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RESUMO 

Percorrendo e analisando os edifícios da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa, é possível detectar inúmeras situações 

desajustadas, tendo em conta o seu objectivo. Através de intervenções 

nos planos da formação, do desenho e da sustentabilidade, é possível 

desenhar uma escola que cumpra os pré-requisitos para o sucesso de 

um estabelecimento de ensino superior nas áreas da arquitectura, do 

urbanismo e do design: espaços adequados às necessidades reais dos 

utilizadores, sistemas que permitam a optimização de recursos e uma 

estrutura que potencie uma forte ligação ao mundo e ao mercado de 

trabalho. 

 

Palavras-chave: reabilitação, modelo de ensino, sustentabilidade, Faculdade 

de Arquitectura, edifício universitário 

 

 

ABSTRACT 

Walking through the Faculty of Architecture of the University of Lisbon 

and analyzing the buildings, we can find numerous dysfunctional 

situations, taking into account its purpose. Through interventions in 

the teaching models, design and sustainability, it’s possible to design 

a school that meets the prerequisites for the success of an institution 

of higher education in the fields of architecture, urban planning and 

design: adequate space to the real needs of its users, systems that 

allow resource optimization and a structure that enhances a strong 

connection to the world and the labor market. 

 

Keywords: rehabilitation, teaching model, sustainability, Faculty of 

Architecture, university building 
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0. INTRODUÇÃO 

 

Desde o começo dos seus dias que a arquitectura tem como objectivo 

resolver os problemas que a Natureza vai colocando ao Homem. E, por 

norma, o ser humano tende a ganhar esta luta. Porém, são inúmeros 

os casos de desconcertantes desajustes entre as necessidades e as 

soluções adoptadas, e em grande parte por culpa do avançar dos 

tempos. Com isto vem a evolução tecnológica e social, e com estas a 

arquitectura vai sofrendo mutações, crescendo e adaptando-se como 

pode. 

A Faculdade de Arquitectura de Lisboa é, neste momento, um caso 

evidente dessa mesma discrepância entre o espaço existente e aquilo 

que são as exigências de um estabelecimento de ensino superior de 

áreas tão específicas. 

Com este trabalho pretende-se estudar as fragilidades e qualidades do 

espaço da escola, de maneira a delinear uma estratégia de intervenção 

e expansão que lhe permitam reinvindicar o estatuto de maior escola 

de arquitectura, urbanismo e design em Portugal.  

 

 

Fig. 1 – Faculdade de Arquitectura da UL  
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1. INTENÇÕES 

 

1.1. OBJECTIVOS  

 

Fazendo uma primeira aproximação às necessidades de um edifício 

com as características da Faculdade de Arquitectura, há três objectivos 

principais que devem ser cumpridos. 

Em primeiro lugar, a adequabilidade dos espaços às actividades que 

nele se desenrolam. Isto é fundamental para o normal funcionamento 

do edifício e para que o mesmo cumpra o objectivo para o qual foi 

desenhado. 

Num contexto económico como o que vivemos nos dias de hoje, é 

necessário ter em conta que a optimização de recursos tem hoje um 

papel central na “vida” de um edifício, desde a fase conceptual até à 

sua utilização. 

Por fim, pretende-se também que o edifício resultante consiga (de um 

modo mais eficaz) comportar-se como o último elo de ligação entre o 

sistema educacional e o mercado de trabalho. É esta ligação ao mundo 

que pode transformar as dinâmicas que têm vindo a estabelecer-se no 

mundo da arquitectura e do design, onde há hoje um grande desajuste 

entre a maneira como se aprende e a forma como se trabalha nestas 

áreas.  
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1.2. QUESTÕES DE TRABALHO 

 

É possível, então, delinear a estratégia a utilizar de maneira a 

concretizar os objectivos propostos. Com este trabalho foram 

abordadas várias questões, sendo possível dividi-las em três partes 

distintas: a formação, o desenho e a sustentabilidade. 

Todas as questões estão ligadas, não havendo uma independente das 

outras, sendo no entanto possível esta categorização das mesmas, 

para uma melhor compreensão por partes do trabalho desenvolvido. 

 

1.2.1. FORMAÇÃO 

 

Uma primeira questão ligada à formação na Faculdade de Arquitectura 

foi a intenção de possibilitar a inserção de vários cursos ligados à 

arquitectura e às artes em geral, actualmente dispersos em Lisboa. 

Existiu também uma necessidade de potenciar um modelo de ensino 

orientado para as necessidades actuais e futuras do mercado, bem 

como promover a interdisciplinaridade e personalidade dos cursos 

leccionados. 

Por fim, foram fomentados o empreendedorismo e a investigação no 

espaço da escola, áreas hoje em dia pouco exploradas pelos alunos da 

FAUL, apesar de começar a ser já recolhido um tímido reconhecimento 

por parte da comunidade académica em relação a este aspecto. 

 

1.2.2. DESENHO 

 

A nível do desenho, a intenção geral foi a criação de uma imagem forte 

e reconhecível. O edifício teria de se comportar como um todo e 

acolher da melhor maneira possível os vários tipos de acontecimentos 

que nele têm lugar, dos mais vulgares do quotidiano aos mais 
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excepcionais. As relações estabelecidas entre os utilizadores deveriam 

ser respeitadas e tratadas como um factor determinante na concepção 

de cada espaço. 

Os desejos e as ideias presentes na generalidade da comunidade de 

utilizadores foi outra das bases importantes para que o edifício 

responda às suas necessidades da melhor forma. 

Por fim, aproveitar as condições pré-existentes que ofereçam 

qualidade aos espaços foi outro dos passos que têm de ser dados para 

que o projecto faça sentido como uma acção de intervenção e 

melhoramento e não como um mero acrescento. 

 

1.2.3. SUSTENTABILIDADE 

 

A terceira e última questão de trabalho passou por trabalhar toda a 

faceta ecológica da escola, procurando melhorar as condições gerais 

de conforto, adoptar sistemas de optimização dos consumos 

energéticos e conseguir assim um maior equilíbrio e sustentabilidade 

ambiental. 

Uma outra vertente é a da sustentabilidade financeira, pelo que se 

procurou projectar espaços polivalentes passíveis de aluguer por 

entidades externas, como salas de reuniões, espaços comerciais e 

auditórios. 
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“As melhores formas já existem e ninguém devia ter medo de as usar, 

mesmo que a ideia base venha de outro. Chega de génios e da sua 

originalidade.” 

 

Adolf Loos 
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

Serão raros, se não mesmo inexistentes, os casos de reabilitação de 

um edifício que não apresenta problemas evidentes de degradação da 

construção. Quando é que se pode afirmar, então, que um edifício 

carece de intervenção senão quando este sofre a erosão que os anos 

forçam sobre as suas paredes, coberturas, portas, janelas, 

canalizações...? 

Das infinitas respostas possíveis a esta questão, há uma ideia que se 

impõe: um edifício precisa de intervenção sempre que o seu estado ou 

a sua configuração espacial deixarem de andar de braço dado com o 

uso para o qual foi pensado. Independentemente do estado físico do 

mesmo, porque muito mais importante que isso é a adequabilidade às 

actividades que nele têm lugar. São elas a alma, o núcleo do edifício, e 

sem elas este não passa de uma caixa sem sentido nem conteúdo. 

Inevitavelmente, quando os usos ou as pessoas se alteram ou sofrem 

mutações, também a caixa deve mudar. 

O objecto sobre o qual se debruça este trabalho final de mestrado é 

um destes casos. Um edifício escolar que foi desenhado para um 

modelo e se manteve, deixando-se ultrapassar pela natural evolução 

da sociedade e, em particular, dos métodos de ensino. 

  

 

Neste capítulo procurou-se entender a evolução que os modelos de 

ensino sofreram ao longo dos tempos e, consequentemente, as 

alterações que foram ocorrendo na forma de pensar e desenhar o 

edifício escolar. 
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2.1. DE CASA À SALA DE AULA 

 

A existência do ensino em moldes semelhantes aos actuais é 

relativamente recente. Inicialmente, o conhecimento começou por ser 

transmitido entre gerações, pais e filhos, mestres e aprendizes, no 

âmbito específico do ramo de trabalho de cada família ou população. 

Era, no entanto, um conhecimento empírico e limitado à vertente 

prática. No período da Idade Média (século XVI) o conhecimento 

teórico (com base em matéria escrita) era então algo quase exclusivo 

do clero, alargando-se ao longo do tempo à nobreza, apenas muito 

mais tarde à burguesia e, finalmente, já no século XVIII, à base da 

pirâmide social: o povo comum. E até aos dias de hoje, muitas foram 

as mudanças que o ensino sofreu. 

 

“Desde o espaço da aula universitária medieval até aos espaços mais 

flexíveis do ensino activo, passando pela grande sala de aula do 

sistema de ensino mútuo, pela disposição panóptica dos anfiteatros, 

pelas aulas de seminário de menor dimensão, até à tradicional aula 

frontal do sistema de ensino simultâneo, o espaço da sala de aula 

conheceu diversas formulações pedagógico-espaciais que 

correspondem a uma variedade de disposições de mobiliário e uso 

dos espaços, assim como de mobilidade e fixação espacial dos 

professores e alunos.”1 

 

Nesta frase, Antonio Viñao Frago toca o ponto essencial na evolução 

do ensino. O espaço onde este ocorre foi-se adaptando e 

transformando mediante circunstâncias históricas, culturais e sociais 

que o tempo lhe apresentou. E se, inicialmente, esta transmissão de 

conhecimento acontecia na rua, na oficina, no estábulo ou em 

                                                             
1 VIÑAO FRAGO, 2008 
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qualquer outro sítio onde a oportunidade para aprender se 

apresentasse, com a institucionalização trazida pelo século XIX nasce 

o espaço por excelência para a transmissão de conhecimento: a sala 

de aula. 

São então criados os primeiros sistemas públicos de ensino obrigatório 

e a escola torna-se realmente acessível às grandes massas.2 Nesta 

primeira fase, é possível perceber a herança que a história do ensino 

deixa à nova era: as primeiras grandes escolas nascem 

maioritariamente em edifícios de carácter religioso ou nobre, como 

palácios e conventos, dada a relativamente recente necessidade de 

“ensinar a muitos como um só”2. 

Apenas no último terço do século XIX têm lugar as primeiras 

experiências com edifícios para uso escolar (tema este que veio mais 

tarde a constituir um dos maiores desafios para os arquitectos do séc. 

XX). 

 

“Verifica-se, assim, uma correlação entre os modos de organização 

escolar e as organizações espaciais que a configuram, 

correspondendo estas a novos programas de espaços, de 

organização e de configuração de edifícios. Inversamente, a 

organização espacial do edifício escolar condiciona os modelos de 

organização escolar”3 

  

                                                             
2 BARROSO, 2001 
3 ALEGRE, 2012 
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2.2. OS MODELOS 

 

Mesmo antes da sua criação “oficial”, o espaço da sala de aula sempre 

foi o elemento-base da organização espacial do edifício escolar. 

