantadas num térreo muito sinuoso, procuram, tanto através da sua implantação como 
através do próprio desenho do conjunto, uma maneira de vencer este desnível. O conjunto é 
atravessado por duas ruas, a Travessa José António Pereira, que faz uma conexão ondulante, 
relativamente perpendicular, e oblíqua  ao rio, entre a Avenida 24 de Julho e a Rua das Janelas 
Verdes, e pelo Beco da Galheta, que se assume paralelo ao rio e perpendicular à Travessa 
José António Pereira. Estas duas ruas encontram-se no centro do conjunto. No seguimento 
do Beco da Galheta, para poente, encontramos o Corredor da Torrinha, o qual é confrontado, 
tanto a sul como a norte, por outros dois conjuntos de tercenas, não tão perceptíveis, os que 
se encontram situados a norte estão completamente devolutos a proposta de intervenção, a sul 
foram readaptados, acrescentados três pisos e transformados em habitações.

65. em baixo,
Incio da Travessa António 
José Pereira, do lado da Rua 
das Janelas Verdes. Primeiro 
contacto com as estruturas 
arqueadas das Tercenas
Fotografia do Autor
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66. em cima,
Beco da ganheta, no 
ponto onde se cruza com 
a Travessa António José 
Pereira.
Fotografia do Autor
67. em baixo à direita,
Arco de maiores dimensões, 
na Travessa António José 
Pereita
Fotografia do Autor
68. em baixo à esquerda,
Corredor da Torrinha
Fotografia do Autor
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69. Vista do interior de uma 

das naves das Tercenas, 

no 3º piso. É visivél a sua 

estrutura abobada de aresta, 

que suporta as coberturas, 

planas. 

Fotografia do Autor
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O desenho formal do conjunto é-nos familiar, bastante relacionável com o conjunto de tipologias 
que já falámos, com uma planta muito regrada e ortogonal, tanto no que diz respeito ao seu 
desenho interior como ao próprio desenho do conjunto. Aqui assume uma particularidade, pois 
devido há grande pendente do terreno, os edifícios tiveram que se adaptar para que fosse 
possível um percurso, neste caso o da Travessa José António Pereira, que transpusesse, a 
mudança de cotas. Para tal, o volume que se encontra no topo norte poente, tem uma ligeira 
segmentação  diagonal, que acompanha o percurso da rua. Tirando esta minuciosidade, o 
conjunto no geral assume-se bastante ortogonal e racional. 

O conjunto não deixa de suscitar uma enorme surpresa no visitante, principalmente quando 
se nos  deparam arcos suspensos. Estes, estão isolados ou emparelhados, com dimensões 
correlacionadas com os vãos que vencem, situados a uma maior ou menor altura consoante 
a relação de cotas entre cobertura e a cota do chão da rua. Os arcos além de permitirem 
esta conexão, importantíssima, feita à cota da cobertura, entre os corpos e posteriormente 
o Palácio, têm uma função estrutural crucial de comtraventamento, devido ao conjunto estar 
implantado sobre uma zona aterrada, assegurando um nítido papel de arco botante. É de 
ressalvar que, apesar dos três corpos estarem implantados em zonas com diferentes cotas, 
regista-se a intenção, efectivada, de entre os três corpos de criar uma cota de cobertura 
cobertura partilhada, o que permite euma ligação aérea entre eles. Isto é possível, acima de 
tudo, pelo acerto que é feito com os diferentes pés direitos no piso 0, que são compensados, 
uns mais altos e outros mais baixos, para que, a partir do primeiro piso, já se encontrem os 
pisos dos diferentes edifícios, a uma cota muito semelhante. De certa forma, isto aumenta a 
leitura dos corpos como um conjunto, na medida em que há esta transposição, tanto em termos 
de uma leitura exterior de alçado, como interior de vistas, muito coerente.   

Em termos interiores, as suas naves, orientadas Norte/Sul, perpendicularmente ao rio, são 
definidas por pilares monolíticos de secção quadrada, com um biselamento nas arestas. 
Os Pilares fazem parte de um conjunto porticado, de pilar e arco abatido em alvenaria de 
tijolo, que suportam os pisos 1 e 2 em madeira, sendo que a cobertura é sustida por uma 
estrutura  abobadada de arestas. Este método construtivo aliado à sua modelação, confere a 
esta tipologia uma flexibilidade notável, podendo conter diversos programas, mas cabe-nos, a 
nós, escolher o mais adequado, de forma a não comprometer essa sua originalidade. Esta é a 
característica principal que iremos trabalhar no nosso projecto.
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Quanto às fachadas e aos elementos que as constituem, e que nos irão ajudar a rematar esta 
ideia do conjunto em termos formais, e a completar a sua história, sinalize-se o alçado Sul do 
corpo que faz frente na Avenida 24 de Julho, este está organizado em três corpos unidos, e 
divididos em três andares. É de realçar, para além do tratamento da fachada com pedra que 
enquadra as entradas no piso térreo do tramo central, o tratamento simples dos dois andares 
superiores mas, acima de tudo, o coroamento feito por uma platibanda assente num fino friso 
contínuo de cantaria constituída por sete balaústres de pedra, que suportam uma vulgar grade 
de ferro. Seguindo o ritmo imposto pelos balaústres surgem sete goteiras de desenho típico 
da segunda metade do século XVIII. Ainda devemos assinalar, a inscrição que ai se encontra, 
“CAES DE/JOZE ANTONIO / PEREIRA / DE 1801” que além de nos dar a data do arranjo da 
fachada ainda nos confirma a real existência de um cais, acentuando o já indissociável carácter 
ribeirinho do conjunto, e o papel do seu proprietário como “grande negociante e armador, 
proprietário de cais e de armazéns “atercenados”” 4

No que concerne às fachadas laterais, e posteriores, estas não são tão “adornadas”, 
prosseguindo apenas com o desenho regular em termos de vãos, o friso com as goteiras, e a 
platibanda que agora é uma parede opaca.  Os outros dois volumes irão seguir esta mesma 
lógica de alçado simples e regrado apenas coroados pelos elementos já referidos, repetidos 
também nos próprios arcos de atravessamento. 

No arco principal podemos ver uma inscrição que aparentemente os remete para o início do 
século XIX, “IOZE ANTO/NIO PEREIRA / ABRIL DE 1805”. Construí-se  um jardim suspenso 
do palacete, que como é sabido comunica directamente com as coberturas das tercenas. Este, 
de nome Palacete Pombal, residência de um grande capitalista da época pombalina, dá o seu 
nome à travessa e às próprias tercenas. O palacete terá passado para a Casa Pombal em 
1850, pelo casamento de um quarto sobrinho do primeiro Marquês com a filha do proprietário, 
que teria adquirido o palacete, nesse ano, ao fundador o comerciante rico José Pereira Caldas. 

