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O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 

Projecto para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

Resumo  
(285 palavras) 

As cidades são realidades complexas que ao longo do tempo assumem diversas configurações. O seu 

processo de crescimento estabelece-se num diálogo entre arquitecturas e novas necessidades sociais. 

As arquitecturas simbólicas entendem-se à luz desta dinâmica urbana e revelam o seu valor quando a 

passagem do tempo se demonstra como certeza permanente no espaço. Estes edifícios parecem ser 

fundamentais para a compreensão dos lugares, conservando em si fortes princípios de identidade, e 

por isso, com alguma serenidade, mostram-se capazes de assumir diversos usos, de se adaptarem à 

mudança.  

A disponibilidade que a arquitectura detém para colaborar na resposta às exigências da cidade e do 

tempo transporta o entendimento das formas para uma dimensão simbólica, para além de domínios 

estritamente físicos. A dissertação pretende reflectir sobre estas formas e o poder dos seus símbolos. 

Assim, parte-se da premissa de Umberto Eco e pensa-se a arquitectura enquanto fenómeno de 

comunicação, nutrida de mecanismos que transcendem a similitude formal entre objecto e significado 

ou forma e conteúdo. Ou seja espera-se que a obra arquitectónica desperte no indíviduo a vontade de 

a interpretar, que esta seja uma obra aberta, deixando-se preencher por um sentido mais plural. 

No processo de projecto para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos, emerge a 

necessidade de compreender os seus indícios simbólicos, tanto através do gesto de resignificar de pré-

existências relevantes como com a proposta de novas formas. Nesta convivência entre, passado, futuro 

e presente, perseguem-se a continuidade de memórias urbanas e procura-se dotar o lugar de uma 

dimensão colectiva. Com isto, pondera-se a sua participação não só nas vivências da colina de 

Santana, uma escala local, mas também como um elemento activo na estrutura da cidade, a uma escala 

global. 

 

Palavras chave: símbolo, comunicação, convento, temporalidade , permanências, 
património. 



  



The symbolic value in architectures of the city 

Project for the place of the convent of Santo António dos Capuchos convent 

 

Abstract 
(278 words) 

Cities are complex realities adopting various configurations through time. This growth 

process is achieved by dint of a dialogue between architecture and new social needs. 

The symbolic architectures are understood through these urban dynamics revealing its 

value when the passage of time is shown as permanent in space. These buildings seem 

to be crucial for the understanding of places, keeping strong elements of identity, and 

therefore capable of taking different uses, adapting to change, with serenity.  

The availability that architecture houses to meet the requirements of the city and time 

carries the understanding of forms to a symbolic dimension, beyond strictly physical 

domains.  The dissertation intends to reflect on these forms and the power of its 

symbols. Thus it starts from Umberto Eco premise and architecture is thought as a 

phenomenon of communication, fulfilled with mechanisms that transcend the formal 

similarity between object and meaning or form and content. In other words, is expected 

that the architectural work awakes, in man, the desire of interpretation, as an Open 

work, that  can be completed  with a plural sense. 

In the design process for the place of Santo António dos Capuchos  convent, an urgency 

to understand its symbolic clues emerges, both through the need to give meaning to 

relevant pre-existences as with the proposal of new forms.  On this coexistence between, 

past, future and present the continuity of urban memories is chased and is looking to 

provide the place with a collective dimension. Overall, it is considered the participation 

of this territory not only in the life of Santana  hill,  on a local scale, but also as an 

active element in the structure of the city, on a global scale.  

 

Key words: symbol, communication, temporality, convent, permanent, heritage. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Agradeço, 

 

 

Aos meus orientadores pela partilha de conhecimentos num acompanhamento 

contínuo, com muita disponibilidade e paciência. Agradeço em especial à 

professora Marta Feliciano que me contagiou desde cedo com o seu gosto pela 

arquitectura, transmitindo-me força e motivação. 

Aos meus amigos pelo significado dos desafios vividos em conjunto ao longo 

deste percurso académico, que guardo em momentos inesquecíveis. 

Ao Miguel que, com a sua enorme generosidade se mostrou incansável, 

construindo, também ele, o rumo deste projecto. 

Por fim, agradeço à minha mãe e ao meu pai pelo apoio infindável. 

  



 

  



Índice  

1.Introdução    1 
 

2. No fluir da cidade, arquitectura e símbolo   7 

2.1 O simbólico na cidade   8 

2.2 O simbólico na arquitectura   12 

2.3 O símbolo como estratégia poética   15 

2.4 Um outro modo de ser monumento   21 

2.5 Os símbolos para fazer projecto   23 
 

3. Arquitecturas simbólicas   25 

3.1 As Formas urbanas permanentes   27 

 3.1.1. Os monumentos 

 3.1.2 Os elementos primários 

3.2 Os conventos   33 

3.2.1 O Convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa 

3.2.1.1 Transição: Entre o sagrado e o profano 

3.2.1.2 A escolha de um lugar simbólico 

3.2.1.3 Da função ao simbolismo: Regras constitutivas 

3.2.1.4 A cerca, habitar a paisagem por símbolos naturais 

3.2.1.5 Identidade e transformação, símbolo cultural 
 

4. Arquitectura como estrutura   51 

4.1 Pela defesa de um tempo próprio da arquitectura   53 

4.1.1 Projectar pela memória 

4.1.1 Os edifícios metafísicos 

4.1.2 Um modo de ser fora do tempo 

4.1.3 Tipologia 

4.2 Estruturar a diversidade   59 

4.2.1 Forma, colectivo e individual 

4.2.1 Forma, uniformidade e variação 



4.2.1.1 A Baixa Pombalina, um exemplo de ordem 

 

4.2.1 Forma, espaço e função 

 4.2.1.1 Lingotto, um símbolo da modernidade 

4.3 Compreensão e operatividade de princípios para o projecto   68 

4.3.1 Enquadramento 

 4.3.1.1 Robustez 

4.3.2 Espaço Genérico 

4.3.3 Lógicas de independência 

4.3.4 Espaços serventes e espaços servidos 

4.3.5 Estrutura e Subestrutura 

 4.3.5.1 O Biscione de Génova e o Pedregulho do Rio de Janeiro 

 4.3.5.2 Ponte Vecchio 

 4.3.5.3 Instituto Superior de Educação de Setúbal 
 

5. Uma proposta para o lugar do antigo Convento dos Capuchos de Lisboa  85 

 5.1 Encontro de tempos    87 

5.1.1 O sentido das permanências e a metamorfose de memórias 

5.2  Edifício público como lugar público  91 

 5.2.1 Possibilidades programáticas 

5.3 A topografia como motivo simbólico  92 

 5.3.1 O gesto 

  5.3.1.1 O gesto num sistema de espaços públicos 

  5.1.1.2 O gesto na arquitectura 

5.4 Considerações finais   106 

6 Referências Bibliográficas  108 

7. Suplemento Gráfico  112 

7.1 Fotografias das maquetas 

 Escala 1:500 

 Escala 1.200 (maqueta final) 