 

“Enquanto célula autónoma, diferentes objectivos e significados 

caracterizaram o espaço da sala de aula no decurso do século XX, 

reformulando-o em quatro níveis distintos: a nível espacial, a nível 

das condições de habitabilidade, a nível funcional e a nível 

programático.”4 

 

João Barroso identifica três tipos de ensino, que directamente 

influenciaram as mutações do espaço da sala de aula: ensino 

individual, ensino mútuo e ensino simultâneo (ou em classe).5  

 

 

Fig. 2 – Tipos de ensino 

                                                             
4 ALEGRE, 2012 
5 BARROSO, 2001 
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O primeiro está directamente relacionado com os primórdios da 

transmissão de conhecimento. Num espaço encontrar-se-iam, então, 

aprendizes a vários níveis de educação, e o ensino acontecia de forma 

directa e pessoal, do professor para o aluno. 

Mais tarde, surge a noção de ensino mútuo. Neste modelo já estavam 

implícitos alguns dos princípios fundadores do ensino universitário 

moderno. A ideia fundamental consistia num professor principal que 

coordenava um grupo de mentores, num esquema que já começava a 

ser organizado por níveis de aprendizagem. Todavia, continuava a 

haver uma discrepância entre alunos de vários níveis que 

comprometia a eficácia do modelo. 

 

“(...) a classe responde eficazmente e, de modo rentável, às 

necessidades de adaptação das especificidades do ensino doméstico, 

praticado tradicionalmente em casa do mestre e assente na relação 

directa entre este e o aluno, ao ensino colectivo.”6 

 

O terceiro modelo (que continuamos hoje a detectar na esmagadora 

maioria dos estabelecimentos de ensino a nível mundial) é o do ensino 

simultâneo, ou em classe. É inequívoco que, a nível da formação de 

uma criança enquanto ser humano, faz sentido a utilização quase 

exclusiva deste sistema, pela autoridade e controlo que confere ao 

professor. No entanto não será questionável a sua validade quando 

estamos a falar de adultos conscientes, que buscam de livre vontade 

expandir o seu conhecimento e especializar-se numa área? Analisando 

o (relativamente recente) processo de Bolonha, nomeadamente os 

critérios e exigências que acarreta, é perceptível que é necessário 

mudar a maneira como se vê a sala de aula. 

                                                             
6 ALEGRE, 2012 



12 
 

2.3. BOLONHA 

 

“O conceito de dimensão social do ensino superior foi introduzido e o 

reconhecimento das qualificações é agora claramente percebido 

como central para as políticas de ensino superior europeus.”8 

 

O virar do milénio trouxe novidades no que ao ensino diz respeito, ou 

pelo menos às intenções para a área. Em 1998, durante a celebração 

do 800º aniversário da Universidade de Paris, surge a ideia de se criar 

um organismo capaz de renovar as ideias e a estrutura do ensino 

superior, elevando a níveis superiores a competitividade e a 

atractividade do mesmo. É um ano depois, em Bolonha, que surge o 

documento que formaliza a criação da EHEA (European Higher 

Education Area).7 30 países subscreveram a Declaração de Bolonha 

(hoje em dia estão já presentes 47 países) e deram o primeiro passo 

para a mudança. 

A nível formal, foi criado o sistema hoje em vigor em grande parte dos 

cursos de ensino superior, em que estes se organizam por créditos 

(ECTS), atribuídos pelas disciplinas de acordo com a sua relevância e 

carga horária. Os cursos passaram a estar divididos em três ciclos: 

licenciatura (três anos, 180-240 ECTS), mestrado (dois anos, 90-120 

ECTS) e doutoramento. Os primeiros dois surgem, em muitos dos 

casos, agregados no chamado Mestrado Integrado, que confere ao 

aluno o grau de mestre num período de cinco anos, e culmina com a 

apresentação de um trabalho final. 

Todavia, as maiores mudanças acabaram por acontecer nos princípios 

e objectivos para os cursos.  

 

 

                                                             
7 EHEA, 2009 
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O documento oficial da EHEA “Bologna beyond 2010” espelha a 

vontade de colmatar alguma das falhas de sistemas educacionais 

anteriores, nomeadamente em cinco pontos-chave: dimensão social, 

empregabilidade, aprendizagem contínua, atractividade e 

mobilidade.8 No contexto do objecto de estudo, e dos cursos 

existentes, torna-se relativamente fácil de compreender o melhor 

modo de actuar em cada um destes pontos. 

O primeiro ponto (dimensão social) é, eventualmente, o mais 

importante de toda a estrutura sugerida, e foca-se no 

desenvolvimento de uma responsabilidade social no contexto 

académico e, posteriormente, profissional. No documento é colocado 

o foco no aspecto da igualdade de acesso ao ensino e na capacidade 

de possibilitar que pobres e ricos, velhos e novos possam crescer 

enquanto pessoas através do ingresso no ensino superior. No entanto, 

há uma outra vertente através da qual se pode abordar o tema. Passar 

a ideia de que é necessário pensar, desenhar e construir objectos e 

edifícios com um impacto real e positivo na vida das pessoas que os 

usam é fundamental. O caminho a tomar para esse objectivo tem de 

ser também ele ponderado, e consciente da cada vez mais óbvia 

necessidade de gerir recursos, optimizar processos e evitar cair nos 

erros do passado. É essa a verdadeira dimensão social. 

O factor da empregabilidade (ou falta dela) é, possivelmente, aquele 

que mais dificilmente se poderá combater de forma directa, pelas 

dificuldades encontradas neste capítulo hoje em dia. No entanto, há 

mudanças que se exigem e que poderiam facilmente ajudar a dar o 

primeiro passo. Hoje assistimos a uma desconexão sem sentido entre 

o percurso académico e o percurso profissional do indivíduo nas áreas 

afectas à Faculdade de Arquitectura. Este facto é aceite de forma 

                                                             
8 EHEA, 2009 
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natural, e a maioria comporta-se como se o salto para o trabalho na 

Arquitectura, Urbanismo e Design fosse uma tentativa inútil, como 

saltar sobre um precipício. Os mais cépticos afirmarão que é este o 

status quo, a condição universal subjacente aos ramos em questão, e 

que nada se pode fazer para o mudar. Um dos objectivos deste 

trabalho passa precisamente por desmistificar esta questão e procurar 

soluções que permitam a aquisição das competências que o mercado 

realmente procura. 

 

“A mudança e a incerteza são muitas vezes encaradas como as 

características que definem o mundo contemporâneo. A 

aprendizagem contínua dá aos cidadãos o poder de abordar as 

diferentes mudanças – económica, cultural, tecnológica e 

demográfica – de uma maneira positiva (...)”9 

 

O terceiro conceito apontado é o da aprendizagem contínua. Este é 

um ponto em que os dois anteriores se suportam, na medida em que 

considera a adaptabilidade à mudança como um factor essencial na 

procura da dimensão social e da empregabilidade. A diferença deverá, 

então, começar a ser vista como uma vantagem e não um problema, e 

a noção de que o caminho para o mesmo título pode e deve ser 

diferenciado é importante para que se consiga um lugar no mercado. 

E, num mundo competitivo como aquele em que vivemos, atingir estes 

pontos irá, automaticamente, levar ao quarto objectivo: a 

atractividade. 

Este ponto é o mais importante na procura da sustentabilidade para o 

sistema educacional e profissional. Para que estes estejam em 

equilíbrio (na arquitectura ou em qualquer outra área), a investigação 

e a inovação devem estar sempre presentes. Um “produto” de maior 

                                                             
9 EHEA, 2009 
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qualidade terá, muito provavelmente, mais hipóteses de ter procura 

no mercado de trabalho, e, no caso das universidades, só há um 

“produto” capaz de as projectar e de suscitar o interesse do mercado: 

os seus alunos. A estes, para além dos quatro pontos já falados, deve 

ser oferecida uma quinta e última ferramenta, que acaba por estar 

intrinsecamente ligada a todas as outras e por ser a verdadeira 

revolução trazida por Bolonha para o ensino. 

É, então, através da mobilidade que se consegue possibilitar aos 

alunos o intercâmbio de experiências, culturas e ideias que, no final, 

irão fazer dele um profissional mais competente. Pretende-se que as 

Universidades abram as portas aos alunos de outras nacionalidades e 

fomentem nos seus alunos a vontade de procurar experiência em 

lugares diferentes. Promovendo a mudança de ambiente de trabalho 

como mais uma competência adquirida ao longo do percurso escolar, 

completa-se o tal “produto” da melhor maneira possível, dando-lhe 

assim mais e melhores condições para ter sucesso na sua vida 

profissional. 

 

Posto isto, e considerando a evolução do edifício escolar ao longo dos 

tempos e, em particular, da sala de aula enquanto lugar por excelência 

para a transmissão do conhecimento, é imperativo que se analise de 

forma profunda o real funcionamento do objecto de estudo (a 

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa) no seu estado 

actual.  
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“Não podemos simplesmente colocar algo novo num lugar. Temos de 

absorver o que nos rodeia, o que existe no local, e então usar esse 

conhecimento, juntamente com a forma contemporânea de pensar, 

para interpretar o que vemos.”  

 

Tadao Ando 
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3. O CASO DE ESTUDO 

 

Como já foi anteriormente referido, o caso da Faculdade de 

Arquitectura da Universidade de Lisboa é único no panorama global, 

no que toca ao universo dos edifícios dedicados ao ensino. Tudo, da 

maneira como surge à própria configuração do espaço, tem 

características incomparáveis (pelo menos de forma directa) com a 

grande maioria (senão a totalidade) dos edifícios universitários. Posto 

isto, e dada a especificidade da intervenção pretendida e os motivos 

por detrás da mesma, parece claro que o verdadeiro caso de estudo é, 

então, a própria FAUL. E isto não significa que algumas das soluções de 

projecto adoptadas não possam ter origem em casos particulares de 

outros edifícios existentes, mas sim que a intenção é que a natureza 

da proposta, a organização e estrutura espacial decorram 

principalmente da análise profunda do pré-existente e das 

necessidades que este evidencie. 

É precisamente a essa análise que este capítulo é dedicado, sendo o 

último passo para a compreensão global do caso de estudo e das 

condicionantes para a execução do projecto de arquitectura.  

 

 

Fig. 3 – Localização da Faculdade de Arquitectura da UL 
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3.1. UM PASSADO BEM PRESENTE 

 

Olhar para trás é, muitas vezes, uma das melhores maneiras de 

compreender o contexto em que nos encontramos e, como tal, é 

essencial fazê-lo antes de qualquer análise ao estado actual do objecto 

de estudo. Só assim se consegue uma compreensão alargada da 

realidade sobre a qual se está a trabalhar e a pensar intervir. Todavia, 

no âmbito da análise que se pretende, é importante distiguir, de todos 

os acontecimentos e vertentes da história da Faculdade de 

Arquitectura, aqueles que realmente influenciaram a maneira de 

ensinar, deixando para trás questões políticas e burocráticas que 

pouco ou nada têm a ver com ensino. 

Este ponto é, então, apenas mais uma fase na percepção da evolução 

das mentalidades (em Portugal e mais particularmente na área da 

Arquitectura), desde os primeiros anos da Faculdade de Arquitectura 

(ainda operando na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa) até à 

integração na Universidade Técnica de Lisboa, terminando com a 

construção das instalações no Pólo Universitário da Ajuda. 