Porém continua a ser desconhecida a sua verdadeira origem, existindo diversas possibilidades, 
todas elas coerentes. A coesão do conjunto, falando também dos seus elementos mais antigos, 
os cunhais, a modenatura de portas e janelas e suas ombreiras respectivas, remetem-nos 
certamente para um tempo anterior ao Terramoto. “No Vasto complexo parece estas incrustada 
uma construção muito mais antiga, com estrutura em silharia de modulação quinhentista.”5 

4 ARAÚJO, Norberto. Peregrinações em Lisboa, Vega, Lisboa 1993, Vol.XIII, p.90    
5 CAETANO, Carlos. A Ribeira de Lisboa , Época da Expansão (Séculos XV a XVIII)  p.143
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Poderá ter sido o caso, coisa bastante comum, de ter existido um aproveitamento de edifícios 
anteriores. Este conjunto terá certamente passado por diversas modificações ao longo dos 
anos. 

Um conjunto singular de Arqueologia Industrial e que apesar de qualidades relevantes, que este 
conjunto parece possuir, de nada servem enquanto se encontrar num estado de degradação 
considerável. Faz portanto, todo o sentido, propôr, e levar a cabo, uma intervenção de 
requalificação que procure soluções, coerentes e compatíveis com a enorme carga simbólica 
deste conjunto, tanto em termos históricos como da própria qualidade da solução deste 
complexo, de modo a devolver à cidade uma réstia de um enorme conjunto que compunha a 
fachada ribeirinha de Lisboa, antes do periodo moderno. 

“As ruínas do tempo são tristes mas belas, as que as revoluções trazem ficam marcadas 
com o cunho solene da história. Mas as brutas degradações e as mais brutas reparações da 
ignorância, os mesquinhos concertos da arte parasita, esses profanam, tiram todo o prestígio.” 6 

Almeida Garrett

6 GARRETT, Almeida, Viagens a minha terra. 2006. p.43
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3.1.1 INTRODUÇÃO CONTEXTUAL

“(...), porém, projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma 
justa, a forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre 
o necessário e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai 
constituir circunstância. “ 1

Fernando Távora

Neste ponto iremos fazer uma breve abordagem à temática da forma e a sua associação às 

práticas que nela ocorrem, aos usos. Focar-nos-emos,  posteriormente em casos de estudo 

que nos serão úteis para a resolução do nosso projecto. 

Questões que envolvam a “forma” em arquitectura, sempre estiveram envoltas em grandes 

debates, gerando opiniões controversas e até mesmo dicotómicas, entre os vários autores que 

escreveram e trabalharam sobre esta.  A diferenciação  entre forma e uso, tanto na concepção 

de projecto como na própria vivência do espaço, é aqui também uma questão que tem vindo a 

ser firmemente aprofundada, e aqui também, com opiniões muito distintas, por vários teóricos 

ao longo de séculos. Desde a teoria clássica tripartida de Vitrúvio onde divide a arquitectura 

em três pontos Firmitas, o processo construtivo; Utilitas, as necessidades funcionais; Venustas,  

a disciplina compositiva; chegando até ao século XX, com as teorias funcionalistas,  onde se 

criou um processo automatizado de correlação directa entre a forma e função, sendo que a 

primeira se subjuga a segunda, “a forma segue a função” 2

A função será, portanto, o processo assim como a conclusão formal, em que a forma está 

subordinada inteiramente à função. Formaram-se opiniões bastante críticas relativas a este 

processo funcionalista, das quais nos interessa destacar a de Herman Hertzberger, pois 

aborda questões que são do nosso interesse para a presente dissertação. Esta opinião critica, 

acima de tudo, a segregação que este tipo de arquitectura cria, principalmente em termos do 

funcionalismo urbano, sendo que esta perde a sua capacidade de se ajustar à vida quotidiano, 

carecendo de flexibilidade e adaptabilidade aos usos que o homem lhe confere. 

A forma deverá ser vista como um elemento isolado, mas não dissociado da função. Gera 

arquitectura, na medida em que o próprio desenho desta permite que a função se desenrole 

como pretendido, em que, apesar da forma ser algo permanente e físico, isto não impede que 

1 TÁVORA, Fernando, Da organização do Espaço, p.74

2  SULLIVAN, Louis. Expressão associada aos ideais funcionalistas. 1896.

3.1 FORMA E USO
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esta tenha também uma capacidade de adaptabilidade que confere à arquitectura a sua
 flexibilidade.  Forma e uso, são coisas distintas, não devem ser subservientes um do 
outro, e pelo contrário, deverá existir um balanço entre estes, ditado pelas circunstâncias e 
necessidades específicas de cada situação, de modo a criar-se “a forma justa”, como nos diz 
Fernando Távora. 

“...a forma não só determina o uso e a experiência, mas é igualmente determinada por 
eles na medida em que, é interpretável e pode portanto ser influenciada. Assim como 
algo é concebido para todos, isto é, como ponto de partida colectivo, devemos ter 
em consideração todas as interpretações individuais do mesmo – e não apenas num 
momento específico, mas também como se alteram pelo tempo.” 3

Como será representação disso mesmo, a história da arquitectura está repleta de apropriações 
e atribuições de novos usos a diversos espaços, usos esses, por vezes, bem adaptados ao 
contexto formal do projecto, por isto entenda-se, respeita as características matriciais da 
arquitectura do espaço, fazendo sobretudo uso das qualidades que o espaço já encerrava 
em si próprio, sendo o seu novo uso “compatível” com a pré-existência. Isto faz com que a 
arquitectura permaneça viva e se vá adaptando ao tempo, às pessoas, sem que para isso deixe 
de existir como estrutura matricial. 

Como seria de esperar, existe também um conjunto de exemplos insólitos na arquitectura, em 
que a apropriação do espaço é feita de uma forma corrosiva para a pré-existência. Sendo que 
é completamente alheio à nova função, qualquer cuidado relacionado com a preservação das 
características formais do espaço, o que leva a que este seja corrompido, subvertido, de forma a 
acomodar a nova função a todo o custo, mesmo que isso implique a descaracterização completa 
da pré-existência. A Villa Savoye, de Le Corbusier, foi durante a 2ª guerra, transformada num 
celeiro agrícola, assim como a casa Tugendaht do Mies van der Rohe, terá sido utilizada como 
oficina para engenheiros de aviação, após ter sido abandonada, tendo ainda sido escola de 
euritmia da imagem, pavilhão de psicoterapia infantil do Hospital de Brno, sendo actualmente, 
assim como a Villa Savoye uma casa museu.  
 