7.2. Conceito  

7.3. Plano urbano à escala 1:500 



7.4. Aprodundamento arquitectónico à escala 1.200: 

  7.4. 1. Alçado Sul e Alçado Nascente 

7.4. 2. Alçado Norte e Alçado Poente 

7.4. 3. Planta piso -1 

7.4. 4. Planta piso 0 

7.4. 5. Planta piso 1 

7.4. 6. Planta piso 2 

7.4. 7. Planta piso 3 

7.4. 8. Planta de coberturas 

7.5. Corte construtivo à escala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Índice de imagens 

 

Figura 1 [pp 11] “Sequência de imagens do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin”: síntese da 
autora 

Figura 2. [pp 18] “Procura de comodidade numa poltrona incómoda(...)”: Munari, Bruno; Uno torna 

a casa stanco per aver lavorato tutto il giorno e trova una poltrona scomoda, Domus, 202,Outubro de 

1944, pp 374-375 

Figura 3. [pp 20] “Capa do livro a obra aberta de Umberto Eco (...)”: imagem obtida em 
hipermediaciones.com/2012/03/14/ensenar-las-hipermediaciones-entre-teoria-y-literatura-i/ 

Figura 4 [pp 20] “Anúncio publicitário da Knorr (...)” : imagem obtida em 
anunciosdeantigamente.blogspot.com 

Figura 5. [pp 20] “Ilustração de Francis Picaba do jornal Dada nr 4-5, Maio de 1915”: imagem obtida 
em hdelarteyrurtiaquinto.blogspot.pt/. 

Figura 6 [pp 20] “Le violon d’Ingres, Man Ray, 1924” : imagem obtida em www.wikiart.org/en/man-
ray/ingre-s-violin-1924 

Figura 7 [pp 22] “Sequência de fotografias do Centro Comercial das Amoreiras que, com a sua 

marcação do skyline de Lisboa parecem dotar-se de um estatuto icónico.” imagem obtida em 

www.panoramio.com/user/833635/tags/Lisboa 

Figura 8 [pp 22] “Sequência de imagens retiradas do Livro Learning From Las Vegas que ilustram uma 

cidade repleta de arquitecturas dominadas pelo símbolo, em se discuidam os seus contéudos 

espaciais.” Venturi, Robert e Scott Brown, Denise, Learning from Las Vegas, Cambridge: MIT Press, 

1977 

Figura 9 [pp 24] “Planta do Salk Institute, de Louis Kahn em que a arquitectura define um 

enquadramento , uma praça, que contempla o mar, remetendo para o Propylea da Acrópole de 

Atenas. (...)”: imagem obtida em www.studyblue.com 

Figura 10 [pp 24] Planta da Acrópole de Atenas: Norberg-Schulz, Christian, Arquitectura Occidental, 

Barcelona: Gustavo Gili, 2000 

http://anunciosdeantigamente.blogspot.com/
http://www.wikiart.org/en/man-ray/ingre-s-violin-1924
http://www.wikiart.org/en/man-ray/ingre-s-violin-1924
https://www.studyblue.com/notes/note/n/lecture-14-kahn-and-re-emergent-europe/deck/6320656


Figura 11 [pp 28] “Planta do Coliseu de Roma de 1707, em que se sugere a sua transformação para 

um fórum com a igreja ao centro.”: Rossi, Aldo, A arquitectura da cidade, Lisboa: Edições Cosmos, 

2001, pp 131 

Figura 12 [pp 30] “Vista aérea da cidade de Pádua, onde se percebe a importância  urbana do Pallazzo 
della Ragione, confirando três praças em seu redor”: imagem obtida em bing.com/maps 

Figura 13 [pp 30] “Fotografia do Pallazzo della Ragione em dias de mercado, tirada da praça delle 

erbe.” : imagem obtida em freeforumzone.leonardo.it/ 

Figura 14 [pp 30] “Galerias térreas de função comercial” 

Figura 15 [pp 32] “Axonometrias com os ritmos de crescimento.” : imagem obtida em 

www.francescocorni.com 

Figura 16 [pp 32] “Fotografia que destaca as diversas ordens contidas numa estrutura maior e 

repetitiva, sem a qual não seria possível as adaptações que se têm vindo a referir.”: fotografia da autora 

Figura 17. [pp 34] “Representação daquilo que seria a Alameda de Santo António dos Capuchos e o 

respectivo convento, em meados do século XVI”: desenho de A. Pedroso, in Luís Gonzaga Pereira, 

Monumentos Sacros de Lisboa, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1927, pp. 61 

Figura 18. [pp 36] “Planta de 1807, que ilustra o movimento de entrada na unidade conventual, pela 

Alameda de Santo António dos Capuchos, bem como a sua evidente relação com o Campo de Sta 

Anna, actual Campo Mártires da Pátria”: fonte desconhecida. 

Figura 19 [pp 37] “Fotografia do Jardim do Torel tirada entre 1960 e 1969 por Artur Pastor”: imagem 

obtida em arquivo municipal de Lisboa. 

Figura 20 [pp 37] “Fotografia do Jardim do Torel em meados dos anos quarenta por Amadeo Ferrari” 

: imagem obtida em arquivo municipal de Lisboa. 

Figura 21 [pp 37] “Fotografia do Jardim do Torel tirada entre 1960 e 1969 por Artur Pastor.” : 

imagem obtida em arquivo municipal de Lisboa. 

Figura 22 [pp 38] “Panorâmica da Rua Luciano Cordeiro, na década de cinquenta, por Judah Benoliel, 

na qual se avista o limite do território do antigo Convento dos Capuchos.” : imagem obtida em 

arquivo municipal de Lisboa. 

Figura 23 [pp 38] “Fotografia tirada da Alameda de Santo António dos Capuchos, nos anos 

cinquenta, por Judah Benoliel, em que se percebe que a igreja comunica de forma franca com a 

cidade” : imagem obtida em arquivo municipal de Lisboa. 

http://www.francescocorni.com/disegni.php?s_regione=Veneto&lang=en


Figura 24 [pp 38] “Fotografia do início do século XX, por Joshua Benoliel, onde se vê em primeiro 

plano o Palácio Centeno, actual reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, seguido da igreja.”: 

imagem obtida em arquivo municipal de Lisboa. 

Figura 25 [pp 43] “Esquema interpretativo do Convento de Santo António dos Capuchos.”: síntese da 

autora. 