 

 

Fig. 4 – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (Convento de S. Francisco) 
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Entre 1957 e 1974, período durante o qual a Arquitectura foi ensinada 

em Lisboa sob a alçada da ditadura, houve momentos complicados 

que foram, de certa forma, o prenúncio de uma história atribulada do 

curso no âmbito do ensino universitário. Neste intervalo de tempo, as 

aulas eram maioritariamente dadas na Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa (ESBAL), sendo que algumas disciplinas dos primeiros dois 

anos se encontravam espalhadas por outras instituições da capital.10 

O ensino da Arquitectura era, nesses tempos, um reflexo do que tinha 

sido o ensino no seu modelo original. Limitava-se quase 

exclusivamente à cópia perfeccionista do trabalho dos grandes 

arquitectos, e era cultivada uma aprendizagem longa, empírica e 

privada de liberdade na expressão da individualidade. 

 

“De facto, a mão do regime é pesada. Como noutras instituições, esta 

não permite a fluência de pensamento a qual cabe somente à 

erudição (possível) das figuras da Escola pela instrução que vão 

adquirindo em experiências de diversa ordem, incluídas, por 

exemplo, em trabalho de atelier; mas à ameaça de desvarios o 

regime responde, basicamente, pela vigilância intrusiva da conduta 

e punição da subversão.”11 

 

No período final do regime de Salazar já se verificavam algumas 

tentativas de fomentar a experiência, mas é em 1974 que realmente 

começa a delinear-se uma nova estratégia para o ensino da 

Arquitectura em Portugal. Por força das circunstâncias, a escola 

encerra, reabrindo para o ano lectivo de 1975-76 (embora a presença 

do departamento de Arquitectura no espaço do Convento de S. 

Francisco parecesse já condenada à partida). 

 

                                                             
10 MATOS SILVA, 2011 
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“O período pós-revolucionário inaugura, em Lisboa, um ensino de 

arquitectura distinto: institucionalmente e fisicamente autónomo, 

humanamente dilatado, didacticamente multi-referencial, difere em 

muito da realidade anterior. É uma nova Escola aquela que se abre à 

recém-chegada democracia e a um mundo de possibilidades.” 11  

 

Há então, após a queda do Regime, uma crescente emancipação da 

Arquitectura relativamente às restantes áreas da Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa, que começa com a reabertura da escola em 

1975 e ganha um maior fulgor com a integração na Universidade 

Técnica de Lisboa, em 1979. Esta transição marca o começo de uma 

passagem gradual de uma transmissão de conhecimento num registo 

de Belas Artes para uma lógica mais técnica, focada na estimulação da 

investigação científica. Entre 1983 e 1986 a Faculdade de Arquitectura 

acaba por conquistar o seu espaço no Convento de S. Francisco, 

passando de uma actividade partilhada com a ESBAL para uma 

autonomia total. 

Em 1989 começam as obras do novo edifício no Pólo Universitário da 

Ajuda, desenhado por um professor da escola, o arquitecto Augusto 

Pereira Brandão. A construção do novo edifício terminou em 1993 e a 

inauguração aconteceu em 1994. 

Desde a construção que as circunstâncias se foram apoderando dos 

princípios originais do projecto. Um dos edifícios acabou por não ser 

construído, por motivos económicos, o que alterou logo à partida 

aquilo que seriam as ideias iniciais do arquitecto para a utilização dos 

espaços.  

Com o tempo, novos cursos e turmas se foram instalando, alargando 

substancialmente o número de alunos da Faculdade de Arquitectura, 

que se via assim forçada, mais uma vez, a uma mutação. Só assim se 

                                                             
11 MATOS SILVA, 2011 
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conseguiu receber um crescente número de alunos, chegando às 2597 

inscrições no ano lectivo de 2013/14, totalizando à data vinte cursos12. 

A própria estrutura organizacional da escola transparece a 

sobrelotação em relação ao plano original, sendo esta por vezes a 

origem de algumas queixas dos utilizadores do espaço. 

 

“O tempo muda tudo, excepto algo em nós que é sempre 

surpreendido pela mudança.”13 

 

Passaram já quarenta anos da revolução de 25 de Abril de 1974, e vinte 

desde a construção da Faculdade de Arquitectura no Pólo 

Universitário da Ajuda. Se olharmos à velocidade vertiginosa a que o 

mundo evoluiu desde então, é possível entender o quão facilmente 

algo construído há duas décadas se pode tornar obsoleto. 

Se constatarmos que há quarenta anos surgiu o primeiro telemóvel, 

cerca de vinte anos depois era já um instrumento fundamental na 

comunicação e hoje configura o centro da vida de uma esmagadora 

maioria da população, por exemplo, conseguimos concluir que o 

tempo de vida de um edifício excede em larga escala a duração de 

qualquer tecnologia, de qualquer aparelho ou de qualquer moda. E a 

tecnologia, a arte, a cultura... Todos os campos estão sujeitos a esta 

inevitável evolução, pelo que se torna urgente repensar a maneira 

como se projecta para que estas não sejam limitadas pelas “cascas” 

que desenhamos para as conter. 

 

 

  

                                                             
12 Dados oficiais fornecidos pela direcção da FAUL 
13 HARDY, Thomas 
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3.2. DIAGNÓSTICO 

 

Para melhor compreender a estrutura espacial da Faculdade de 

Arquitectura, foram feitos vários tipos de análise aos edifícios que a 

configuram, bem como à relação que estes estabelecem com os seus 

utilizadores no quotidiano. 

Essas análises dividem-se em cinco grupos, sendo que os quatro 

primeiros são essencialmente leituras gráficas (com base em peças 

desenhadas) e o último uma abordagem mais analítica. 

A primeira análise consiste numa primeira aproximação ao edificado 

que compõe o Pólo Universitário da Ajuda e no reconhecimento dos 

vários tipos de arquitectura que constituem a envolvente da FAUL. 

Seguem-se plantas e esquemas representativos dos usos de cada 

pavilhão, de forma isolada. Estes desenhos são acompanhados de 

gráficos que permitem obter uma leitura dos usos predominantes. 

A terceira análise gráfica diz respeito aos fluxos, e pretende-se com 

estes desenhos compreender o esquema de circulações dos edifícios 

actuais, isolando casos extremos (demasiada concentração de pessoas 

/ espaços isolados ou “esquecidos”) para que posteriormente se possa 

resolvê-los. 

O último desenho é um mapa de vistas, peça que enaltece uma das 

maiores qualidades que a actual Faculdade de Arquitectura tem: a sua 

localização face à cidade de Lisboa, ao Rio Tejo e à Margem Sul, bem 

como o potencial arquitectónico daí resultante. 

Por fim, é apresentada a opinião pessoal dos utilizadores do espaço, 

recorrendo a dados estatísticos provenientes de inquéritos feitos na 

fase inicial do trabalho à comunidade académica.  
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3.2.1. ENVOLVENTE 

 

A FAUL encontra-se a Norte da Ajuda, no limite entre a urbanidade 

consolidada da capital e o Parque Florestal de Monsanto. Este faz-se 

manifestar de forma muito presente em todos os conjuntos 

construídos nesta área, e a vegetação (selvagem ou plantada) é uma 

imagem de marca da paisagem que rodeia o Pólo da Ajuda, bem como 

nos próprios edifícios que o constituem. 

Fortemente condicionada pelo relevo e pelo próprio desenho (ou falta 

dele) urbano da zona, a (des)organização dos lotes apresenta uma 

cacofonia de escalas, materialidades, ambientes e linguagens, quais 

cogumelos que foram nascendo onde encontravam espaço. Não podia 

ser mais diversificado o conjunto de edifícios mais próximos da 

Faculdade de Arquitectura, não deixando por isso de ser pertinente 

que, para se intervir, se conheçam todos estes, podendo 

inclusivamente vir a deixar pistas que levem à solução final: 

 

1. Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa 

2. Estádio Universitário de Lisboa – Campus da Ajuda (CEDAR) 

3. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

4. Bairro 2 de Maio 

5. Conjunto de moradias 

6. Cantina do Pólo Universitário da Ajuda 

7. Edifício habitacional 

8. Estádio Universitário de Lisboa – Campus da Ajuda (CEDAR) 

9. Conjunto de pequenos edifícios habitacionais – Casalinho da Ajuda 

10. Bairro Casalinho da Ajuda 
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3.2.2. USOS 

 

Para uma análise eficaz dos usos existentes nos edifícios da escola, 

houve um processo de simplificação e desconstrução dos pavilhões, 

resultando num conjunto de doze categorias: 

- Salas de aula (carácter prático) 

- Salas de aula (carácter teórico) 

- Gabinetes 

- Espaços administrativos 

- Circulações 

- Espaços colectivos 

- Instalações sanitárias 

- Espaços de arrumação, depósito ou zonas técnicas 

- Espaços de comércio 

- Oficinas 

- Associação de Estudantes 

- Estacionamento 

 

Os pavilhões foram analisados individualmente, e ordenados de Norte 

para Sul, e de Poente para Nascente. O pavilhão 4 foi, por isso, o 

primeiro a ser analisado. Este edifício representa o esquema mais 

comum no conjunto edificado na sua forma mais simplificada. O seu 

piso térreo14 consiste em duas grandes barras de salas de aula (que 

constituem o uso predominante) na periferia e num núcleo central que 

contém os auditórios e uma grande zona de depósito (hoje em dia 

utilizada pelos funcionários na gestão do material da escola). Este 

esquema é quebrado apenas nos momentos de entrada nos três átrios 

                                                             
14 Nota: Para efeitos da análise dos usos, os pisos estão referenciados em relação à 
entrada principal de cada pavilhão, respeitando a numeração atribuída actualmente. 
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de distribuição, onde se situam também as instalações sanitárias. O 

piso 1 contém exclusivamente gabinetes de professores. 

Os pavilhões 1 e 2 foram analisados em conjunto, por configurarem as 

excepções à regra no que aos usos diz respeito. O primeiro é, se é que 

existe um, o edifício principal da Faculdade de Arquitectura. Centro de 

gravidade à volta do qual toda a vida acontece, o “Cubo” contém o 

principal auditório da escola, a biblioteca e o CIFA (Centro de 

Informática). Carrega, por isto, um valor simbólico associado à enorme 

carga de informação e conhecimento que contém, valor esse que 

acaba por se reflectir na escala do pavilhão, que é o mais alto de todos. 

O edifício 2, pelo contrário, é de dimensões mais modestas e 

concentra os serviços administrativos e organizacionais da FAUL. 

O pavilhão 5 está dividido em duas partes, e difere por isso de todos 

os outros. O seu “miolo” não é encerrado como os dos outros edifícios, 

e as salas de aula estão separadas, estando a parte Norte destinada 

aos doutoramentos e apresentações de provas de Mestrado e a parte 

Sul ocupada pelo curso de Design de Moda e por uma grande zona 

técnica. Nos pisos superiores (Piso 1 na parte Norte e Piso 0 na parte 

Sul) estão gabinetes de professores e investigação. 