3 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture,2005 p.92. Tradução livre de: “...form not only determines usage 
and experience, but that it is itself equally determined by them in so far as it is interpretable and can therefore be influenced. In so far 
as something is designed for everyone, that is as a collective starting point, we must concern ourselves with all conceivable individual 
interpretations thereof – and not only at a specific moment in time, but also as they change in time.”
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71. em cima à esquerda,
casa Tugendaht, Mies van 
der Rohe, Transformada em 
ginásio,
Autor desconhecido
72. em cima à direita,
Igreja transformada em oficina 
automóvel,
Autor Fred Scott
73. em baixo,
Villa Savoye, Le Corbusier,
transformada em celeiro 
durante a 2ª Guerra Mundial
Autor desconhecido
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74. em cima,
Conjunto de Pilares Villa 
Mairea in Noormarkku 1939, 
Alvar Aalto,
Autor desconhecido
75. em baixo à esquerda
Praça do Centro George 
Pompidou, com um Circo
montado nesta.
Autor desconhecido
76. em baixo à direita,
Praça do Centro George 
Pompidou, apropriação das 
pessoas.
Fotogradia do Autor



FORMA E QUOTIDIANO       95

Não será necessário alterar um espaço para que este consiga suportar outros usos. O espaço 
deverá numa primeira instância, ele próprio ser capaz, mediante suas capacidades formais, 
proporcionar essas diferentes apropriações. Deveremos prever, no acto do projecto, não 
apenas uma apropriação específica, pois como sabemos a utilização do espaço está também 
ela dependente da subjectividade do Homem. Os conventos são um modelo exemplar no que 
diz respeito à sua capacidade para albergar diversos programas ao longo dos tempos, sem que 
para isso, tenham sido perdidas quaisquer das suas propriedades mais singulares matriciais. 
Isto deve-se ao facto, de um convento ter um desenho racional, regrado, geralmente com 
dimensões generosas, e, acima de tudo, portador de uma estrutura modelar, o que faz com 
que os conventos, assim como outras tipologias também elas de carácter modular, e modelar 
- como é o caso do nosso objecto de estudo, as Tercenas do Marquês – sejam capazes de 
abrigar diferentes tipologias de usos. Tendo sido transformados em Hospitais, Museus, Escolas, 
e pousadas. 

A capacidade que um espaço tem de permitir esse tipo de flexibilidade, não tem necessariamente 
que ser feita por um grande gesto. Pelo contrário, pode ser reinscrita na história e na sociedade 
- e na economia - feita de um modo pontual, através de elementos simples que formalizam 
o desenho de um espaço, a sua forma. O pilar é um elemento que para além de estrutural e 
construtivo, pode também ele ser organizador de espaço. Temos como exemplo disso obras 
de Alvar Aalto assim como de Kazuo Shinohara, em que usam o pilar como elemento que 
desenha um espaço sem que seja necessário o uso de outro tipo de limites.  Em limite podemos 
afirmar que um dos mais simples gestos de arquitectura, o desenho de uma pendente, pode 
proporcionar ela própria um conjunto de usos diversos, como é o caso do Centre George 
Pompidou, em Paris, e o da Praça de Siena, Itália. 

Com isto podemos assumir a forma como um elemento matricial permanente, o qual poderá ser 
sujeito a diversas interpretações funcionais pelo seu utilizador,  sendo nesta medida, subjectiva 
perante o utilizador.  Tornando-se assim, imprevisível a quantidade, assim como o tipo de usos, 
que ocorrem num determinado espaço. 
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3.1.2 CASOS DE ESTUDO

Seguem-se um conjunto de casos de estudo que têm como objectivo representar diferentes 
modos de operar e interpretar um conjunto de edifícios, de alguma forma desqualificados, dar-
lhes um novo uso, salvaguardando a sua identidade. Os casos de estudo  foram escolhidos, 
de forma a representar um conjunto de hipóteses de como a intervenção em património poderá 
ser feita de forma qualificada. e vão, de alguma forma, de encontro ao nosso tema de projecto. 
Iremos analisar portanto: O Mosteiro de Santa Maria do Bouro, Souto de Moura; Castelvecchio, 
Carlo Scarpa; Museu Kolumba, Peter Zumthor.

Os casos são bastantes distintos entre si, e dois deles são intervenções feitas em ruinas, sendo 
que uma delas o estado de ruina é bastante mais óbvio. No primeiro Souto de Moura usa as 
ruinas, como matéria construtiva para desenhar um novo edifício; no caso de Peter Zumthor 
este utiliza o novo edifício para ele próprio ser a protecção das ruinas, construindo o edifício 
sobre e com as ruinas, adoptando-as na sua solução. O terceiro caso de estudo actua sobre 
um conjunto de intervenções disfuncionais que descaracterizaram o edificado, e que de alguma 
forma, o arquitecto,  tenta reverter esse processo. 
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3.1.3 SANTA MARIA DO BOURO, SOUTO DE MOURA

Começaremos por falar do projecto de conversão do Mosteiro Santa Maria do Bouro, em 

Pousada,  do arquitecto Eduardo  Souto de Moura. Situado em Amares, Braga, este projecto 

destaca-se devido à forma como a intervenção é feita, onde o arquitecto utiliza a matéria 

disponível, a ruina, para a construção de um “novo” edifício. Aqui a interpretação do edifício 

como uma ruina, teve um papel fundamental, tendo o arquitecto optado por uma quase omissão 

de linguagem própria, deixando a imagem do mosteiro do século XX sobressair. As fachadas 

encontram-se sem reboco com pedra a vista, os vãos fechados com janelas de vidro que 

reflecte a envolvente, com uma caixilharia mínima de forma a acentuar a omissão de uma 

possível intervenção. Na nossa intervenção este tema é bastante relevante na medida em que 

utilizamos uma solução semelhante para os vãos das Tercenas, ocultando o caixilho, por detrás 

da cantaria, de forma a que o vão se continue a ler com um vazio. 

Procura-se a construção de um novo edifício através das ruinas existentes ‘‘Afinal de contas, 
não estou a restaurar um mosteiro, estou a construir uma pousada com as pedras de um 
mosteiro. Fiz um edifício moderno, como queria e com as pedras que estavam disponíveis.’’1

Devido às condições, de ruina, em que se encontrava o mosteiro, o tipo de intervenção 

terá sido feito mediante essa mesma condicionante. Cada caso terá de ser contextualizado 

nas suas particularidades, não existindo um método de intervenção universal. Este tipo de 

intervenção só fará sentido devido às especificidades impostas pela pré-existência, não sendo 

necessariamente um modelo de intervenção que deva ser replicado incessantemente. 

1 MOURA, Eduardo Souto, citado por COLLOVÁ, Roberto – ‘‘Santa Maria do Bouro, uma história contínua’’. In MOURA, Eduardo 

Souto Moura – Santa Maria do Bouro, construir uma Pousada com as pedras de um Mosteiro. Lisboa: White & Blue, 2001, p. 47.
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77. em cima,
Mosteiro Santa Maria do 
Bouro, Souto de Moura, Pátio 
exterior,
Autor desconhecido
78. em baixo à esquerda
Mosteiro Santa Maria do 
Bouro, Souto de Moura, 
Claustro
Autor desconhecido
79. em baixo à direita,
Mosteiro Santa Maria do 
Bouro, Souto de Moura, 
Corredor dos quartos
Autor desconhecido
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3.1.4 CASTELVECCHIO, CARLO SCARPA

Em Verona, podemos encontrar o Museu de arte de Castelvecchio, reabilitação feita pelo 
arquitecto italiano Carlo Scarpa. Como toda a sua obra, maioritariamente ligada à reabilitação, 
Scarpa faz uma intervenção exemplar neste castelo do século XIV, sendo que todos os 
elementos do projecto são objecto de estudo e desenho intenso. Tendo sido efectuada entre 
1958-1964, esta intervenção é feita sobre um profundo entendimento da história do objecto.