Figura 26 [pp 47] “Fotografia referente à fase de ocupação do antigo Convento de Santo António dos 

Capuchos pelo asilo de Mendicidade de Lisboa, vista nascente.”: Martins, Rocha, A caridade em Lisboa 

em Illustrazão portugueza 62, 9 de Janeiro de 1905, pp 15. 

Figura 27 [pp 47] “Fotografia referente à fase de ocupação do antigo Convento de Santo António dos 

Capuchos pelo asilo de Mendicidade de Lisboa, claustro”: em Sakallarides, Constantino; Alves, 

Manuel Valente, Lisboa, Saúde e inovação, do renascimento aos dias de hoje, Lisboa: Gradiva, 2008. 

Figura 28 [pp 47] “Fotografia do claustro do antigo Convento de Santo António dos Capuchos, em 

1934, durante uma visita à exposição de crisântemos por parte do enfermeiro-mor dos hospitais civis 

de Lisboa”: imagem obtida em digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1016733. 

Figura 29 [pp 47] “Fotografia da Alameda de Santo António dos Capuchos aquando a ocupação 

hospitalar, tirada por Ferreira da Cunha”: imagem obtida em arquivo municipal de Lisboa. 

Figura 30 [pp 48] “ Fotografia do claustro do Hospital dos Capuchos, actualmente.”: fotografia da 

autora. 

Figura 31 [pp 48] “ Fotografia do piso térreo do claustro do Hospital dos Capuchos, actualmente.” : 

fotografia da autora. 

Figura 32 [pp 50] “Ortofotomapa do período dos anos quarenta.”: fonte desconhecida. 

Figura 33 [pp 50] “Ortofotomapa actual.”: imagem obtida em maps.google.pt. 

Figura 34 [pp 54] “O grupo La Tendenza.”: imagem obtida em www.gizmoweb.org. 

Figura 35 [pp 55] “Analogia entre o Baptistério de Parma e o projecto para o Teatro Paganini, 

também em Parma, de Aldo Rossi.”: imagem obtida em www.fondazionealdorossi.org/opere/1965-

2/scheda-prodotto/. 

Figura 36 [pp 55] “Alçados do projecto para a Casa do Estudante, em Chieti de Giorgio Grassi, 1976. 

Nestes revêm-se princípios de abstracção”: imagem obtida em www.tumblr.com/search/giorgio-grassi. 

Figura 37 [pp 55] “Fotografia de uma quinta nos arredores de Milão, referência à arquitectura rural 

italiana e inspiração do projecto de Giorgio Grassi.”: imagem obtida em 

www.tumblr.com/search/giorgio-grassi. 



Figura 38 [pp 56] “Fotografia da maqueta da Casa do Estudante.” : imagem obtida em 

www.tumblr.com/search/giorgio-grassi. 

Figura 39 [pp 57] “Enigma de uma tarde de Outono, 1910, De Chirico.”: imagem obtida em 

valiteratura.blogspot.com. 

Figura 40 [pp 57] “Enigma do Oráculo, 1910, De Chirico.”: imagem obtida em 

disoccupatamente.wordpress.com/2013/10/22/nadja-creatura-ispirata-e-ispiratrice/. 

Figura 41 [pp 57] “Enigma da Hora, 1911, De Chirico.”: imagem obtida em 

www.colombotaccani.it/enigmaprog.html. 

Figura 42 [pp 62] “Vista aérea da Baixa Pombalina onde se evidencia o rigor do seu traçado racional”: 

imagem obtida em www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=781794. 

Figura 43 [pp 62] “Planta do Plano da Baixa Pombalina de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel.”: 

Augusto-França, José, Uma experiência Pombalina, em Monumentos 21, Lisboa: IHRU, 2004 pp 30. 

Figura 44 [pp 62] “Sequência de fachadas da Rua do Carmo.”: Augusto-França, José, Uma experiência 

Pombalina, em Monumentos 21, Lisboa: IHRU, 2004, pp 31. 

Figura 45 [pp 65] “Vista aérea do Lingotto enquanto fábrica da FIAT.”: Prusick Mario, Renzo Piano, 

Progetto Lingotto, Torino, Domus 675, Milão Setembro de 1986, pp29. 

Figura 46 [pp 65] “Vista aérea do Lingotto enquanto fábrica da FIAT.”: imagem obtida em 

www.imprese.san.beniculturali.it/. 

Figura 47 [pp 65] “Fotografia do Lingotto enquanto fábrica da FIAT.”: imagem obtida em 

www.flickr.com. 

Figura 48 [pp 66] “Fotografia do interior do Lingotto antes da reabilitação do arquitecto Renzo 

Piano.”: imagem obtida em www.fondazionerenzopiano.org. 

Figura 49 [pp 66] “Fotografia de um dos cortili do Lingotto antes da reabilitação do arquitecto Renzo 

Piano.”: imagem obtida em www.fondazionerenzopiano.org. 

Figura 50 [pp 68] “Maqueta do projecto de reabilitação de Renzo Piano, onde se percebe a 

importância do eixo arbóreo que penetra dentro do edifício, como estratégia de comunicação com a 

cidade.”: Prusick Mario, Renzo Piano, Progetto Lingotto, Torino, Domus 675, Milão Setembro de 1986, 

pp30. 

Figura 51 [pp 68] “Imagem da cobertura em rampa como estímulo para o projecto, sendo um 

elemento simbólico e memorizável.”: imagem obtida em www.fondazionerenzopiano.org. 

http://valiteratura.blogspot.com/2012/05/pintura-metafisica-giorgio-de-chirico.html
http://www.flickr.com/


Figura 52 [pp 68] “Esquiço de Renzo Piano que evidencia uma métrica repetitiva de 6m por 6m, 

retomada no esquema seguinte.”: imagem obtida em www.fondazionerenzopiano.org. 

Figura 53 [pp 68] “Esquema em que se assume o esqueleto de betão como pauta comum a preencher 

por variadas funções (representadas pelas diferentes cores).”: esquema da autora. 

Figura 54 [pp 70] “Fotografia do Hospital da Misericórdia de Viseu abandonado.”: Santos, Daniela, 

Pousada de Viseu, Metamorfose e reciclagem de uma memória, Coimbra: Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da Universidade de Coimbra, 2012, pp 100. 

Figura 55 [pp 70] “Fotografia da actual Pousada de Viseu, projecto do arquitecto Gonçalo Byrne.”: 

Santos, Daniela, Pousada de Viseu, Metamorfose e reciclagem de uma memória, Coimbra: Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, 2012, pp 90. 

Figura 56 [pp 70] “Planta do primeiro piso da Pousada de Viseu.” : Santos, Daniela, Pousada de Viseu, 

Metamorfose e reciclagem de uma memória, Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

Universidade de Coimbra, 2012, pp 86. 