Por fim, o maior e mais complexo dos edifícios da escola: o pavilhão 6. 

Também este é acessível por duas cotas diferentes, pelo que a sua 

organização também difere ligeiramente da do Pavilhão 4. Na 

periferia, e à semelhança deste último, os usos predominantes são as 

salas de aula e os gabinetes, rompidos igualmente por três momentos 

de entrada nos átrios de distribuição. Todavia, é no núcleo central que 

existe maior diferença, havendo uma galeria de zonas comerciais 

privadas que culmina no bar da Faculdade. No lado oposto estão 

situadas as oficinas de trabalhos manuais da FAUL. Este pavilhão tem 

também a particularidade de conter o estacionamento coberto e um 

espaço de trabalho aberto 24 horas por dia (piso -1).  
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3.2.3. FLUXOS 

 

Olhando para a análise dos fluxos15 nos espaços da Faculdade de 

Arquitectura, encontra-se de imediato uma tendência na 

concentração de pessoas. Esta é muito superior na parte Poente, 

diminuindo gradualmente à medida que nos aproximamos do limite 

oposto da Faculdade. Isto explica-se pela ausência de entradas na zona 

a Nascente, estando as duas entradas existentes no lado oposto (com 

excepção ao trânsito automóvel, que tem entrada pelo canto 

Nordeste). É perceptível também que os pisos superiores dos 

pavilhões destinados a aulas, que contêm maioritariamente gabinetes, 

têm uma afluência drasticamente inferior à dos pisos ligados ao 

exterior. 

Analisando mais ao pormenor o interior dos pavilhões, é de notar que 

as zonas de maior circulação de pessoas se encontram precisamente 

ligadas às salas de aula na periferia, o que, nos pavilhões 4, 5 (parte 

Sul) e 6 constitui um obstáculo, pelas características intrínsecas do 

sistema de distribuição incluído nas salas de aula. Também a existência 

de inúmeras zonas de arrumação e depósito (muitas vezes utilizadas 

como zonas de trabalho pelos alunos) contribui para que surjam mais 

dificuldades no isolamento da sala de aula. Os átrios aparentam 

também ser algo desequilibrados e redundantes dentro dos pavilhões, 

algo que se pode observar pela “escolha” de um deles como entrada 

predominante dos utilizadores em cada pavilhão. 

 

 

É na ligação Norte-Sul que há a situação mais desequilibrada, com o 

edifício 1 a servir de ligação entre os pavilhões 4 e 6, desviando das 

                                                             
15 Nota: Para efeitos da análise dos fluxos (e no restante trabalho), os pisos terão uma 
numeração referenciada em relação ao piso térreo do Pavilhão 1, sendo este 
denominado piso 0. 
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outras três ligações transversais quase todo o fluxo de passagem. Esta 

situação pode ser explicada pelo facto de ser a única opção coberta 

para fazer a transição entre as duas partes da FA. 

O pavilhão 2 encontra-se completamente desligado de todo o restante 

sistema, o que muitas vezes dificulta a comunicação entre este e as 

zonas administrativas situadas noutros pavilhões. 

Por fim, é possível reparar que nos extremos Poente e Nascente 

existem grandes extensões desocupadas e muito desligadas da via 

pública, o que também constitui um problema a resolver no que diz 

respeito aos fluxos de pessoas nestes espaços.  
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3.2.4. VISTAS 

 

Uma das melhores (talvez a melhor) características da Faculdade de 

Arquitectura da Universidade de Lisboa é a sua localização. De quase 

qualquer ponto da escola se sente a presença do Monsanto, 

manifestada pelo verde que invade o espaço entre os pavilhões. Há 

também variadíssimos momentos em que se tem um olhar 

desafogado sobre a cidade de Lisboa e o Rio Tejo, bem como a Ponte 

25 de Abril e a Margem Sul. 

Olhando de forma mais detalhada para cada um dos pontos 

destacados, é possível perceber que estes se dividem em duas 

metades: os extremos Poente e Nascente. As vistas numeradas de 1 a 

5 (ver fig. 16, pág. 53) oferecem maioritariamente vista para o 

edificado próximo da FAUL, como a Faculdade de Medicina 

Veterinária, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e o 

CEDAR. Para além destes, é possível encontrar, mais longe, elementos 

arquitectónicos relevantes como o Palácio da Ajuda, bem como o Rio 

Tejo e a Margem Sul. As vistas numeradas de 6 a 10 não contêm 

elementos tão próximos, definindo antes um horizonte mais 

longínquo, que surge por vezes entre a folhagem das árvores (tanto as 

da própria Faculdade de Arquitectura como as da Tapada da Ajuda). 

Em todos os momentos, é também de salientar a possibilidade de criar 

momentos cénicos interessantes olhando para dentro da própria FA. 

Este ponto será importante na definição de novos volumes na 

expansão proposta para a Faculdade, não só para que não 

comprometam este aspecto, escondendo estas vistas dos utilizadores, 

mas também para que eles próprios as possam enquadrar, não como 

um fruto do acaso mas sim como algo a procurar e potenciar.  
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“Aprendo mais com pessoas criativas de outras áreas do que com outros 

arquitectos, porque acho que têm uma maneira de ver o mundo que é 

realmente importante.” 

 

Tom Kundig 
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3.2.5. INQUÉRITOS 

 

Uma fase importante da recolha de informação foi a elaboração de um 

inquérito16, que foi depois respondido por uma centena de utentes do 

espaço. A amostra (escolhida aleatoriamente) representa uma 

proporcionalidade directa entre o número de alunos inquiridos de 

cada curso e o total de alunos existente nesse mesmo curso, 

representando 7% do total de alunos e 15% dos professores. 

A estrutura do questionário consistiu em três grupos, sendo o primeiro 

referente à organização geral da Faculdade de Arquitectura e de 

respostas múltiplas. O segundo e o terceiro grupos dizem respeito às 

salas de aula e aos serviços, com resposta fechada. 

 

1. Organização 

Como classifica a organização da FA-UL nos seguintes parâmetros? 

 

1.1. Pavilhões 

Sistema de separação de cursos, serviços e outros usos por vários edifícios. 

 

 

Fig. 17 – Respostas à pergunta 1.1. 
 

 
 
 

                                                             
16 Nota: Ver anexo 8.1. 
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1.1.1. Que mudança(s) considera prioritária(s) na organização dos 

pavilhões? 

 

 

Fig. 18 – Respostas à pergunta 1.1.1. 

 

A resposta à pergunta 1.1. revela que os utilizadores estão 

relativamente satisfeitos com o sistema de pavilhões existente na FA, 

sendo no entanto óbvio (olhando para as respostas à questão 1.1.1.) 

que uma esmagadora maioria optaria por alterações nesse mesmo 

sistema. Se, na primeira, apenas 35% dos inquiridos considera o 

sistema insatisfatório ou mau, na segunda pergunta, quando 

confrontados com opções alternativas, houve uma grande adesão às 

alterações propostas, com destaque para união dos pavilhões por 

intermédio de percursos interiores e/ou cobertos (83 de um total de 

119 respostas). Esta opção é (compreensivelmente) justificável pela 

frequência com que os utilizadores do espaço transportam objectos 

ou materiais perecíveis e/ou sensíveis à chuva e ao vento. (ex. 

desenhos, livros, maquetes, material informático, etc.) 
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1.2. Átrios 

Espaços comuns polivalentes usados como espaço expositivo e de encontro. 

 

 

Fig. 19 – Respostas à pergunta 1.2. 

 

1.2.1. Que mudança(s) considera prioritária(s) nos átrios dos 

pavilhões? 

 

Fig. 20 – Respostas à pergunta 1.2.1. 

 

No que diz respeito aos átrios, as respostas são em tudo semelhantes 

ao que se verificou nas duas primeiras perguntas. Quando 

questionados acerca da utilidade dos átrios, 72% dos utilizadores 

responderam positivamente, sendo que, posteriormente, 137 das 142 

respostas sugerem melhoramentos nestas áreas, tanto como zonas de 

permanência e convívio como no seu carácter expositivo. 
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1.3. Circulação 

Corredores incluídos no sistema das salas 

 

 

Fig. 21 – Respostas à pergunta 1.3. 

 

1.3.1. Que mudança(s) considera mais pertinente(s) no sistema de 

circulação? 

 

Fig.22 – Respostas à pergunta 1.3.1. 

 

Mais uma vez, existe uma certa incoerência nas respostas às questões 

que dizem respeito ao sistema de circulação. Se, na primeira pergunta, 

apenas 35% dos inquiridos se mostra insatisfeito com o facto de ser 

obrigado a circular por dentro da grande maioria das salas de aula, na 

segunda questão aparece de novo a vontade de mudar. Aqui, 

encontra-se uma equilibrada divisão entre os que consideram que 

deveria ser criado um sistema de circulação independente das salas e 

aqueles que consideram que estas deveriam ser acessíveis de uma 
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forma mais eficaz pelo exterior. Este facto pode ser explicado pela 

diferença que há entre os vários tipos de aula administrados nestas 

salas. Se, por um lado, nada de benéfico existe em ter uma aula teórica 

(com necessidade de índices de concentração superior) aberta para 

um corredor, já no caso específico das aulas de projecto (seja em 

arquitectura, urbanismo ou design) parece haver maior abertura para 

que o sistema assim se mantenha, pela partilha de experiências e 

interacção que potencia. 

 

1.4. Acessos 

Zonas de entrada/saída do espaço da FA-UL 

 

 

Fig. 23 – Respostas à pergunta 1.4. 

 

1.4.1. Que mudança(s) considera mais pertinente(s) no sistema de 

acessos?

 

Fig.24 – Respostas à pergunta 1.4.1. 
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Das perguntas que constituem este primeiro grupo, são os acessos à 

Faculdade de Arquitectura que menos são contestados. 78% dos 

inquiridos (questão 1.4.1.) considera que as entradas/saídas 

existentes cumprem com as necessidades, e 43 pensam mesmo que 

não seria necessária qualquer alteração às mesmas. 39 pessoas 

sugerem a criação de mais entradas/saídas. 

 

1.5. Geral 

Como classifica, de uma forma geral, a organização dos edifícios da FA-UL? 

 

Fig. 25 – Respostas à pergunta 1.5. 

 

O balanço geral da opinião dos inquiridos acerca da organização dos 

edifícios da FA-UL é positivo, como comprova a figura 25 (apenas 28% 

avalia negativamente esta questão). 

No entanto, a análise a este primeiro grupo sugere algumas alterações 

a fazer no projecto de intervenção, sendo as mais pertinentes 

(segundo a opinião dos utilizadores): 

 

- União dos pavilhões por percursos fechados e/ou cobertos 

- Criação de zonas de permanência e convívio 

- Melhoria das condições para exposição de trabalhos 

- Criação de um sistema de circulações independente das salas 

- Criação de mais entradas/saídas da FA 
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2. Salas de aula 

 

2.1. Como classifica o comportamento das salas de aula da FA-UL nos 

seguintes parâmetros? 

 

2.1.1. Térmica 

Capacidade das salas manterem uma temperatura confortável nos picos térmicos 

 

 

Fig. 26 – Respostas à pergunta 2.1.1. 