Previamente à proposta de Carlos Scarpa, o castelo já teria passado por quatro grandes 
períodos de construção. Iniciada a sua construção no século XII, tendo aqui sido construído na 
muralha limiforme do município e república de Verona(the wall of the commune and Republic 
of verona). Já em meados do século XIV, em 1354, a  família della Scala, Senhores de Verona,  
incorporaram a parede da comuna no seu conjunto,  Castelvecchio , em que a parede fazia a 
separação entre a zona militar e a zona residencial. Em 1797, este fora ocupado por tropas de 
Napoleão, os quais fizeram algumas alterações ao conjunto, nomeadamente, construíram uma 
grande escada encostada à parede do município, demoliram parte do topo das cinco torres de 
Castelvecchio, e deixaram ficar uns conjuntos de casernas ao longo da zona norte e este do 
conjunto militar. De 1923 a 1926 este terá sido reabilitado pelo Arquitecto Ferdinando Foriati, 
tento seguido uma ideologia da cultura de restauro-cópia e de recriação, em voga no contexto 
fascita italiano. Foram reaproveitados elementos góticos, de um Palazzo local, reconstruiu 
as torres, destruídas pelos franceses, e transformou os acrescentos feitos para albergar os 
soldados, em luxuosos quartos de estilo do século XVII e XVIII, com um conjunto de elementos 
ilusórios. 

Em 1957, é proposto a Carlo Scarpa que faça nova reabilitação ao conjunto. É possível ver 
o estilo inconfundível do arquitecto nesta intervenção, nos detalhes das portas, escadas, 
mobiliário, e nos próprios expositores, que foram desenhados em específicamente para cada 
obra de arte aqui exposta. Tenta, através da reabilitação, fazer jus aos verdadeiros elementos 
históricos que compõe o castelo, desfazendo-se de elementos que lhe foram acrescentados 
que lhe eram estranhos, aos que não pode fazer isto, tenta de alguma forma através do 
desenho do espaço, que esses elementos, por exemplo os vãos góticos, sejam lidos de uma 
maneira diferente do restante. 
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Um dos detalhes mais impressionantes, desta intervenção é a forma como Scarpa prolonga 

o pavimento sobre uma sucessão de divisões , sempre com um afastamento relativamente 

às paredes, dando um aspecto quase de tapete sobre o chão o qual nos guia ao longo da 

exposição,. Aqui o pavimento varia entre o betão, pedra, cerâmica e madeira. 

80. em cima,

Museu Castelvecchio, Carlo 

Scarpa, galeria de exposição

Autor Bráulio Conceição

81. em baixo à esquerda

Museu Castelvecchio, Carlo 

Scarpa, galeria de exposição

Autor Bráulio Conceição

Autor desconhecido

82. em baixo à direita,

Museu Castelvecchio, Carlo 

Scarpa, galeria de exposição

Autor Bráulio Conceição
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3.1.5 MUSEU KOLUMBA, PETER ZUMTHOR

O museu Kolumba, situa-se em Colónia, Alemanha. Construído sobre as ruinas de uma antiga 
igreja, a Igreja de São Columba. De traça romana, terá sido ampliada durante a era do gótico 
tardio, acabando por ser destruída - em grande parte, tendo apenas restado algumas paredes 
da estrutura principal - durante a 2ª Guerra Mundial, devido aos bombardeamentos, tendo 
apenas restado uma estátua da Virgem Maria, à Madonna dos Ruínas. Terá sido construída 
para acolher a estátua da virgem, uma capela octogonal, projectado por Gottfried Bohm, em 
1950. Terão sido efectuadas escavações durante a década de 70, nas quais se encontraram 
vestígios de edifícios residenciais romanos assim como de épocas anteriores. Por esse motivo, 
a sociedade Kolumba, que tem na sua posse uma grande colecção de arte cristã, promoveu um 
concurso publico, em 1997, que visava a construção de uma protecção para as ruinas assim 
como um lugar para expor a sua colecção.  

De todas as propostas a de Peter Zumthor era a que mais se adequava, na medida em que o 
esforço que é feito para acomodar o programa assim como o respeito pelas as pré-existências 
é excepcional, resultando num objecto arquitectónico singular.  Apesar dessa sua qualidade 
de objecto original, é um edifício que respeita o contexto onde se insere, tendo mesmo uma 
posição discreta no que diz respeito à linguagem. De paredes maciças, vira-se para o interior, 
quase que como uma fortaleza, não deixando porém de manter uma ligação com o contexto que 
é feito tanto através da sua volumetria, da implantação, como dos enquadramentos visuais que 
nos aparecem através de vãos extrudidos das volumosas paredes, enquadrando momentos 
muito específicos do contexto.  

Peter Zumthor, cria um novo conjunto volumétrico que assenta sobre as ruinas e a capela. Com 
isto cria um espaço de grande escala, triplo pé-direito que protege as ruinas, onde desenha um 
percurso feito por galeria sobre estas. Neste piso térreo que falamos, cria três momentos muito 
importantes, a zona das ruinas, que já falámos, o átrio de entrada, e o pátio exterior. Estes 3 
espaços funcionam de forma independente, e a estes acrescenta-se a capela pré-existente, 
igualmente independente dos outros programas. Neste piso, assim como nos restantes, as 
materialidades são muito importantes: o mesmo material da fachada - um tijolo desenhado 
especificamente para este edifício, uma reinterpretação do tijolo romano – reveste as paredes 
interiores, com um pavimento em pedra. Nos pisos superiores desenvolve-se o programa 
expositivo, feito através de um conjunto  de espaços sucessivos, mas não lineares, organizados 
de forma a que o percurso seja feito de uma forma livre, de descoberta, pelo visitante. Nestes 
pisos superiores, o pavimento tem um tratamento de polimento, o que cria, junto dos vãos, um 
reflexo da envolvente que  penetra o interior das galerias. O revestimento das paredes, é feito 
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com betão à vista, de cor neutra.

Trata-se de uma intervenção exemplar, em que o arquitecto explora as materialidades no seu 
limite, desenha o espaço com uma simplicidade e clareza formal impar. Tudo isto é conseguido 
através de um profundo respeito, pela pré-existência, e pelo desenho dos novos espaços, 
levando ao limite o estudo destes através do seu desenho formal e matérico.