Figura 57 [pp 71] “Maqueta do projecto Headquarters of Universal Studio, de Rem Koolhaas.”: 

imagem obtida em www.oma.eu. 

Figura 58 [pp 71] “Planta do projecto Headquarters of Universal Studio, de Rem Koolhaas.”: Leupen, 

Bernard, Frame and generic space: a study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, 

Rotterdam: 010 Publishers, 2006, pp 25. 

Figura 59 [pp 71] “Esquema que ilustra a dualidade entre enquadramento e espaço genérico.”: 

esquema da autora. 

Figura 60 [pp 73] “Imagem da Cabana de Laugier 1753.”: Leupen, Bernard, Frame and generic space: a 

study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, Rotterdam: 010 Publishers, 2006, 

pp 27. 

Figura 61 [pp 73] “Fotografia da sala do Palazzo Madama em Turim, como destaque da libertação 

entre o estuque interior e os deveres estruturais, que possibilitam a sua expressão barroca.”: imagem 

obtida em pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Real_de_Turim. 

Figura 62 [pp 73] “Quadro Mulher bebendo com dois homens de Pieter de Hooch, representando a 

casa do século XVI e evidenciando a presença da estrutura de madeira.” : imagem obtida em  

Figura 63 [pp 73] “Esquema de Stewart Brand, sistematizado por Bernard Leupen,.que clarifica a 

lógica de independência que têm vindo a ser descrita entre as componentes que constituem o 



edifício.”: Leupen, Bernard, Frame and generic space: a study into the changeable dwelling proceeding 

from the permanent, Rotterdam: 010 Publishers, 2006, pp 31. 

Figura 64 [pp 76] “Maqueta do projecto Plano Obus para Argel, de Le Corbusier.” Imagem obtida em: 

islanddeserters.blogspot.pt/2010/01/le-corbusier-plan-obus-alger-1933.html. 

Figura 65 [pp 76} “Planta das células habitacionais do Plano Obus.”: Leupen, Bernard, Frame and 

generic space: a study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, Rotterdam: 010 

Publishers, 2006, pp 153. 

Figura 66 [pp 76] “Capa da revista italiana Casabella de 1972 que ilustra como “radical design”, um 

conjunto de intervenções arquitectónicas que surgiram estimuladas por permissas do mega 

estruturalismo.”: imagem obtida em presstletter.com/2012/08/episodi-dellarte-a-milano-libri-dartista-

ed-editoria-negli-anni-settanta/. 

Figura 67 [pp 77] “Maqueta de estudo para a Unidade de Habitação de Marselha de Le Corbusier, em 

que se evidencia a diferenciação entre estrutura e subestrutura.”: imagem obtida em 

www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1384. 

Figura 68 [pp 78] “A fotomontagem representa as megaestruturas de Yona Friedman, em Paris, 

1960.”: imagem obtida em movingcities.org/movingmemos/yona-friedman-book-review-oct11/. 

Figura 69 [pp 78] “A fotomontagem representa a megaestruturas de Archizoom, em Florença, 1969”: 

imagem obtida em www.flickr.com/photos/69575187@N00/2975573076. 

Figura 70 [pp 80] “Fotografia do Biscione de Génova.”: imagem obitda 

emwww.impresedilinews.it/luigi-carlo-daneri-progettista-percorso-virtuoso-nella-sua-liguria/. 

Figura 71 [pp 80] “Fotografia do Pedrugulho no Rio de Janeiro.”: imagem obtida em 

www.archdaily.com.br/br/01-12832/classicos-da-arquitetura-conjunto-residencial-prefeito-mendes-

de-moraes-pedregulho-affonso-eduardo-reidy. 

Figura 72 [pp 80] “Esquema do Pedregulho que estabelece lógicas evidentes com o Biscione, tanto a 

nível constitutivo como nos nexos urbanos.”: esquema da autora. 

Figura 73 [pp 81] “Fotografias da Ponte Vecchio de Florença”: fotografias da autora. 

Figura 74 [pp 81 “Esquema que destaca a presença de uma estrutura unitária capaz de acomodar a 

variação.”: esquema da autora. 

Figura 75 [pp 83] “Fotografias do Cabo Espichel e da Escola Superior de Educação de Setúbal.”: 

imagem obtida em arquivo.ese.ips.pt/ese/edificio/fotosese/fotosext.asp. 

http://www.impresedilinews.it/luigi-carlo-daneri-progettista-percorso-virtuoso-nella-sua-liguria/


Figura 76 [pp 83] “Esquema interpretativo em que se destaca uma métrica estrutural constante que 

suporta as variações de elemntos simbólicos (azul).”: esquema da autora. 

Figura 77 [pp 90] “Esquemas explicativos da evolução histórica do lugar de Santo António dos 

Capuchos, em que a nova intervenção será mais uma etapa a inserir-se nesta lógica de continuidade 

temporal.”: esquemas da autora. 

Figura 78 [pp 92] “Desenho referente aos conteúdos programáticos do projecto do Sainsbury Center 

em Norwich, de Norman Foster.(...).”: imagem obtida em 

proyectos4etsa.wordpress.com/2013/06/29/centro-sainsbury-1974-78-norman-foster/. 

Figura 79 [pp 93] “Fotografia tirada do Miradouro da Nossa Senhora do Monte em que se avista, de 

nascente, o lugar de Santo António dos Capuchos, imerso na mancha arbórea do Campo Mártires da 

Pátria.”: fotografia da autora. 

Figura 80 [pp 93] “Fotografia tirada do edifício “Franjinhas”, do arquitecto Nuno Portas, onde se 

obtém uma vista poente da área de intervenção.”: fotografia da autora. 

Figura 81 [pp 93] “Fotografia de uma vista de Sul, obtida no Princípe Real.”: fotografia da autora. 

Figura 82 [pp 94] “Sequência de fotografias do lugar obtidas de um posicionamento a Sul e a 

Nascente, respectivamente, em que se distinguem um conjunto de elementos notáveis na paisagem.”: 

fotografias da autora. 

Figura 83 [pp 95] “Fotograma do filme Blow up de Michelangelo Antonioni (1966), composto por 

ampliações de negativos fotográficos organizados sequencialmente.(...)”: imagem obtida em 

laproximafoto.blogspot.pt/2012/11/023-blowup.html. 

Figura 84 [pp 96] “Primeiros esquiços para a definição de um gesto urbano.”: desenhos da autora. 

Figura 85 [pp 97] “Esquemas explicativos do conceito do projecto.”: esquemas da autora. 

Figura 86 [pp 98] “Esquemas explicativo do sistema de espaços públicos.”: esquemas da autora. 