 

2.1.2. Acústica 

Isolamento do ruído exterior e controlo dos sons no interior  

 

 

Fig. 27 – Respostas à pergunta 2.1.2. 
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As primeiras duas questões do segundo grupo, relativo às condições 

das salas de aula, obtiveram uma resposta esmagadoramente 

esclarecedora. 90% dos utilizadores consideram que o 

comportamento térmico das salas de aula é negativo e 80% considera 

que o comportamento acústico está, igualmente, abaixo do exigível. 

Estes números são fáceis de compreender, em primeiro lugar, pela 

extensão dos blocos de salas, que é muito superior ao desejado. Há 

também um elevado número de factores que contribuem para o 

equilíbrio de ambas as condições (térmica e acústica), e estes estão em 

constante oscilação. Portas, janelas, pessoas, mobília... tudo isto num 

contínuo frenesim, a provocar um descontrolo absoluto das condições 

mínimas de conforto para o ensino. 

 

2.1.3. Luz Natural 

Possibilidade de trabalhar recorrendo apenas ao controlo da luz natural 

 

 

Fig. 28 – Respostas à pergunta 2.1.3. 
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2.1.4. Luz Artificial 

Qualidade do equipamento de iluminação artificial e da luz que irradia 

 

 

Fig. 29 – Respostas à pergunta 2.1.4. 

 

Num sentido totalmente oposto ao das perguntas 2.1.1. e 2.1.2., as 

duas que se seguiram motivaram uma resposta igualmente elucidativa 

da opinião geral. 88% dos inquiridos considera positivas as condições 

de iluminação natural dos espaços da escola, enquanto que, no que 

toca à luz artificial, esse número chega mesmo aos 92%. Esta resposta 

não parece deixar margem para dúvidas, confirmando que estas 

condições cumprem os níveis de exigência com distinção, e são, por 

isso, situações a manter no projecto de intervenção.  

 

2.1.5. Geral 

Comportamento geral das salas de aula 

 

 

Fig. 30 – Respostas à pergunta 2.1.5. 
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A leitura geral espelha uma divisão nos próprios alunos, facilmente 

compreensível se se tiver em conta aquilo que foram as respostas 

extremas às quatro primeiras questões do grupo. Por um lado, a 

negatividade associada aos comportamentos térmico e acústico das 

salas, e por outro a qualidade da iluminação das mesmas em todas as 

situações do quotidiano. 

 

2.2. Como classifica a adequabilidade das salas de aula da FA-UL nos 

seguintes parâmetros? 

 

2.2.1. Estrutura/Organização 

Disposição das mesas/cadeiras/armários/cacifos no espaço físico da sala 

 

 

Fig. 31 – Respostas à pergunta 2.2.1. 

 

2.2.2. Mesas/Cadeiras 

Qualidade e conforto do mobiliário existente 

 

 

Fig. 32 – Respostas à pergunta 2.2.2. 
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Nas questões 2.2.1. e 2.2.2., as respostas assumem grafismos 

semelhantes. Ambas as questões (quer a organização espacial quer o 

mobiliário) parecem satisfazer os utilizadores, obtendo apenas cerca 

de 1/5 de respostas negativas. É também importante salientar que as 

respostas sugerem um cumprimento mínimo das exigências, e não 

uma avaliação claramente positiva, o que pode sugerir que existe uma 

necessidade de pensar numa alteração destes elementos. 

 

2.2.3. Equipamentos 

Rácio entre computadores/projectores/tomadas e as necessidades existentes  

 

 

Fig. 33 – Respostas à pergunta 2.2.3. 

 

2.2.4. Teoria/Prática 

Equilíbrio entre o número de salas preparadas para as aulas teóricas e práticas 

 

 

Fig. 34 – Respostas à pergunta 2.2.4. 
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Já nas duas perguntas seguintes, relativas aos equipamentos 

electrónicos e ao equilíbrio entre salas de aula preparadas para tipos 

diferentes de aula (teoria/prática), verifica-se o contrário. Há uma 

insatisfação generalizada quer com as ferramentas tecnológicas quer 

com as salas de aula (uma questão que poderá estar relacionada, pelas 

necessidades que diferentes aulas terão de recorrer a estes 

equipamentos). 

 

2.2.5. Continuidade 

União das salas em projecto de Arquitectura, Urbanismo ou Design 

 

 

Fig. 35 – Respostas à pergunta 2.2.5. 

 

Como já a resposta à questão 1.3. tinha sugerido, parece haver uma 

divisão entre os utilizadores na questão das salas de aula que se 

encontram unidas. Mais uma vez, é notório que o facto de haver um 

duplo padrão para avaliar esta questão (aulas de projecto/aulas 

teóricas) teve influência nas respostas. Há um equilíbrio entre os 

inquiridos, sendo que a maioria parece aprovar o sistema, mas apenas 

quando se trata de uma aula de projecto. 
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2.2.6. Geral 

Adequabilidade geral das salas às exigências dos cursos leccionados  

 

 

Fig. 36 – Respostas à pergunta 2.2.6. 

 

Mais uma vez, à semelhança do que aconteceu no primeiro grupo 

(organização da escola), a avaliação geral do segundo grupo 

demonstra uma satisfação dos utilizadores no que diz respeito às salas 

de aula. Há, todavia, algumas questões a ter em conta: 

 

- Procurar equilibrar as salas para aulas teóricas e práticas. 

- Resolver problemas acústicos e térmicos das salas de aula 

- Melhorar a oferta de equipamentos que potenciem os recursos 

informáticos (tomadas, projectores, computadores...) 
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3. Serviços 

3.1. Como classifica a quantidade/capacidade dos serviços disponíveis 

na FA-UL? 

 

3.1.1. Secretaria(s) 

 

 

Fig. 37 – Respostas à pergunta 3.1.1. 

 

De todos os serviços associados à Faculdade de Arquitectura, é a 

secretaria que reúne a pior classificação. Esta questão assume alguma 

importância por se tratar de um núcleo importantíssimo da 

organização da instituição. A insatisfação dos inquiridos dividia-se 

entre o serviço propriamente dito e as condições do edifício da 

secretaria, o que merece especial atenção no projecto de intervenção. 

 

3.1.2. Bar(es)/Cantina(s) 

 

 

Fig. 38 – Respostas à pergunta 3.1.2. 
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3.1.3. Reprografia(s) 

 

 

Fig. 39 – Respostas à pergunta 3.1.3. 

 

Os bares e cantinas, bem como a reprografia (serviços externos à FA-

UL), obtiveram uma resposta equilibrada, mostrando capacidade para 

responder às exigências mínimas dos seus utilizadores, mas 

transparecendo que, caso possível, também são possíveis espaços a 

repensar. Todos os outros serviços aparentam cumprir os objectivos 

de forma francamente positiva. 

 

3.1.4. Biblioteca(s) 

 

 

Fig. 40 – Respostas à pergunta 3.1.4. 
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3.1.5. Centro(s) de Investigação 

 

 

Fig. 41 – Respostas à pergunta 3.1.5. 

 

 

3.1.6. Oficina(s) 

 

 

Fig. 42 – Respostas à pergunta 3.1.6. 

 

3.1.7. Geral 

 

 

Fig. 43 – Respostas à pergunta 3.1.7. 
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“Uma grande Universidade deve olhar para a Arquitectura como uma forma 

de auto-expressão.” 

 

Alfred Griswold 
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4. PROJECTO 

 

4.1. PRINCÍPIOS 

Voltando ao início (capítulo 1.), e considerando os capítulos 2. e 3., é 

então possível entender de que forma é que os princípios propostos 

se reflectiram na quarta e última parte do trabalho: a concepção do 

projecto. 

Inicialmente, foram estabelecidos os objectivos a concretizar (ver fig. 

44) e as questões nas quais se dividiram as opções de projecto para 

que este cumprisse esses mesmos objectivos. O sub-capítulo 4.1. 

destina-se à compilação e explicação sintética das escolhas feitas a 

nível da Formação, do Desenho e da Sustentabilidade para o projecto 

da nova Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. 

 

 

 

Fig. 44 – Esquema representativo dos princípios de projecto 
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4.1.1. FORMAÇÃO  

 

“No nosso mundo, experimentamos uma polarização entre a 

individualidade exagerada, de um lado, e a colectividade exagerada, 

de outro.”17 

 

O modelo de ensino, como parte integrante do título e das questões 

de trabalho a desenvolver, assumiu um papel essencial no 

desenvolvimento do projecto.  

Actualmente, existe na FAUL um sistema ineficaz, assente num 

método transversal a áreas, disciplinas e níveis de aprendizagem. E se 

é possível concordar que todos os cursos existentes na escola têm 

aproximadamente as mesmas necessidades a nível espacial, se 

considerarmos as diferenças nos diferentes níveis e graus atribuídos, 

bem como da natureza das várias disciplinas leccionadas, é óbvia a 

deficiência da estrutura existente. Alunos de licenciatura, mestrado e 

doutoramento dispõem hoje de um sistema organizacional insípido, 

com condições exactamente iguais e sem capacidade de resposta às 

necessidades e objectivos específicos de cada nível e disciplina. 

 

4.1.1.1. ESPAÇOS PARA O ENSINO 

A principal preocupação no desenho das salas de aula passou por um 

processo de compreensão das necessidades de cada ano lectivo e 

pelas diferenças que estes têm entre si. Resultaram, então, quatro 

tipos de salas: os auditórios, as salas multifuncionais, os ateliers de 

mestrado e as oficinas de trabalho. 

Os auditórios foram os espaços que menos alterações sofreram em 

relação ao desenho original (mantém as áreas), sendo apenas 

repensada a sua localização no novo sistema distributivo, de forma a 

                                                             
17 HERTZBERGER, 1999 
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optimizar a movimentação de grandes grupos. A disposição e tipo de 

cadeiras e mesas foram também mudadas, e o resultado final 

(auditórios inclinados) oferece agora melhores condições visuais e 

acústicas, mantendo-se o objectivo de ali ocorrerem aulas teóricas. 

As salas multifuncionais são o mais próximo da comum sala de aula, 

encontrando-se agora isoladas e funcionando de maneira 

independente umas das outras. Este factor é importante, 

principalmente considerando as aulas que terão lugar nestes espaços. 

Uma primeira configuração permite o funcionamento como aula de 

projecto de licenciatura. Neste nível (primeiros três anos), há ainda a 

necessidade de um controlo maior do aluno, bem como dos índices de 

concentração do mesmo. A mesma situação acontece nas aulas 

teórico-práticas de outras disciplinas, que ganham agora condições 

para obter uma muito maior eficácia, ao contrário do que acontece 

actualmente nas salas abertas para os corredores de circulação. 

O terceiro espaço criado é o atelier de mestrado, espaço localizado 

nos pisos superiores (acrescentados nos limites Norte e Sul dos 

pavilhões 4 e 6). Estas grandes salas são uma reinvenção do modelo 

predominante na actualidade, e oferecem um espaço pessoal e 

intransmissível a cada aluno de mestrado.  