“Projectar é uma questão de concetração. Vais a fundo no que queres fazer. É sobre pesquisa 
intensiva, a sério. A concentração é calorosa e íntima e como o fogo dentro da terra - intenso 
mas sem disturções. Consegues ir a um lugar, e senti-lo no teu coração. É realmente um 
sentimento bonito.”1

Peter Zumthor

1 ZUMTHOR, Peter. Tradução livre de: “Designing is a matter of concentration. You go deep into what you want to do. It’s about 
intensive research, really. The concentration is warm and intimate and like the fire inside the earth - intense but not distorted. You can 
go to a place, really feel it in your heart. It’s actually a beautiful feeling.” Peter Zumthor 

83. á esquerda,
Museu Kolumba, Peter 
Zumthor, detalhe das ruinas 
com as novas paredes
Autora Hélène Binet
84. à direita,
Museu Kolumba, Peter 
Zumthor, vão na zona de 
exposição, ligação com a 
envolvente.
Autora Hélène Binet
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3.2.1 NOTA INTRODUTÓRIA

Como temos feito ao longo do documento, este ponto será divido num conjunto de momentos 
organizados em regime de escala. Começaremos por abordar assuntos de um carácter mais 
abrangente, da natureza da escala urbana, até chegarmos a uma escala mais doméstica do 
domínio da construtividade e matéria, suporte de que a arquitectura é feita.  Num primeiro 
plano, discutiremos a abordagem ao lugar assim como terá sido o nosso processo de procura 
e descoberta através do próprio acto de projectar. 

É de extrema importância, para todos os arquitectos que intervêm num determinado lugar, 
conhecer não só a envolvente mais próxima, mas também, quando possível, o seu território 
a uma escala mais alargada. Por isto entenda-se, no nosso caso em concreto, o estudo não 
se limia à análise das próprias Tercenas ou até mesmo de Santos-o-Velho. Para existir uma 
compreensão mais lata do que é aquele lugar em específico, foi necessário perceber um 
contexto mais generalizado, o da Cidade de Lisboa, de forma a compreender uma evolução 
progressiva até chegarmos às especificidades daquele lugar. 

A nossa área de intervenção é circunscrita pela cota alta da Rua das Janelas Verdes, situada 
a norte, e pela Avenida 24 de Julho, de cota baixa, a sul. Compreendido entre estes dois 
pontos, transversalmente, temos a Travessa José António Pereira que faz uma ligação com 
um carácter quase privado entre estas duas ruas, dado que nos transporta para um outro 
imaginário de Lisboa, completamente diferente daquele que estamos habituados. Ainda fazem 
parte desta nossa intervenção o Corredor da Torrinha e o Beco da Galheta, ligados entre si, 
desenhado um percurso horizontal, paralelo ao rio e transversal à travessa.

A nossa proposta de requalificação, tanto das tercenas como da sua área confinante, define-
se por uma solução, que procura, acima de tudo, criar um conjunto urbano multidisciplinar 
com capacidade de polarizar aquela zona de Santos, que como sabemos encontra-se muito 
degrada, e com um elevado número de edifícios devolutos. Temos como premissa de trabalho, 
nesta parte de requalificação, assegurar os aspectos principais da definição, tanto da forma 
como da tipologia, do objecto em que intervimos. A intervenção tenta acima de tudo manter, 
e até mesmo, evidenciar, a estrutura e o desenho original das tipologias, sendo por isso no 
mínimo intrusivo, no que diz respeito à descaracterização do espaço. Para conseguirmos 
atingir esse objectivo, recorremos a um processo incessante de procura através de desenho, e 
de um fundamento histórico.  

3.2 PROPOSTA 
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3.2.2 PERCURSOS 

Trata-se de um conjunto muito sensível, na medida em que, a partir do momento que entramos 

na Travessa José António Perreia, entramos também num pequeno mundo distinto de tudo 

o resto, uma espécie de fóssil urbano cristalizado no tempo, à espera de ser redescoberto, 

e devolvido a cidade. Podemos assumir, portanto, este conjunto como uma heterotopia, um 

espaço complexo, composto por várias camadas.

É importante fazermos aqui uma pequena descrição do que nos é sugerido quando percorrermos 

este lugar, de forma a também, criar um imaginário mais complexo do lugar, para além das suas 

descrições históricas e morfológicas.  Começaremos pelo momento de entrada na Travessa 

José António Pereira, vindos da Rua das Janelas Verdes. Após percorrer uma rua, que devido 

à sua pendente, nos encaminha em direcção à Igreja de Santo, caminhando junto ao Museu 

Nacional de Arte Antiga, somos confrontados com uma descida, ladeada pelo Museu e pela 

Embaixada de Luxemburgo. A rua não nos apela muito numa primeira aproximação, mas se 

tivermos a sorte, ou a curiosidade, de nos encaminharmos por esta, transpondo o primeiro 

cotovelo desta sinuosa rua, temos o primeiro vislumbre do que se irá suceder dali em diante. 

Por de trás de uma “moldura” – uma entrada em arco, que perfura um muro perpendicular á 

rua – é-nos enquadrado o primeiro verdadeiro elemento do conjunto, um arco botante que une 

o muro do palácio à tercena mais recuada, face ao rio. Este pequeno apontamento, não deixa, 

com certeza, ninguém indiferente, e se a razão pela qual nos encontrarmos ali, seja só um 

acaso, será motivo mais que suficiente, a impelir o percurso da restante travessa. 

Prosseguimos pela passagem apertada do muro e encontramos um segundo arco que, neste 

caso, suporta as escadas que ligam o palácio à cobertura das tercenas. Podemos ver de 

relance parte da empena de uma segunda tercena. Começam a aparecer um conjunto de vãos 

quadrangulares, com um gradeamento bastante degradado como é o caso de praticamente 

todos os outros elementos de fachada do conjunto. Espreitamos, mas o interior escuro não 

nos revela muito. Num vão um pouco mais alto, espreitamos novamente, e aqui deparamo-nos 

com uma incrível estrutura abobada apoiada sobre uns maciços pilares de pedra, com um 

pavimento em madeira. 

Aqui, a rua é estreita mas acolhedora, a escala é muito humana. Prosseguimos o percurso 

que se entrelaça nas próprias tercenas, acompanha a sua morfologia. Neste momento em que 

somos obrigados a virar, e a entrar num pedaço de rua mais largo,  deparamo-nos com um dos 

momentos mais fascinantes de todo este conjunto, um enorme arco a cerca de oito metros de 

altura, e oito de largura. É no meio destes arcos entre este volumes maciços de pedra, que 
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sentimos uma força imensa, o peso da história, que se abate sobre aquele lugar. Ficou em 

suspenso e ali já não nos encontramos em Lisboa, ou mesmo Santos-o-Velho, pois num lugar 

com características tão singulares e complexas que só pode ser definido por si mesmo, um 

lugar qualificado pela interferência da nossa sensação corporal e da estesia, invocando aqui, 

mais do que noutros sítios o próprio “génio do lugar”...

Descemos até chegar ao muro, que marca o começo do Beco da Galheta, muro esse onde a 

água anteriormente chegava ao aterro, torneando o perímetro das tercenas. Duas hipóteses 

se nos apresentam: seguimos para a esquerda, onde se encontra o acesso para a tercena 

mais a nascente, ou seguimos para a direita, em direcção ao Beco da Galheta. Nesta segunda 

hipótese, descobrimos um novo, e último arco, desta vez mais estreito mas a uma cota mais 

elevada, conectado à tercena do cais. Este momento enquadra o Corredor da Torrinha. 