Figura 87 [pp 99] “Fotografia panorâmica da paisagem apartir do lugar de Santo António dos 

Capuchos.”: fotografia da autora. 

Figura 88 [pp 101] “Esquemas explicativos da estruturação do conjunto arquitectónico e os 

respectivos conteúdos programáticos. O primeiro esquema corresponde a um nível térreo e o segundo 

ao último piso do projecto.”.: esquemas da autora. 

Figura 89 [pp 102] “Fotografia do Memorial da Paz, em Hiroshima, do arquitecto Kenzo Tange 

(1955).”: imagem obtida em www.designculture.it/kenzo-tange.html. 



Figura 90 [pp 102] “Fotografia do Museu das Colecções Reais, em Madrid, dos arquitectos Mansilla e 

Tunon (2006).”: imagem obtida em www.meetingdots.com/2010_11_07_archive.html. 

Figura 91 [pp 102] “Alçado Poente do projecto onde também se pretende uma imagem abstracta, 

através da qual se espera um diálogo sereno com as pré-existências.”: desenho da autora. 

Figura 92 [pp 105] “Sequência de esquemas que ilustram as lógicas de agregação do edifício linha, em 

que se destaca a definição de um enquadramento e respectivo espaço genérico. (...)”: esquemas da 

autora. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Alice: Quanto tempo dura o eterno? 

Coelho: Às vezes apenas um segundo. 

 

Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas 
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No espaço da arquitectura, da cidade ou da urbanidade vive o homem no passar do tempo. Nestes 

seres urbanos advinham-se lugares para o “acontecer” e, de certo, também neles se prescreve a 

permanência do tempo. O “acontecer”, entendido num tempo que é presente, posiciona o homem 

numa sequência: entre o “antes”- o passado- e o “depois” –o futuro. Nisto, momentaneamente, a 

cidade mostra-se por aquilo que já foi e sugere o que poderá vir a ser, constrói a sua história. Emerge 

assim, uma duplicidade entre a vida do homem e a vida que existe, também, nas arquitecturas da 

cidade. 

Vive-se, involuntariamente, de olhos postos no futuro, num instinto de determinação de algo que é 

longínquo, vago e impreciso, apresentando-se como condição de possibilidade. Há neste modo de 

ser1, específico a cada homem, um desassosego do presente, uma experiência de projecção para além 

do que já se foi e do que se é2. Nisto, estrutura-se a acção, por uma espécie de simultaneadade entre a 

consciência do passado (constatando o que é irrecuperável) e a projecção do futuro (o que ainda se 

pode criar e viver). Percebe-se um tempo do homem, finito e restrito a uma esfera pessoal. É o tempo 

de uma vida, dado pela sucessão de acontecimentos cronológicos, o qual Heidegger designa de 

intratemporalidade3.  

Ao modo de ser do homem não pertence o infinito, por isso se, de facto, existe um outro tempo, 

contínuo, que vive na cidade, um “tempo sem tempo”, indestrutível e eternamente presente, tem de ser 

independente deste tipo de existência. A posição do sujeito no mundo, enquanto ser integrado da sua 

condição transitória, diferencia-se deste tempo primordial, posterior ou anterior ao seu nascimento, 

que avança imperturbável à acção do homem. Também avança o homem, como transeunte, por entre 

existências sólidas, de uma cidade qualquer.  

O encontro do indivíduo com a cidade responde à necessidade de, num tempo contínuo, eleger meios 

para a estruturação do seu tempo pessoal. Nesta diferenciação e comunhão, os lugares, nutridos de 

características identitárias, funcionam como âncoras, referenciais num contexto mais vasto. Um 

1 Segundo Heidegger, em Conceito de Tempo (1992) o modo de ser é a forma que cada indíviduo encontra de estar no mundo 

(being-in-the-world), à qual pertence uma entidade que se conhece como expressão da vida humana, o Daisen. Esta é a 

manifestação de um comportamento em relação ao mundo, em termos de acção, contemplação, e preocupação de ser. 

2 A noção de temporalidade em Heidegger é tida pela certeza da morte. Como se o homem vivesse sempre na condição de 

“lançado” para a morte, à qual pela sua consciência moral, percebe que mais tarde ou  mais cedo irá corresponder. Por isso 

pensar no futuro parte da noção de morte, que em vida se mostra suspensa. 

3 A intratemporalidade diz respeito a um tempo finito, próprio do modo de ser do homem e que por isso o acompanha ao 

longo da sua vida. É o tempo que ele tenta compreender e possuir. 
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reconhecimento que testemunha e suporta a inevitabilidade humana de contar o tempo, como desejo 

de o ter para concretizar vida, resultando na exigência da databilidade. No fundo, trata-se da 

conjugação deste tempo próprio, humano, com as utlidades do mundo, em que se encarna uma 

temporalidade e a tudo se concede tempo: os objectos, e as arquitecturas passam a fazer sentido para 

cada indivíduo, após um processo de interiorização. Existe assim, uma conceptualização temporal, 

pela qual o homem quantifica, interpreta e demonstra uma visão individual em realidades exteriores. 

Se pela noção de posse sob estas, advém a responsabilização por um tempo que se gasta, no 

inconformismo com a sua finitude (quer-se que o tempo não acabe mais), surge a vontade de regeração 

do mesmo. Ou seja, o ânimo de participar noutro tipo de temporalidade, que permita uma experiência 

de projecção para além do tempo pessoal. 

No envolvimento com o tempo, acreditar em mitos ou em heróis que vivem nos monumentos das 

cidades, encaminha o pensamento para se integrar nesses ritmos invulgares, onde se abandona o 

tempo dos próprios actos e se descobrem significados de histórias distantes, outras possibilidades de 

ser. Mircea Eliade4 julga o homem suscitado pelo desejo de comunicar com algo que transcenda a 

monotonia da databilidade que nele reside. Por isto, atribuem-se significados a rupturas temporais, 

como é por exemplo o valor dado às festividades religiosas5, e procura-se a descontinuidade também 

na matéria: 

O posicionamento do homem face ao território testemunha escolha de um lugar especial.  Num 

contexto aparentementemente imenso e amorfo, o estabelecimento de um compromisso com um 

objecto e uma geografia parece ser a chave para a aceder a algo mais do que a vida imediata do dia a 

dia, pela atribuição de um sentido. Um acto, que através de um processo selectivo, busca um ponto de 

referência, numa tentativa de achar “o centro do seu mundo”6, distinguindo-se de tudo o que o rodeia, 

4 Mircea Eliade, em O sagrado e o profano (1992), distingue um tempo histórico e um tempo primordial. O primeiro é dado 

pela sucessão de acontecimentos cronológicos da vida do homem, e parece corresponder à intratemporalidade de Heidegger, 

enquanto o segundo é um tempo sempre recuperável e indistrutível, eternamente presente. Como se a vida fosse vivida num 

plano duplo, tanto se desenrola uma existência humana limitada, como se quer participar numa dimensão transcente. 