O quarto e último tipo de sala é a oficina de trabalho. Existem dois 

espaços deste género no edifício, sendo que um mantém a sua 

localização actual, no extremo Nascente do edifício 6, e o outro é 

criado no “miolo” do actual edifício 4. O objectivo destas salas é 

permitir o trabalho contínuo dos alunos fora do espaço da sala de aula, 

sendo que o espaço a Sul se destina a trabalhos manuais, que 

produzem maiores volumes de detritos, enquanto que na nova oficina 

de trabalho (edifício a Norte) se oferecerão condições para trabalhar 

em desenho e formatos digitais. 
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4.1.1.2. O MODELO PRETENDIDO 

O modelo resultante tem como objectivo um crescimento gradual do 

aluno, obtendo em cada nível exactamente o tipo de apoio e 

informação de que necessita. 

Nos primeiros três anos (licenciatura), o plano de estudos concentraria 

uma maior quantidade de horas de contacto directo com o professor, 

tanto nas aulas práticas como nas teóricas, sendo que estas aulas 

teriam predominantemente lugar em auditórios ou salas 

multifuncionais. Haveria uma maior rigidez do plano de estudos, em 

tudo semelhante ao que hoje é oferecido aos alunos, de forma a 

garantir uma base de conhecimento suficientemente sólida. 

 

 

Fig. 45 – Esquema representativo dos modelos de ensino pretendidos 

 

A maior alteração acontece, no entanto, no grau de mestrado. Com a 

introdução dos ateliers de mestrado, torna-se possível um plano mais 

flexível, assente numa base de projecto (que ocorre no espaço pessoal 

do aluno) e complementado à escolha do aluno, de acordo com os seus 

interesses e vocações. Este modelo torna-se mais dinâmico pela forma 

como alunos e professores se encontram e partilham fontes de 

conhecimento. 
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4.1.1.3. OS NÚMEROS 

Actualmente, a Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 

conta com cerca de 2600 alunos18 distribuídos por 20 cursos. Com a 

intervenção concluída, haveria a possibilidade de poderem ser 

acrescentados cerca de 830 alunos, provenientes de cursos e escolas 

públicas um pouco por toda a cidade. 

Assim, a FA passaria a contar com mais 500 alunos no curso de 

Arquitectura19 e 330 em cursos de Design20, totalizando então 3430 

alunos. Este acrescento traria inúmeros benefícios à escola, 

representando à partida um acréscimo de 32% nas receitas que dizem 

respeito a propinas e outros serviços cobrados aos alunos. 

 

4.1.1.4. INVESTIGAÇÃO E EMPRESAS 

Uma última questão ligada à qualidade da formação dos alunos da 

FAUL trata-se do passo para o mercado de trabalho, que é hoje um 

problema constante nas áreas existentes na escola. A solução 

encontrada para colmatar esta falha passou pela criação de um edifício 

com contacto directo para a rua principal, onde se poderão instalar os 

projectos de investigação da escola e mesmo ateliers e novas 

empresas, servindo como grande montra do trabalho desenvolvido 

pelos alunos da Faculdade de Arquitectura. 

Um total de 476 m2 em 8 salas de trabalho e reuniões que passam a 

ser o novo rosto da escola e o ponto de contacto directo com os 

mundos da Arquitectura, do Urbanismo e do Design. 

 

  

                                                             
18 Dados de 29 de Novembro de 2013, facultados pelos serviços da FAUL 
19 250 alunos do ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa) e 250 
alunos do IST (Instituto Superior Técnico) 
20 150 alunos de Design de Comunicação e 180 alunos de Design de Equipamento, hoje 
na ESBAL (Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa) 
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4.1.2. DESENHO 

 

4.1.2.1. CONCEITO 

Segundo Otto Peters21, as universidades enfrentam hoje desafios que 

nunca antes tinham imaginado. O autor identifica problemas que 

inequivocamente são reconhecíveis na FAUL, como os avanços 

tecnológicos, as mudanças sociais, as alterações nos paradigmas 

educacionais e o crescimento da importância da mobilidade para uma 

maior abertura no ensino. O começo da era digital na aprendizagem e 

as dificuldades financeiras crónicas globais começam a afectar o 

normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino e o seu 

objectivo de responder às crescentes necessidades de 

industrialização, comercialização e globalização. 

Considerando estas questões como centrais no desenvolvimento do 

projecto, a nível do desenho dos espaços de trabalho foram tidos em 

conta os dez princípios destacados pela HOK22 no documento 

intitulado Workplace productivity23. Estes dizem respeito a todas as 

actividades desenroladas em qualquer espaço de trabalho, e 

sintetizam na perfeição as principais preocupações a ter durante a 

concepção deste tipo de espaços: 

 

1. Conforto térmico 

2. Acesso à natureza, vistas e luz natural 

3. Variações sensoriais 

4. Cor 

5. Comportamento acústico 

6. Movimentação e concentração de multidões 

                                                             
21 PETERS,  2000 
22 Empresa de Arquitectura, Urbanismo e Design sediada em Nova Iorque e com 23 
escritórios espalhados por três continentes (ver http://www.hok.com) 
23 HOK, 2013 
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7. Ergonomia 

8. Qualidade do ar no interior 

9. Escolha 

10. Envolvimento dos utilizadores 

 

No mesmo documento, é feita referência a uma espécie de fórmula 

para o sucesso de um espaço de trabalho. De acordo com Judith 

Heerwagen24, a productividade obtém-se segundo a seguinte 

equação: 

 

Desempenho = Capacidade x Motivação x Oportunidade 

 

“Um edifício pode afetar positivamente a capacidade, fornecendo 

condições ambientais confortáveis, permitindo controlo individual e 

ajuste das condições, e reduzindo os riscos de saúde e segurança. Os 

impactos negativos sobre a capacidade de fazer o trabalho estão 

associados a condições que são desconfortáveis, perturbadoras, 

perigosas ou nocivas. 

Um edifício pode afetar positivamente a motivação, proporcionando 

condições que promovam o funcionamento afetivo positivo, 

envolvimento psicológico e controlo pessoal. Os estados de espírito 

criam o 'contexto afetivo' para os processos e comportamentos de 

pensamento e estão diretamente ligados à motivação. 

Um edifício pode afetar a oportunidade, fornecendo acesso 

equitativo a condições que reduzam os riscos de saúde e segurança, 

o acesso equitativo aos serviços e a opções de design 

recompensadoras onde existem desigualdades difíceis de eliminar 

por completo. "24 

                                                             
24 HEERWAGEN, 1998 
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4.1.2.2. PROCESSO 

O desenvolvimento do projecto seguiu um processo de simplificação, 

tanto da forma como da própria utilização do edifício. O primeiro gesto 

foi a demolição do actual edifício 2, ao que se seguiram os acrescentos 

que transformaram os pavilhões existentes num grande edifício para 

o ensino desenvolvido em torno de um corpo central. 

 

 

Fig. 46 – Esquema representativo da evolução do desenho da escola 

 

A ideia subjacente à organização do programa passou por um processo 

de desfragmentação, em tudo semelhante ao procedimento feito em 

discos rígidos de computadores, por exemplo.25 Recorrendo a um 

modelo tridimensional, foi possível visualizar uma base em que apenas 

o esqueleto pré-existente era visível, abrindo assim uma infinidade de 

opções para a reorganização dos espaços. O objectivo tido em mente 

foi sempre a simplificação dos fluxos e movimentações frequentes no 

espaço da escola, através de uma organização que se pretendeu mais 

lógica e funcional. 

A numeração dos edifícios e das salas é também alterada. Hoje em dia, 

a numeração das salas contém demasiados elementos, o que várias 

vezes torna impossível a localização de uma sala específica. As salas de 

aula e gabinetes passam assim a ter a seguinte numeração: N/S/E/O/C 

(edifício em que está localizada) XX (número da sala)26. 

                                                             
25 A desfragmentação de um disco rígido consiste na reorganização e consolidação dos 
ficheiros para que o computador os processe de maneira mais rápida e eficiente. 
26 Salas ímpares e pares encontram-se em extremidades opostas dos edifícios e são 
numeradas de Poente para Nascente. Uma sala anteriormente denominada 4.0.9, por 
exemplo, passa a chamar-se sala N07. 
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4.1.2.3. ESPACIALIDADES 

Considerando todos os pontos anteriores, torna-se mais fácil começar 

a definir os tipos de espaços pretendidos e as relações que os 

utilizadores criam com eles. Olhando para a configuração da nova 

Faculdade de Arquitectura, é possível distinguir um total de seis 

pontos de entrada e saída do espaço da escola: Duas entradas ao 

centro, uma para cada nível da praça principal; Outras duas ligadas aos 

átrios principais dos blocos Norte e Sul, a Poente; Duas junto aos nós 

de ligação entre os pavilhões Norte, Este e Sul. Estes momentos de 

entrada têm significados e utilidades diferentes. 

Se, nas entradas da praça, há uma monumentalidade que eleva o 

“Cubo” e a sua relação com o grande vazio (1), pelo contrário, nas 

entradas das “traseiras” há uma escala mais contida que está 

directamente ligada ao carácter funcional dos grandes blocos de 

acessos (2). A um nível entre os dois anteriores encontram-se as 

entradas dos átrios, onde existe uma transição cuidada entre o interior 

e o exterior, mantendo-se a capacidade para suportar grandes fluxos 

de pessoas (3).  

 

 

 

Fig. 47 – As várias escalas de entrada 

1 

2 

3 
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Os blocos N e S têm uma configuração-base muito semelhante, sendo 

a entrada principal feita por grandes átrios que servem os espaços 

comerciais27. Ao fundo, um auditório em escada que nos leva ao piso 

superior. Este espaço é polivalente, podendo servir como espaço de 

encontro e estadia ou mesmo para aulas informais fora das salas de 

aula (algo que hoje em dia acontece várias vezes, mas em espaços sem 

a capacidade necessária).  

Nas áreas que antes estavam ocupadas com espaços de 

armazenamento, surgem dois grandes corredores de circulação. De 

um lado, uma parede grossa que contém algumas das exigências de 

um edifício destas características, como cacifos, zonas de arrumação e 

exposição, redes de água e electricidade. Do outro, as salas de aula. 

Estas estão ligadas entre si nas zonas “exteriores” dos edifícios, 

enquanto que nas partes mais próximas dos blocos O e E são 

intervaladas com espaços de transição, de forma a permitir uma maior 

permeabilidade entre interior e exterior. Estas salas são polivalentes e 

permitem um grande número de configurações. 

 

“(...) o modelo arquitectónico configura uma pedagogia, assim como, 

do mesmo modo, os conteúdos pedagógicos são os que dão 

qualidade ao espaço.”28 

 

Os pisos superiores são ocupados com os ateliers de mestrado, 

espaços que se desenvolvem sobre o comprimento dos blocos N e S. 

Estas grandes salas serpenteiam por entre corpos que surgem de um 

lado e outro, compartimentando-as em áreas de menor dimensão. É 

                                                             
27 Lojas de materiais, reprografias, entre outros que desejem instalar-se no espaço da 
Faculdade. 
28 VIÑAO FRAGO, 1993-94 
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nestes espaços que cada aluno de mestrado se poderá instalar 

consoante a sua preferência, numa das áreas pessoais de trabalho29.  