Aqui o sol aparece discretamente e projecta-se sobre as fachadas aumentado o efeito dramático 

conferido pelas espessuras dos vãos, ganhando aqui uma maior profundidade. O som é tímido, 

encontramos nos protegidos do mundo exterior por estes blocos, que insonorizam este espaço. 

A pedra aqui aparece de diversas formas, na cantaria, na alvenaria ordinária, no pavimento, 

nos cunhais, no remate das platibanda, nas goteiras. É um elemento com uma forte presença. 

Quando finalmente chegamos ao fim desta deambulação, confrontados com a Avenida 24 de 

Julho, é uma transição muito abrupta, entre duas realidades dicotómicas.

É muito mais interessante pensar que depois deste percurso muito terreno, onde os arcos e os 

enquadramentos visuais provocados pelas volumetrias e os próprios arcos nos remetem para 

uma ligação com o céu, chegarmos ao fim e como remate desde percurso estamos com o rio 

Tejo aos nossos pés. Em tempos, as tercenas foram isto mesmo. 
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3.2.3. PROGRAMA

“A tradição é importante quando contém momentos de mudança, quando não é apenas a forma 
exterior quando ela também implica uma idéia do que se passa dentro de um edifício, de 
conflitos e um potencial de inovação. Caso contrário, tradição só significa estar preso numa 
rotina”1

Álvaro Siza

Grande parte do programa foca-se principalmente, na reabilitação dasTercenas do Marquês, 
que são o mote da nossa intervenção. assim como os novos edifícios que adicionamos. Ainda 
a este acrescentamos um outro conjunto de tercenas que foram descobertas ao longo de um 
processo de análise e ao mesmo tempo de projecto, sendo estas adjacentes às primeiras, 
situadas mais concretamente no corredor da Torrinha. Pareceu-nos que seria pertinente, e 
mesmo necessário, para que existisse uma coerência neste nosso conjunto, que estas tercenas 
fossem alvo de uma intervenção igualmente cuidada acabando por vir completar este nosso 
sistema urbano que aqui propomos. Por último, como objecto indissociável das tercenas, temos 
o Palácio do Marquês, no qual a nossa intervenção se vai focar mais propriamente nas suas 
duas plataformas adjacentes, sendo uma delas conectada a rua das Janelas Verdes, e uma 
outra - de cota inferior, à mesma dos terraços das tercenas – tendo sido antigamente um jardim, 
o qual nós voltamos a introduzir.

Também aqui assumem um papel fundamental os percursos urbanos. Propomos três percursos 
principais, dois verticais e um horizontal. Iremos redesenhar dois, tanto em termos da sua 
estereotomia como da sua morfologia. Um primeiro vertical, a Travessa José António Pereira, 
prossupõe o nosso objectivo, é uma criação de um percurso de carácter mais intimista, ligado 
a história das tercenas, um percurso de descobertas entre arcos. O horizontal composto pelo 
Corredor da Torrinha e Beco da Galheta, é fundamental pois faz a ligação entre todos os 
elementos de projecto, pelo que assumimos esta rua como uma rua de ”trabalho”, algo que 
clarificaremos adiante. O terceiro percurso visa a resolução de um grande problema naquela 
zona, nomeadamente a transição e transposição das cotas entre a Rua das Janelas Verdes 
e a Avenida 24 de Julho, este é feito através das plataformas do palácio, por um sistema de 

1 SIZA, Álvaro. Entrevista in Invisible in Architecture. BOUMAN, Ole; TOORN, Roemer van. 2011. Tradução Livre de: “Tradition is 
important when it contains moments of change, when it is not just outward form and when it also implies an idea of what goes on inside 
a building, of conflicts and a potential for innovation. Otherwise tradition just means being stuck in a rut.”
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sucessivas escadas e plataformas, como é característico de Lisboa. 

Como se encontra previsto pela Câmara Municipal de Lisboa, o conjunto habitacional, de traço 
moderno, que se encontra contiguo às Tercenas do Marquês, fazendo de igual forma parte do 
alçado da Avenida 24 de Julho, será demolido na nossa proposta. Achámos pertinente seguir 
esta ideia, já lançada anteriormente pela Câmara, pois o conjunto que se encontra naquele 
lugar, está completamente descontextualizado, sendo uma presença nefasta para as próprias 
tercenas afrontando-as de forma desnecessária. O edifício em questão faz parte de um plano 
urbano modernista dos anos 60 que previa a demolição, quase integral deste quarteirão de 
Santos, incluindo grande parte do edificado ali presente, de forma a criar um novo quarteirão 
de linguagem modernista. Apesar deste plano nunca ter ido para a frente, já é problemático 
o suficiente esta fracção do conjunto que acabou por ser construída. Parte do problema está 
relacionado com a própria morfologia do edifício, com uma planta em “T”, que desenha parte 
da  frente da 24 de Julho, e cujo volume irrompe perpendicularmente à Avenida em direcção 
à tercena que se encontra no seu tardoz. Este elemento pendura-se literalmente sobre a 
tercena ficando a uns meros centímetros da fachada sul desta. A sua volumetria excessiva não 
respeita em nada a envolvente, ultrapassando em muito a cota dos terraços das tercenas, com 
o acréscimo da sua empena poente estar unida à das tercenas, ampliando esta disparidade. 

85. à esquerda,
Fotografia da empena 
do edificio de habitação 
modernista sobre as Tercenas
Foto do Autor
86. à esquerda,
Plano Urbano para Santos-
o-Velho, Entre  a Rua das 
Janelas Verdes e a Avenida 
24 de Julho
87. à direita,
Diagrama da Evolução do 
Alçado da Avenida 24 de 
Julho na zona das Tercenas
Desenho do Autor 
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Nesta nova área, avança-se com uma reinterpretação do conjunto original das tercenas, que 
podemos verificar na cartografia histórica, e do seu carácter linear de conjunto.  Aqui existiria um 
corpo longitudinal um pouco recuado em relação à tercena que continha o cais. Reinterpretamos 
o arquétipo modelar das tercenas, na medida em que o piso térreo é desenhado também ele 
por um conjunto de módulos mas, neste caso, diferentes entre si quer em proporção quer em 
orientação. É acrescentado este novo elemento que procura desta forma colmar o conjunto, 
afirmando-se como a quarta tercena. Adjacente a este conjunto desenhamos um outro que 
funciona na mesma lógica que as Tercenas do Marquês, na medida em que é composto por 
corpos separados mas que se ligam entre si. 

Em termos programáticos começaremos por falar do conjunto das tercenas a poente, nas quais 
propomos ateliers de trabalho. É feita uma releitura regradada módulo base, que compõe este 
conjunto de tercenas. Composto por 2 tramos divididos em 3 pisos, tem como acesso, uma 
escada de tiro, situada num dos dois tramos, encostado a parede central, servindo ambos. 
Os vãos no primeiro e segundo piso, são rectangulares e de peitoril, no piso de entrada, cada 
módulo tem aproximadamente 3 portas, que variam de dimensões e uma janela de peitoril. 