5 Veja-se o exemplo do valor dado às festividades religiosas, como o Natal ou a Páscoa. Com estas dá-se uma espécie de 

ruptura no tempo monótono do dia-a-dia, para que este se preencha de um tempo sagrado e se renove. Como se na procura 

de factores de heterogeneidade temporal existisse uma suspensão do tempo. Isto acontece não só com o homem religioso, é 

uma necessidade transversal a toda a existência humana, quando na concepção da databilidade elege momentos especiais.  

6 Trata-se do estabelecimento de uma arquitectura, que para o homem arcacaíco, definia um espaço de significação, e por 

isso sagrado. Através deste o homem reintegrava-se no Cosmos, afastando-se do caos natural. Ou seja, pelo contacto com o 
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nutrindo a acção de uma dimensão mais humana, de um conjunto de significados. Exemplo disso é a 

dimensão sagrada e religiosa, enquanto portadora de uma ordem independente do homem (o divino), 

incontornável na organização do espaço construído. Seria uma componente sobre a qual o homem 

não detinha qualquer influência, antes desejara aproximar-se desta, seguindo os seus preceitos: ser 

contemporâneo dos Deuses e, talvez por oposição, conhecer-se a si mesmo. O universo que lhe era 

desconhecido, passava então a pertencer-lhe. 

A necessidade de um ciclo temporal, em que o tempo do quotidiano se renova pela reunião com um 

tempo exterior às acções, cumpre-se, de facto, pelo contacto entre religião e cidade. No entanto, 

muitas outras arquitecturas, que não correspondem necessariamente a esse vínculo, parecem deter 

uma temporalidade muito própria, uma dimensão excepcional que as diferencia do homem. São 

aquelas que aquando tateadas, celembram memórias envelhecidas, num espaço e tempo muito 

presentes, e por isso atribuiem-lhes significados. Conhecem-se por arquitectuas simbólicas, sendo do 

interesse do indivíduo depositar confiança nestes objectos firmes, que se julgam desde sempre e para 

sempre integrados em qualquer contexto. 

As arquitecturas simbólicas, para além de consolidarem a complexidade dos factos urbanos, de 

enriquecerem os quotidianos, são imagens de destinos interrompidos do ser, ainda assim sustentam 

dias que se deixam viver: alguém no passado já as possuíu e alguém hoje ainda as possuí. Neste 

processo de criação e transformação, relatam uma evolução, como se contivessem momentos 

suspensos no tempo. O lugar que se propõe para uma intervenção urbana e arquitectónica, o antigo 

convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa, hoje hospital, insere-se neste compromisso de 

ser uma arquitectura simbólica. 

O Hospital de Santo António dos Capuchos existe na Colina de Santana, onde convivem existências 

físicas mais recentes, entre outras de génese longínqua. Assim se caracteriza um território de Lisboa, 

com um tecido urbano misto, em que edifícios de valor patrimonial e histórico, antigos conventos ou 

palácios, tendem a se impor. Uma imposição discreta, camuflada pelos usos que respondem ao 

funcionamento da cidade, como neste caso é o hospitalar, mas que não deixa de fazer notar o 

contraste entre o passado e a possibilidade de um futuro.  

Na compreensão desta convivência de tempos, revela-se o poder do simbólico. Aos sinais físicos de 

um passado, por um gesto de selecção, procura-se reter o que ainda se considera vivo, que faz sentido 

transcendente fundava-se um sistema de orientação, um símbolo de um lugar no tempo, apartir do qual se hierarquizavam 

territórios habitáveis. 
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para a actualidade. Interessa percorrer estas raízes históricas, e todos os vínculos urbanos que fazem 

com que uma arquitectura seja cativante, que se imprima no indíviduo, sem ser por mera sedução 

estética. No fundo, importa pensar nas características associadas ao uso dos símbolos que a fazem 

durar, defendendo uma individualidade e diferenciando-a de outros lugares mais anónimos. Este 

procedimento, que pretende descrever, sucintamente, a fricção pela qual se produzem memórias 

colectivas e urbanas, aponta para que o antigo convento dos Capuchos seja também uma “instituição 

da memória”. Um lugar crucial na identidade da Colina de Santana, que participa, em parte, na 

narrativa de Lisboa. 

Se por esta arquitectura se produzem memórias, não apenas pela aderência de um indivíduo ao 

espaço, mas sim de grupos, do reconhecimento de populações, é porque os elementos arquitectónicos 

entendem-se como processos culturais, podendo ser considerados fenómenos de comunicação. A 

inevitabilidade de transmitirem significados, apoia-se pelas pesquisas de Umberto Eco, tanto em Obra 

Aberta como em Estrutura Ausente, ou pelas respectivas teorias semióticas, provocando que os 

símbolos assumam enorme importância no debate arquitectónico. A dissertação final de mestrado, 

suscitada por esta premissa, inicia-se com a constatação das invariantes dos símbolos. Presentes no 

quotidiano, contribuem para a conceptualização e leitura das formas, para o aprofundamento de 

realidades físicas. O primeiro capítulo pertende clarificar o alcance do simbólico, distinguindo-o na 

cidade, na arquitectura ou no processo de projecto. É objectivo desta reflexão acompanhar-se da 

pertinência dos símbolos na criação de espaços que não correspondam apenas a um uso específico, 

limitador, mas que para além deste exista a generosidade na arquitectura de representar outras 

preocupações da natureza humana. 

O estímulo do simbólico encaminha a investigação de projecto para o aprofundamento de 

potencialidades das arquitecturas que nele se revêm. No segundo capítulo reflecte-se sobre o passado, 

discute-se a condição dos objectos arquitectónicos se reverem como permanências urbanas, com as 

substituições e perdas que certamente contém, retomando, para isso, os escritos de Aldo Rossi. Por 

comparação, pretende-se destacar uma predisposição semelhante no antigo Convento dos Capuchos. 

De convento a asilo e de asilo a hospital, sabe-se que pelo poder da comunicação, emana mensagens 

simbólicas, celembrando-se ainda hoje resistentes no tempo, mesmo quando o tecido urbano 

envolvente se densificou, aproximando-se, ou mesmo invadindo, os limites da unidade conventual. 

Importa então, resgatar estes valores como temas de trabalho. 
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Na procura de uma de uma dimensão simbólica, para o projecto, como motivo de identidade e 

durabilidade, expoem-se sucintamente, no terceiro capítulo, uma análise de obras arquitectónicas que 

perseguem uma temporalidade própria. Suscitadas por um desejo de intemporalidade, influência 

talvez das teorias de Manfredo Tafuri7, ou pela representatividade de um tempo, de uma causa, 

resultam num grande sentido de unidade, numa função fática de marcar a cidade, o observador. 