 

“É essencial que a liberdade de tomar iniciativas pessoais esteja 

presente na estrutura organizacional da instituição,(...)”30 

 

A criação destas zonas surge da combinação de vários factores: o 

potencial tremendo das vistas, que se encontra completamente 

desperdiçado na configuração actual dos edifícios;  a necessidade de 

oferecer um espaço pessoal e intransmissível, onde o aluno se sinta 

em casa e tenha todas as condições para desenvolver trabalho de 

qualidade; a exclusividade e o ambiente exigíveis a um nível 

educacional superior, conseguido ao colocar os ateliers em pisos 

superiores e isolados dos principais locais de passagem. 

 

 

Fig. 48 – Funcionamento dos pisos de aulas em corte 

                                                             
29 Zona com estirador, cadeira, arrumação e tomadas eléctricas individuais, onde o 
aluno pode trabalhar sempre que necessitar. 
30 HERTZBERGER, 1999 
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O edifício C é o momento de ruptura da regra que impera na 

organização e nos usos dos restantes edifícios. O corpo central da nova 

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa é o centro dos 

maiores eventos que se poderão organizar na escola. Contém um novo 

auditório principal em dois níveis, com capacidade para um total de 

544 pessoas. A biblioteca da Faculdade passa a localizar-se na frente 

Sul do edifício, permitindo a abertura da frente Poente para a grande 

praça, num gesto de convite às massas que acorram ao grande 

auditório. Ganha também um segundo piso, onde os utilizadores 

podem disfrutar de uma sala de leitura informal, bem como de uma 

sala de audiovisuais onde poderão ser permanentemente projectados 

documentários e filmes de interesse às áreas da Arquitectura, do 

Urbanismo e do Design. 

No extremo Nascente da escola localizam-se, no bloco E, os gabinetes 

de todos os professores e uma sala comum onde estes podem estar 

informalmente, conviver ou reunir com os alunos. Há também seis 

salas de reuniões e, no piso 0, o centro de informática e um bar com 

esplanada com vista para o Rio Tejo, aproveitando-se assim da melhor 

forma o que antes eram as “traseiras” da escola. 
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4.1.3. SUSTENTABILIDADE 

 

O factor ecológico também pesou na concepção e desenho do novo 

edifício da FAUL, tendo sido um elemento chave na definição final de 

alguns dos pormenores construtivos. 

Todos os elementos acrescentados ao nível do solo foram pensados 

de forma detalhada, sendo que apenas os espaços imprescindíveis à 

organização do edifício se acabam por reflectir na “pegada” deixada 

pelo edifício. Todas as paredes exteriores foram desenhadas como 

uma “capa” que envolve a estrutura existente, com os objectivos de 

minimizar a existência de pontes térmicas em elementos estruturais, 

prolongar a integridade dos mesmos e evitar os gastos energéticos 

associados à climatização. Nos pisos em que se verifica uma 

continuidade em relação à construção pré-existente, a opção tomada 

foi a de manter os ritmos e elementos que a constituem.31 Nos pisos 

acrescentados, optou-se por uma construção mais leve, 

maioritariamente com elementos em aço, mais ligeiros e resistentes. 

Nas coberturas localizam-se, em vários pontos, painéis fotovoltaicos 

destinados à produção de energia eléctrica que suporte as 

necessidades da escola, tornando-a o mais auto-suficiente possível. 

Para além da sustentabilidade energética, também o equilíbrio 

financeiro foi tido em conta, não só com os aspectos acima referidos, 

mas também pela criação de mais de uma dezena de lojas, dois bares 

e uma grande quantidade de salas de reuniões e auditórios (incluindo 

o grande auditório do edifício central) que poderão ser alugados para 

eventos de entidades externas sempre que estas o desejarem, 

constituindo isto uma fonte de receita adicional para a Faculdade.  

                                                             
31 Pilares de secção circular (250mm de raio) com 6 metros de distância entre eixos 
no sentido longitudinal, variando transversalmente em cada edifício. 
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4.2. PROGRAMA 

 

Piso Numeração Designação do espaço Área 
(m2) 

P-2 S001 Estacionamento coberto 7022 

S002 Acesso Oeste S-2 82 

S003 Acesso Centro S-2 29 

S004 Acesso Este S-2 161 

Sub-total 7294 

P-1 S005 Divisão Académica 285 

S006 Sala de espera D.A. 174 

S007 Acesso D.A. 18 

S008 Acesso Oeste S-1 18 

S009 Gab. Segurança Ed. Sul 22 

S010 Átrio Edifício Sul 934 

S011 Instalações Sanitárias 1 127 

S012 Loja 1 146 

S013 Loja 2 85 

S014 Loja 3 75 

S015 Loja 4 75 

S016 Loja 5 79 

S017 Circulação Piso -1 443 

S018 Zona Técnica Piso -1 53 

S019 Acesso Centro S-1 21 

S020 Instalações Sanitárias 2 119 

S021 Sala de aula S02 105 

S022 Sala de aula S04 110 

S023 Sala de aula S06 105 

S024 Oficina Edifício Sul S08 935 

S025 Sala de aula S10 105 

S026 Sala de aula S12 105 

S027 Sala de aula S14 110 

S028 Sala de aula S16 105 

S029 Sala de aula S18 105 

S030 Sala de aula S20 110 

S031 Acesso Este S-1 164 

W001 Gab. Investigação 1 58 

W002 Gab. Investigação 2 58 

W003 Gab. Investigação 3 58 

W004 Gab. Investigação 4 58 
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W005 Gab. Investigação 5 58 

W006 Gab. Investigação 6 58 

W007 Gab. Investigação 7 58 

W008 Gab. Investigação 8 58 

W009 Arquivo Principal 353 

Sub-total 5550 

P0 S032 Sala-comum funcionários 49 

S033 Circulação Piso 0 1758 

S034 Acesso Oeste S P0 15 

S035 Instalações Sanitárias 3 28 

S036 Secção Financeira 131 

S037 Sala de espera S.F. 199 

S038 Acessos S.F. 17 

S039 Instalações Sanitárias 4 9 

S040 Gab. V. Pres. Cons. Dir. 52 

S041 Secr. Conselho Directivo 8 

S042 Instalações Sanitárias 5 14 

S043 Gab. Pres. Cons. Dir. 128 

S044 Sala de reuniões Cons. Cien. 57 

S045 Conselho Científico 86 

S046 Departamento 1 20 

S047 Departamento 2 15 

S048 Departamento 3 15 

S049 Departamento 4 15 

S050 Departamento 5 15 

S051 Departamento 6 20 

S052 Secr. Departamentos 15 

S053 Arq. Departamentos 31 

S054 Sala Reuniões C. Pedagógico 60 

S055 Conselho Pedagógico 58 

S056 Gab. Relações Ext. 58 

S057 Instalações Sanitárias 6 124 

S058 Auditório S01 129 

S059 Sala de aula S03 112 

S060 Sala de aula S05 112 

S061 Sala de aula S07 112 

S062 Sala de aula S09 112 

S063 Sala de aula S11 114 

S064 Acesso Este S P0 73 

S065 Atelier de Mestrado 1 1066 

S066 Arrumação A.M. 1 106 
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S067 Arrumação A.M. 2 141 

S068 Arrumação A.M. 3 141 

S069 Arrumação A.M. 4 148 

S070 Instalações Sanitárias 7 97 

E001 Bar Edifício E 472 

E002 Sala de Informática E62 58 

E003 Sala de Informática E60 56 

E004 Sala de Informática E54 117 

E005 Sala de Informática E50 56 

E006 Sala de Informática E48 55 

E007 Acessos C.I. 45 

E008 Sala de Informática E52 69 

E009 Sala de Informática E56 72 

E010 Gab. Centro Inf. E58 107 

E011 Zona Técnica C.I. 388 

N001 Instalações Sanitárias 8 96 

N002 Acesso Este N0 103 

C001 Acesso 1 Edifício C P0 35 

C002 Átrio Edifício C P0 432 

C003 Instalações Sanitárias 9 198 

C004 Auditório Principal P0 438 

C005 Zona de apoio Aud. Princ. 104 

C006 Acesso 2 Edifício C P0 33 

C007 Biblioteca - Sala de leitura 
P0 

491 

C008 Balcão biblioteca 14 

C009 Bengaleiro biblioteca 32 

C010 Gab. Responsável Bibl. 9 

C011 Instalações Sanitárias 10 9 

C012 Depósito de livros 70 

C013 Livros reservados 33 

C014 Arrumos Aud. Principal 67 

C015 Camarim 116 

C016 Instalações Sanitárias 11 24 

Sub-total 9259 

P1 S071 Atelier de Mestrado 2 1404 

S072 Arrumação A.M. 5 127 

S073 Arrumação A.M. 6 130 

S074 Arrumação A.M. 7 131 

S075 Arrumação A.M. 8 130 

S076 Arrumação A.M. 9 115 
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S077 Acesso Este S P1 35 

S078 Instalações Sanitárias 12 94 

E012 Circulação Piso 1 2673 

E013 Sala de reuniões E46 40 

E014 Sala de reuniões E44 41 

E015 Sala de reuniões E42 42 

E016 Gab. Professor E40 24 

E017 Gab. Professor E38 22 

E018 Gab. Professor E36 19 

E019 Gab. Professor E34 22 

E020 Gab. Professor E32 19 

E021 Gab. Professor E30 22 

E022 Gab. Professor E28 21 

E023 Gab. Professor E26 24 

E024 Gab. Professor E24 19 

E025 Gab. Professor E22 22 

E026 Gab. Professor E20 19 

E027 Gab. Professor E18 22 

E028 Gab. Professor E16 19 

E029 Gab. Professor E14 22 

E030 Gab. Professor E12 19 

E031 Gab. Professor E10 22 

E032 Gab. Professor E08 52 

E033 Gab. Professor E06 45 

E034 Gab. Professor E04 41 

E035 Gab. Professor E02 43 

E036 Arquivo Gab. Professores 66 

E037 Gab. Professor E01 42 

E038 Gab. Professor E03 42 

E039 Gab. Professor E05 46 

E040 Gab. Professor E07 42 

E041 Gab. Professor E09 28 

E042 Gab. Professor E11 24 

E043 Gab. Professor E13 42 

E044 Gab. Professor E15 42 

E045 Gab. Professor E17 24 

E046 Gab. Professor E19 24 

E047 Sala de reuniões E25 42 

E048 Sala de reuniões E23 41 

E049 Sala de reuniões E21 40 

N003 Instalações Sanitárias 13 94 
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N004 Acesso Este N P1 35 