Um dos nossos grandes objectivos é que a nossa intervenção seja de carácter pouco 
intrusivo. Para tal utilizamos o redesenho da escada de tiro para acrescentar um conjunto 
de infraestruturas necessárias para o funcionamento daquelas salas de trabalho. Neste novo 
núcleo acrescentamos, além de um melhoramento das próprias escadas, uma instalação 
sanitária por piso, assim como uma pequena zona de copa, acrescido de um conjunto de zonas 
de arrumação. Com isto conseguimos concentrar num pequeno núcleo todo o tipo de funções 
que poderiam descaracterizar a matriz do espaço, deixando o resto desimpedido. 

O conjunto das Tercenas do Marquês, desempenham um papel cultural, um lugar de encontro. 
O programa é distribuído por salas de estudo, zonas de co-working, espaços para workshops e 
oficinas. Isto no que diz respeito aos dois volumes a norte. Estes programas são inseridos, nas 
tercenas, através de um conjunto de elementos que tentam ser o mais discretos possíveis na 
sua introdução. A um dos módulos é acrescentado um “Motor-fora–de-Bordo”  onde concentra 
em si as funções técnicas de forma a que os outros espaços continuem livres. 

A tercena que faz a frente da 24 de Julho, está conectada ao edifício novo que propomos, em 
termos de programa no piso térreo, divide-se em: Auditório; Bar; Acessos Verticais; Foyer; Pátio; 
Arquivo; Recepção; Zona dos Trabalhadores. Nos pisos superiores encontram-se as zonas 
expositivas, no lado da tercenas, encontram-se zonas para projecção de filmes. A cobertura, 
acessível, deste novo volume faz uma ligação as já existentes coberturas das tercenas as 

88. à esquerda,
Axonometria do Módulo 
do Conjunto de Ateliers no 
Corredor da Torrinha
Desenho do Autor 
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quais propomos que sejam zonas de terraços expositivas, para esculturas, e outro tipo de 
instalações feitas no exterior. O Ponto de Ligação entre estes dois volumes é fundamental, 
aqui desenhámos uma escada de tiro acompanhada por elevadores, que permitem uma fácil 
circulação, tanto na parte nova como na antiga. 

Na zona do antigo palacete, redesenhámos o antigo jardim que ali existia. Como podemos 
ver na planta, antigamente, o Palácio tinha um jardim composto por Horto de Correio, Pomar, 
e Hortas, como era normal nas casas nobres. Actualmente, só nos resta uma tímida fonte 
na plataforma inferior. Propomos a restituição do horto de correio e do pomar, visto que o 
antigo sitio de horta, já não pertence às imediações do palácio, tendo sido construído la vários 
conjuntos habitacionais. 

Na última Plataforma, ou seja, a que se encontra a cota da rua das Janelas Verdes, propomos 
aqui uma cafetaria que se situa por cima do novo jardim, com vista sobre o rio. O desenho da 
cafetaria segue uma lógica de muro, fazendo a frente da Rua das Janelas Verdes, quase como 
se fosse a antiga cerca do palácio. Assim, obtém-se algum desafogo aquele espaço, deixando 
o palácio se evidenciar. Aqui encontra-se uma zona verde mais recolhida, que serve para fazer 
a transição entre uma fachada mais recolhida do palácio, que apesar disso ainda tem alguma 
nobreza. Temos portanto a cafetaria, e nessa mesma plataforma temos um pequeno auditório 
escavado, que esconde uma “passagem secreta” para o jardim. 

89. Planta de Santos-o-Velho, 
Em destaque o antigo formato 
do Jardim do Palacete de 
Pombal
Autor Filipe Folque, 1856
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3.2.4. LUZ, MATÉRIA, COR

São vários os apontamentos bastante influentes para a definição de um conjunto coeso, pelas 
características especificas que conferem aos espaços uma ambiência e estrutura própria.

Um ponto muito importante para nós, foi o desenho dos vãos. Estes têm um carácter muito 
forte como elementos constituintes das fachadas, daí termos feito uma reflexão acerca do 
desenho destes. Podemos interpretar os vãos nas tercenas em dois níveis: num piso térreo, 
estes eram geralmente tapados com portas ou portadas de madeira maciça, com ferragens de 
metal, enquanto que nos outros pisos, ou não existia qualquer tipo de elemento que fechava 
o vão, era completamente aberto, ou existia uma portada de madeira. Com base nesta ideia, 
criamos um conjunto de 3 vãos base para os módulos. Para o piso térreo, quisemos manter 
esta lógica de madeira à vista, e para isso criámos dois vãos, em que num primeiro, a porta 
principal, é desenhada em duas folhas de madeira maciça com umas protecções em metal, o 
segundo, é constituído por uma portada, da parte exterior, e uma porta em vidro com o caixilho 
em aço, no interior, assim conseguimos manter a leitura original desta sequência de vãos em 
madeira no piso térreo. A porta de vidro permite que exista uma transparência entre o que 
se passa la dentro e a pessoa que por ali passa. Para existir um maior envolvimento, uma 
cumplicidade . Era para nós muito importante que, para os pisos de cima, houve-se uma leitura 
semelhante, mas neste caso interpretámo-la de uma maneira muito particular. Queríamos 
que visto de fora se visse a madeira, mas ao mesmo tempo, queríamos que estes espaços 
conseguissem controlar a entrada de luz de diversas formas. Chegámos a uma solução em 
que desenhámos uma portada tripartida com a qual é possível manipular a luz, situada na parte 
interior. Acrescentámos a esta uma janela cujo caixilho, é desenhado e posicionado de modo a 
que seja imperceptível da rua, escondido por detrás da cantaria. Os dois elementos, a portada 
de madeira e o vidro da janela, estão muito próximos um do outro de forma a que, quem está 
na rua consiga ver a madeira da portada, mantendo esta leitura que tanto procurávamos. 

Nos espaços interiores das Tercenas, quisemos manter a sua lógica original, piso térreo 
pavimento em pedra, e restantes pisos em madeira. No piso térreo para existir um contraste 
assumido entre a pré-existência e o novo, a pedra, um pouco como em Castelvecchio, não toca 
nas paredes, nem nos pilares, existe sempre uma pequena junta que faz essa  separação. Em 
termos da estereotomia seguimos a lógica construtiva daquela época, com fileiras de pedra no 
sentido maior do espaço, em que os dimensionamentos são feitos para parecer que o espaço 
é todo ortogonal, quando na realidade não o é. O mesmo se passa nos pisos superiores, mas 
neste caso com a madeira. O novo volume segue esta lógica de pavimentos, no qual também 
utilizamos o betão, nas paredes, assim como pedra, de forma a dar uma leitura semelhante 
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à das tercenas, de estrutura portante, espessa, maciça. Isto é visível não só na forma como 
os materiais são aplicados mas também na maneira como o próprio espaço é desenhado, 
tentando revelar sempre esta espessura. 