Assim, da apreensão do todo, num contexto urbano preciso, parte-se para um entendimento das 

partes que o constituem, permitindo pela transcendência dos símbolos, possíveis interpretações. A 

arquitectura, encarada, conceptualmente como estrutura, mostra-se capaz de estruturar a diversidade, 

tanto entre o colectivo e individual, regra e variação, ou espaço e função. É sobre estes e outros 

princípios, de firmeza e transitoriedade, que se decide operar, para que se faça uso dos símbolos em 

resoluções de projecto. 

Voltando ao início, se pelo tempo do homem ou pela história, entende-se a urbanidade segundo cortes 

temporais, recuperando uma dimensão universal dos lugares, parece imprescindível, que para fazer 

arquitectura se procure o seu par dialético, a dimensão singular. Agora, segundo um olhar 

arquitectónico, descobre-se a cidade por uma sobreposição de contemporaneadades. Por isso, na 

intervenção no Hospital de Santo António dos Capuchos, existe no projecto, o desejo de introduzir 

uma noção de continuidade no processo temporal, explorando os tempos do lugar.  

Pretende-se, em síntese, re-afirmar pré-existências simbólicas, regenerando o que destas se mostra 

significativo. As arquitecturas que se lhe acrescentam, legitimizam-se no fortalecimento de memórias 

urbanas, construidas para a cidade, com o intuíto de também elas serem simbólicas. Estas novas 

formas arquitectónicos mostram-se produtivas aquando a exploração de determinadas competências 

intrínsecas, que possibilitem mutações nos usos do espaço, necessárias no tempo, sem que se percam 

elementos caracterizadores.  

A cidade para ser vivida, contemplada, e lembrada, guarda tanto existências passadas como 

compactua com um anseio de antecipação, enquanto nela se projectam espectativas ou razões de ser 

do indivíduo. Espera-se nesta, encontrar lugares sólidos de arquitectura, lugares como o de Santo 

António dos Capuchos, que numa confirmação de perserverança, não abandonem a cidade, mas 

acrescentem possibilidades de mudança e escolha.  

  

7 Veja-se as teorias de Manfredo Tafuri, apartir dos anos 50, que culminaram na publicação Teoria e storia dell’architettura 

(1968). 
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Capítulo II 
No fluir da cidade, arquitectura e símbolo 

 

“Depois de se passar seis rios e três cadeias de montanhas surge Zora, a cidade que quem a viu 

uma vez nunca mais a pode esquecer. Mas não por ela deixar, como as outras cidades 

memoráveis, uma imagem fora do comum nas recordações. Zora tem a propriedade de ficar na 

memória, ponto por ponto, na sucessão das ruas, e das casas ao longo das ruas e das portas e 

das janelas das casas, embora não apresentando nelas belezas ou raridades particulares. O seu 

segredo é o modo como a vista percorre figuras que se sucedem como um partitura musical em 

que não se pode mudar ou deslocar nenhuma nota”8 

  

8 Calvino, Italo, As cidades invisíveis, Lisboa: Editorial Teorema, 2008 pp 19 
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O simbólico na cidade 

 

No fluir da cidade, quem a percorre desprende-se da condição de espectador para se deter, demorar e 

comover. Porque habitar não é um ritual de indiferença, revela em si uma lógica de permanecer 

contínuo, animada pelo desejo legítimo de expressão de uma visão própria do mundo9. Faz parte do 

homem que habita o mundo destacar-se da natureza, apropriando-se dela, representando os factos 

que o rodeiam. Enquanto ser, exprime-se pela fala e pelo gesto, esforça-se por comunicar o que 

conhece, organizando-se por símbolos. 

O olhar, passa por entre espaços novos e espaços velhos, estimulado pela sabedoria que a memória lhe 

concede. Na memória, onde tudo acontece para nos pertencer10, acalma-se a dúvida, ensina-se a ver, a 

pensar e a produzir uma selecção de espaços, a construir um sentido. Quem vive a cidade envolve-se 

com ela, enlaça-se pelo meio de entidades urbanas e expressa-se descrevendo-a afectivamente. É neste 

encantamento que se percebe o espaço urbano como extensão de um modo de ser do homem, e que se 

descobrem fundamentos para uma identidade da cidade. 

A acção de conhecer, cidade, arquitectura, ou mesmo a obra de arte, produz um sentido para o 

homem, aquando interpretadas pelo seu mundo de significados. Françoise Choay11 realça cidades 

captadas pelos sentidos quando, através de escritos oriundos de Itália, sustenta uma investigação para 

definição de cidade. Pretende aproximar-se desta por uma descrição mais concreta, visualmente mais 

realista. Nisto, depara-se desde o século quinze, com a insistência de explicações que apontam para a 

cidade enquanto unidade simbólica, como se a própria expressasse os seus habitantes, como se fosse 

uma pessoa física e moral, percebida por feitos passados e presentes. Veja-se a descrição da cidade de 

Milão: “ancorada no tempo e dotada de uma memória, ela é assim uma entidade demográfica, definida 

pela sua pertença a um território, mas também pela coragem, sobriedade, fé, saúde ou beleza dos seus 

habitantes. Ela é ainda o conjunto das suas realizações actuais, isto é, uma produção, um consumo, um 

saber e, claro está um enquadramento construído.“12 

9 Veja-se alusões de Heidegger ao conceito de habitar, particularmente em Heidegger, Martin, Poetically man dwel, em 

poetry Language and Thought, New York: Harper Collins, 2001 

10 Virgílio Ferreira, Em nome da Terra, Quetzal, 2009  

11 Choay, Françoise, A alegoria do Património,  
12 Choay, Françoise, A alegoria do Património, pp 61 
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A construção de casas, cidades e a história da sua evolução exprimem um carácter. Trata-se de 

entender, em questões de legibilidade urbana, um vínculo com um modo de vida, com uma cultura 

que ultrapassa as evidências de resoluções necessárias às práticas da existência humana, aquando a 

fundação de um espaço físico.  