N005 Sala de aula N17 111 

N006 Auditório N16 136 

N007 Sala de aula N15 105 

N008 Sala de aula N14 112 

N009 Sala de aula N13 105 

N010 Sala de aula N12 112 

N011 Sala de aula N11 111 

N012 Sala de aula N10 112 

N013 Sala de aula N09 105 

N014 Sala de aula N08 112 

N015 Sala de aula N07 105 

N016 Oficina Edifício Norte N06 603 

N017 Sala de aula N05 105 

N018 Sala de aula N04 112 

N019 Sala de aula N03 111 

N020 Auditório N02 136 

N021 Sala de aula N01 105 

N022 Instalações Sanitárias 14 123 

N023 Loja 6 83 

N024 Loja 7 83 

N025 Loja 8 83 

N026 Loja 9 88 

N027 Átrio Edifício Norte 842 

N028 Gab. Segurança Ed. Norte 22 

N029 Associação de Estudantes 73 

N030 Secretariado A.E. 22 

N031 Sala de Reuniões A.E. 57 

N032 Sala comum alunos 382 

N033 Acesso Oeste N P1 15 

N034 Bar Edifício N 481 

C017 Acesso 1 Edifício C P1 17 

C018 Átrio Edifício C P1 242 

C019 Arquivo Edifício C 14 

C020 Zona Técnica Edifício C 258 

C021 Audiovisuais Biblioteca 51 

C022 Biblioteca - Sala de leitura 
P1 

176 

C023 Acesso 2 Edifício C P1 22 

C024 Auditório Principal P1 277 

Sub-total 11963 
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P2 N035 Atelier de Mestrado 3 1407 

N036 Arrumação A.M. 10 315 

N037 Arrumação A.M. 11 143 

N038 Circulação Piso 2 346 

N039 Arrumação A.M. 12 143 

N040 Arrumação A.M. 13 143 

N041 Arrumação A.M. 14 143 

N042 Arrumação A.M. 15 143 

N043 Arrumação A.M. 16 143 

N044 Arrumação A.M. 17 125 

N045 Arrumação A.M. 18 125 

N046 Acesso Este N P2 35 

N047 Instalações Sanitárias 15 123 

E050 Sala comum profs./func. 445 

E051 Cacifos professores 192 

E052 Sala de refeições 120 

Sub-total 4091 

TOTAL 38157 
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“Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. O 

distúrbio foi necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago 

já não é o mesmo.”  

 

Peter Zumthor 

  



117 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Fazer arquitectura, em qualquer lugar onde se intervenha, é um acto 

de tremenda responsabilidade. Tocar um lugar implicará sempre 

mudar algo nele, e tal tem de ser feito de forma pensada e equilibrada. 

Essa mudança deve sempre deixar esse lugar melhor do que o que se 

encontrou. É, mais que um ideal arquitectónico, um princípio básico 

da vida. 

Intervir num espaço do qual se é ou foi utilizador frequentemente é, 

por isso, uma tarefa complexa. De um lado, a opinião do arquitecto, 

divindade do seu próprio mundo, senhor e criador de tudo a partir de 

uma folha em branco. Do outro, a comunidade de utilizadores, cada 

um com uma personalidade, um ego, uma opinião diferentes. Como é 

que se consegue, então, “agradar a gregos e a troianos”? 

Não se consegue. 

Este projecto acaba por concentrar as vontades de todos os 

utilizadores, por vezes contraditórias, numa solução que se espera 

inequívocamente mais adequada e capaz de responder às 

necessidades de quem, todos os dias, entra pelos portões da 

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. A abordagem 

escolhida para resolver o “problema” foi o mais linear possível: 

procurar as questões a resolver, analisá-las, corrigi-las e inserir a 

solução num sistema global que unificasse os edifícios. Sem recorrer a 

grandes artifícios, procurando respeitar em todos os momentos o 

passado e o presente da escola, mas procurando acima de tudo 

assegurar o seu futuro. 
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Hoje, entro pelo mesmo portão onde sempre entrei, durante quase seis 

anos. Tudo parece na mesma, e no entanto tudo mudou. O Palácio da 

Ajuda, a torre sineira, a ponte, o Tejo, o cristo rei, a outra margem. Está 

tudo lá. No mesmo sítio. Os pavilhões, o 4, o 5, o 6, o “cubo” e aquele 

outro que não se sabe bem qual é. Estão lá. Entro na primeira porta 

que encontro e sigo, deambulando por entre estiradores desarrumados 

que exibem a visão de todos estes aspirantes a arquitectos numa 

infinidade de formas. Esses também estão lá. E vão lá estar sempre. Os 

pilares, as vigas, cada corredor e cada sala parecem os mesmos. Mas 

já não são. 

Porque, na realidade, é-me impossível olhar da mesma forma para o 

espaço que me acolheu durante tanto tempo. Não consigo deixar de 

ver o fantasma de um edifício que se foi construindo sobre este 

esqueleto. Olhar para o Tejo e pensar: “como seria olhar dali de cima, 

ou daquele ângulo, ou com este enquadramento?” Subir as escadas da 

entrada principal e ver o “cubo” surgir sobre o edifício da secretaria, a 

espreitar e a reclamar um espaço que é seu por direito. Dar a volta 

pelas traseiras e imaginar a vida devolvida àquele espaço, copos a 

tilintar e gargalhadas de quem está sentado à espera da próxima aula. 

Atravessar os átrios vazios e olhar para uma parede, a imaginar o que 

seria se ela não estivesse ali. 

O “lago” já não é, efectivamente, o mesmo. Talvez para muitos outros 

seja, mas não para mim. Afasto-me, subindo a alameda, e olho para 

trás. E aí vejo que os edifícios são os mesmos de há seis anos, de há 

vinte anos. Não mudaram nada, mas um dia poderá acontecer. E gosto 

de pensar que sei exactamente como poderiam passar a ser. Um dia. 
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8.1. INQUÉRITO
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1.     Organização 
  

 

    
   

Como classifica a organização da FA-UL nos seguintes parâmetros? 
 

   
        

 
1.1. 

 Pavilhões 
Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
              

   
Sistema de separação de cursos, serviços e outros usos por vários edifícios 

  
1.1.1. Que mudança(s) considera prioritária(s) na organização dos pavilhões? 

  
  Nenhuma   

   
União por percursos interiores/cobertos   

   
Junção de vários usos em cada edifício   

   

Outra 

 
1.2. 

 Átrios 
Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
              

   
Espaços comuns polivalentes usados como espaço expositivo e de encontro 

  
1.2.1. Que mudança(s) considera prioritária(s) nos átrios dos pavilhões? 

  
  Nenhuma   

   
Criação de zonas de permanência e convívio   

   
Melhoria das condições para exposições de trabalhos   

   

Outra 

 
1.3. 

 Circulação 
Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
              

   
Corredores incluídos no sistema das salas 

  
1.3.1. Que mudança(s) considera mais pertinente(s) no sistema de circulação? 

  
  Nenhuma   

   
Criação de um sistema independente das salas de aula   

   
Melhoria das condições de acessibilidade pelo exterior   

   

Outra 

 
1.4. 

 Acessos 
Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
              

   
Zonas de entrada/saída do espaço da FA-UL 

  
1.4.1. Que mudança(s) considera mais pertinente(s) no sistema de acessos? 

  
  Nenhuma   

   
Criação de mais entradas/saídas   

   
Eliminação da barreira física delimitadora do espaço da FA-UL   

   

Outra 

Ano   __      Curso  ___________ 



 

 
1.5. 

 Geral 
Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
              

   
Como classifica, de uma forma geral, a organização dos edifícios da FA-UL? 

   
        2.     Salas de aula 

       

   
Como classifica o comportamento das salas de aula da FA-UL nos seguintes 
parâmetros? 

   
        

 
2.1. 

 
  Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
  2.2.1. Térmica           

   
Capacidade das salas manterem uma temperatura confortável nos picos térmicos 

  
2.2.2. Acústica           

   
Isolamento do ruído exterior e controlo dos sons no interior 

  
2.2.3. Luz Natural           

   
Possibilidade de trabalhar recorrendo apenas ao controlo da luz natural 

  
2.2.4. Luz Artificial           

   
Qualidade do equipamento de iluminação artificial e da luz que irradia 

  
2.2.5. Geral           

   
Comportamento geral das salas de aula 

   
                

   
Como classifica a adequabilidade das salas de aula da FA-UL nos seguintes parâmetros? 

   
        

 
2.2. 

  
Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
  2.2.1. Estrutura/Organização           

   
Disposição das mesas/cadeiras/armários/cacifos no espaço físico da sala 

  
2.2.2. Mesas/Cadeiras           

   
Qualidade e conforto do mobiliário existente 

  
2.2.3. Equipamentos           

   
Rácio entre computadores/projectores/tomadas e as necessidades existentes 

  
2.2.4. Teoria/Prática           

   
Equilíbrio entre o número de salas preparadas para as aulas teóricas e práticas 

  
2.2.5. Continuidade           

   
União das salas em projecto de Arquitectura, Urbanismo ou Design 

  
2.2.6. Geral           

   
Adequabilidade geral das salas às exigências dos cursos leccionados 

   
        3.     Serviços 

       
   

Como classifica a quantidade/capacidade dos serviços disponíveis na FA-UL? 

   
        

 
3.1. 

 
  Mau Insatisfatório Satisfatório Bom Excelente 

 
  3.1.1. Secretaria(s)           

 
 

3.1.2. Bar(es)/Cantina(s)           

  
3.1.3. Reprografia(s)           

  
3.1.4. Biblioteca(s)           

  
3.1.5. Centro(s) de Investigação           

  
3.1.6. Oficina(s)           

  
3.1.7. Geral           
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Corte do edifício C 

 

 

Topos dos edifícios N e S 
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Praça principal 

 

 

Edifício N em corte 
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Protecção solar passiva – salas de aula 

 

 

Edifício S – Administração 
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Edifício S – Administração 

 

 

Edifício N – Corte 
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Tratamento dos elementos estruturais 

 

 

Edifício S – Corte 
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Edifício C – Piso 0 

 

 

Inclinação do auditório principal 
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 Planta Piso 1 

 

 

Edifíio S – Corte 
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Organização dos ateliers de mestrado 

 

 

Perspectiva de zona de maquetes dos ateliers de mestrado 
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Salas de aula – corte 

 

 

Organização dos espaços de trabalho 
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Edifício C – Auditório 

 

 

Edifício S – Corte 
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Edifício S – Corte 

 

 

Edifício N – Corte 
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Organização dos usos 

 

 

Planta – Piso 1 
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Edifício S – Corte 

 

 

Salas de aula 
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Ensaios para unidades de trabalho 

 

 

Organização das salas 
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Organização das salas 

 

 

Ensaio para corredores de circulação 
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Corte 

 

 

Praça principal 
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Estudo da estrutura 

 

 

Ensaio para a praça principal 

  



152 
 

 

Organização dos usos 

 

 

Ensaio para as salas de aula 
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Ensaio para unidade de trabalho 

 

 

Organização e conceito 
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Modelo 3D - Teste para a fachada 

 

 

Modelo 3D – Teste de elementos de sombreamento 
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Modelo 3D – Teste de elementos de sombreamento 

 

 

Modelo 3D – Teste de elementos de sombreamento 
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Modelo 3D – Teste para a fachada 

 

 

Modelo 3D – Teste para a fachada 

 

 

Modelo 3D – Teste para exteriores 
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Modelo 3D – Teste para a praça 

 

 

Modelo 3D – Teste para a praça (piso inferior) 
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Maquete 

 

Maquete 
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Maquete 

 

 

Maquete 
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Maquete 

 

 

Maquete 
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