Os próprios vãos voltam a ter aqui uma leitura importantíssima, no piso térreo, com uma maior 
relação com a rua encontram-se todos recuados face a fachada, de forma a ser perceptível a 
profundidade e espessura.  Procurámos que os vãos tivessem proporções semelhantes às das 
tercenas mas sem criar uma repetição tanto da sua métrica como da sua modelação, fizemos 
uma interpretação desse modelo. Nos outros pisos, o vão encontra-se à face da fachada sendo 
que o caixilho não é visível da parte interior para dar uma aparência de vazio, onde a envolvente 
penetra dentro do edificado, criando relações entre os dois. Um destes grandes momentos é no 
átrio de exposição no piso 2 onde se encontra um vão que esta alinhado, em termos de altura 
e enquadramento, com o arco maior das tercenas. 

Relativamente ao pátio criámos uma lógica semelhante em termos matéricos ao interior das 
tercenas, de forma a existir uma continuação entre os dois espaços. Este pátio é marcado por 
dois momentos fundamentais, o primeiro, é composto pela transição da Travessa José António 
Pereira para o próprio pátio seguindo-se da entrada no Foyer, que é feito de uma maneira 
muito subtil. O segundo está relacionado com a apropriação do próprio pátio, que é feita tanto 
através do bar, como do auditório. O bar tem acesso directo ao pátio estando encostado a uma 
zona pontuada com árvores, possibilitando a expansão deste, através de uma esplanada, para 
o pátio.  O auditório tem uma pequena galeria paralela ao pátio com um envidraçado que o 
acompanha na sua total dimensão e pode ser aberto na sua totalidade. Esta galeria é extrudida 
para o próprio pátio criando uma plataforma, que se encontra a 0,40m acima da cota do pátio. 
Esta plataforma é possível ser apropriada de diversas formas, como por exemplo um palco 
exterior. 
O Jardim do Palácio, é um momento sensorial do mais alto nível. Neste espaço existe um 
controlo da luz cor, conseguido através da flora. Na zona do Horto de Recreio temos a fonte, 
já existente, com um conjunto de sebes que marcam o limite entre o deambulatório e o Horto. 
Dentro deste, além da fonte, podemos encontrar um pequeno canteiro com flores aromáticas, 
com cores, que fazem a transição para o pomar. Encostado ao muro sul, existe um pequeno 
tanque de água que acompanha o muro longitudinalmente, que além de um elemento estético, 
serve para regar o jardim e, no verão, para refrescar o espaço. O jardim processe para as 
coberturas das tercenas na medida em que estas têm nos seus terraços pequenos canteiros 
embutidos nas platibandas, de onde vão surgir trepadeiras, numa espécie de jardim vertical, 
pendurando-se sobre a travessa José António Pereira. 
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3.2.4. PEÇAS DESENHADAS

Nesta ponto iremos mostrar um conjunto de peças mais representativas do que é o nosso 
projecto, e que iram ajudar a clarificar esta nossa descrição anterior. Irão ser expostos um 
conjunto de desenhos técnicos, assim como esquiços e maquetas de estudo, de forma a ser o 
mais explícito nesta nossa exposição. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi o culminar de um percurso, que terá sido iniciado a cerca de seis anos, 
sendo particularmente intenso ao longo deste último ano. Momento em que nos propusemos 
requalificar este conjunto urbano tão singular, os Terraços das Tercenas. 

A nossa proposta revela uma reflexão que é feita sobre o lugar, desde uma grande escala, a da 
Cidade de Lisboa, até ao objecto especifico das tercenas. Para chegarmos a esta proposta, o 
trabalho teve que passar por um processo de maturação, pela procura do desenho e reflexão 
teórica. Uma busca intensa e incessante por todos os campos de estudo que foram possíveis 
explorar, orientando continuamente a proposta.

Uma das componentes fundamentais para o desenvolvimento deste projecto prende-se com 
questões ligadas à reabilitação. Esta terá, cada vez mais, uma maior preponderância no 
panorama nacional, assim como no mundial. Referindo-nos ao nosso contexto em concreto, 
Lisboa, já não precisamos de construir nova cidade, esta cidade já existe, precisamos sim 
de requalificar a cidade que temos e por conseguinte todo o património arquitectónico que a 
conforma, pois como sabemos, geralmente é o património que acaba por ser o mais afectado. 
É com este sentido que entrevimos, neste território com vista a potenciar, da melhor, forma as 
qualidades já ali existentes. 

Por fim, a proposta a que chegámos é a sedimentação de um conjunto de operações 
ponderadas e estudas para que, a intervenção feita fosse a mais qualificada, na medida em 
que respondesse às necessidades que eram impostas, respeitando todas as condicionantes 
desencadeadas pela especificidade das pré-existências e do lugar.

“As formas que ele criará deverão resultar antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão 
pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhece-la intensamente, tão 
intensamente que conhecer e ser se confundem.”1

Fernando Távora

1 TAVORA, Fernando, Da organização do Espaço, p.74
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6. ANEXOS



152       INTRODUÇÃO CONTEXTUAL

à esquerda em cima,

Maqueta 1/20 000 da 

topografia de Lisboa

à esquerda em Baixo,

Maqueta 1/50 000 da 

topografia de Lisboa entre o 

vale de Alcântara e a Baixa

à direita,

Maqueta 1/500 da envolvente 

de Santos-o-Velho
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154       INTRODUÇÃO CONTEXTUAL

à esquerda em cima,

Maqueta 1/500 da envolvente 

de Santos-o-Velho

à direita,

Maqueta 1/200 da envolvente 

de Santos-o-Velho
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156       INTRODUÇÃO CONTEXTUAL

à esquerda e direita,
Maqueta 1/100 de estudo do 
Museu
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à esquerda e direita,
Maqueta 1/100 de estudo do 
Museu



160       INTRODUÇÃO CONTEXTUAL

à esquerda e direita,
Maqueta 1/100 de estudo da 
Cafetaria e Jardim
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162       INTRODUÇÃO CONTEXTUAL
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à esquerda e direita,
Maqueta 1/50 de estudo do 
Museu e Tercenas



164       INTRODUÇÃO CONTEXTUAL

à esquerda e direita,
Maqueta 1/50 de estudo da 
Cafetaria e Jardim
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         ANEXOS

à esquerda e direita,
Maqueta 1/50 de estudo da 
Cafetaria e Jardim
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         ANEXOS
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à esquerda,
Maqueta 1/50 de estudo dos 
Ateliers das Tercenas

á direita, 
Maqueta 1/25 de Estudo dos 
Ateliers das Tercenas
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à esquerda e direita,
Maqueta 1/25 de estudo dos 
Ateliers das Tercenas
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         ANEXOS

à esquerda,
Maqueta 1/2 de estudo das 
Janela das Tercenas

à direita em cima,
Livro Fragmentos de um 
Projecto

À direita em baixo,
Cadernos de esquiço A5
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Processso de Trabalho A1+
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