Se as formas arquitectónicas se apresentam vivas nos sentidos de quem as segue, e se o homem por 

elas se comove, com umas mais e outras menos, é porque existe na cidade um ritmo: o ritmo da 

significação13. Os elementos que a constituem actuam como portadores de uma mensagem, formam 

um discurso. A cidade fala dos seus habitantes, e os habitantes falam da cidade. A linguagem da cidade 

fala-se enquanto metáfora, através de símbolos, e é preciso perceber o que ela significa.14  

A cidade como concepção significante parece estabelecer-se segundo arquitecturas comunicativas, que 

para além de se relacionarem visualmente com o indivíduo, aprofundam-se em todos os seus níveis 

sensitivos15. Nesta convivência emerge o simbólico, numa ambição do indivíduo de tudo humanizar e 

significar. Por ele apreendem-se mensagens e constrói-se um imaginário pessoal, tanto pela presença, 

como pela memória do que foi vivido. Nisto, mostra-se fundamental reconhecer de que forma é que a 

existência do símbolo participa na estruturação do pensamento. Parece ser um elemento chave para a 

descoberta, para a constituição de analogias, e para exploração de espaços desconhecidos. Descreve-se 

assim um processo que proporciona a experimentação ou aproximação de um modo de estar no que 

aparentava ser distante. 

A relação com o real mostra-se mediada pela construção desse imaginário, estimulado também por 

impulsos de um espaço ou de um tempo especiais. O Homem, ainda que não seguindo qualquer tipo 

de religião, não se despreende de crenças, por mais ténues que pareçam16, encerrando em si mesmo 

13 Roland Barthes assume um ritmo da significação na cidade, que resulta de uma tensão entre funções e sentidos. 

14 Roland Barthes entende a cidade através de uma semiologia urbana, para questões de legibilidade desta, aproximando-se 

da linguística quando nela suporta o seu vocabulário da significação. Por aprofundar questões  semântica da cidade ganha 

consciência da função fundamental dos símbolos no espaço urbano ritmo da cidade: “A cidade constitui portanto um discurso 

e este discurso é uma verdadeira palavra.”, em Barthes, Roland, Semiologia e Urbanístic, 1968. 

15 Também Kevin Lynch, em A Imagem da cidade (1960), realiza uma sistemação urbana assente em preocupações da 

significação, pensando a cidade segundo a consciência que esta é percebida. 
16 Veja-se o contributo de Jung, psiquiatra suíço fundador da psciologia analítica, no reconhecimento da dimensão simbólica 

para o estabelecimento da vida humana. Teorizou sobre o simbólico onírico, os símbolos que , de forma involuntária, 

preenchem os sonhos de todos: tanto o homem pré-moderno, como o moderno, pós-moderno, onde neste último se inclui o 

homem do presente. Ou seja, a actividade insconsciente apresenta-lhe inúmeros símbolos, em que cada um contém uma 
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um universo próprio de lugares sagrados, únicos e reveladores. É uma espécie de fábrica de sonhos 

que se re-inventa para que este se posicione ou compreenda os seus lugares: 

A personagem de Charlie Chaplin, vive em Tempos Modernos17, vê-se envolvida com um outro tempo, 

de um sistema exaustivo e repetitivo, próprio de uma indústria e sociedade que quer ser produção, a 

América dos anos trinta. Nesta vida urbana, que se aproxima da desumanização do espaço-tempo, o 

indivíduo moderno esvazia-se e assume-se como uma personagem marginal. Enquanto isto, 

reinventa-se através de heranças profundas,  as referências simbólicas, e com estas recorda os temas 

mais humanos: sonha com uma casa, quer conquistar um lugar no mundo. Resiste e sobrevive, 

reconhece-se como homem e ensaia o que há de sagrado na escolha de uma morada.  

 

  

mensagem a transmitir plena de significados, e por isso envoltos num mistério de que o indivíduo necessita. Existe então 

uma semântica própria dos sonhos. 1 

17 Referência ao filme Tempos Modernos (1936) de Charlie Chaplin. 

 

Figura 1 Sequência de imagens da autora do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin 

 

Where do you live? 

 

No place, anywhere. 

 

Can you imagine us in a little 

home like this? 
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Sendo o homem um ser real, imaginário e simbólico18, quando pensa e concebe arquitectura organiza 

mensagens compreensíveis com referências a códigos, que são externos ao discurso arquitectónico, 

pertencem a uma outra dimensão da vida. Ou seja, estabelece relações magnéticas com referências 

auxiliares, substituindo “coisas” pelo símbolo e integra-se num contexto simbólico19. Resulta deste 

processo a ideia de símbolo enquanto entidade organizadora da experiência humana, participando da 

sua narrativa, tornando-a compreensível e comunicável, através de sistemas de expressão. Por isto, 

conclui-se que um símbolo é a representação de uma ideia perceptiva nos sentidos, aceite por 

convenções sociais; uma espécie de artifíco que permite adoptar abstracções20. 

O reconhecimento de construções simbólicas no espaço inspira uma possível aproximação à 

arquitectura. O contributo de Gaston Bachelard21 clarificou um entendimento amoroso entre o 

instinto humano e as formas físicas, apontando para uma percepção através de analogias mentais e 

formulação de modelos abstractos. Admitindo o arquétipo da caverna como um referente, reconhece-

se neste não só uma utilidade, em primeira instância, mas também as interpretações por ele sugeridas: 

familiaridade, abrigo, intimidade; não menos importantes, nem menos funcionais que a primeira. O 

símbolo transforma utililidades do dia-a-dia em algo mais, acrescenta valor ao objecto ou à acção. 

 

O simbólico na arquitectura 

 

Estabelecido que o processo de criação e fruição na arquitectura firma-se para além de formas 

materiais, porque deste participam identificações de índole simbólica, é essencial esclarecer como é 

18 Jacques-Marie Émile Lacan foi um psicanalísta francês que se baseou na psicanálise de Freud para estabelecer teorias sobre 

a autonomia do simbólico. Para este o registo simbólico é entendido como condição inerente ao homem, porque se processa 

no inconsciente. 

19 Veja-se a concepção estruturalista de Claude Lèvi-Strauss que assume como indispensáveis estruturas,ou sistemas como 

base do pensamento. Estas mostram-se responsáveis por uma relação magnética com outras referências auxiliares, e assim 

participam de uma totalidade num contexto simbólico. Em Lèvi-Strauss, Claude, Structures Elementaires de la Parenté,  

Paris: Presses universitaires de France, 1949: nota da autora. 

20 Suzane Langer, especialista em filosofia da arte, aponta para uma definição de símbolo, tentando uma descrição mais 

próxima das práticas comuns do habitar, e não da sua classificação em função de uma linguagem erudita. Em Feeling and 

Form: A theory of art developed from philosophy in a new key, New York: Scribers,1953: nota da autora. 

21 Bachelard, Gaston, La Poetic de l’Espace, Paris:Presses Universitaries de France, 1957: nota da autora. 

12 
 

                                                            



O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 
Proposta para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

  

que esta simbologia é capaz de contaminar o que a rodeia. Ou seja, retomando as existências sólidas da 

cidade, as que permanecem no tempo e se gravam na memória, indicia-se que sejam contentoras de 

funções simbólicas. Para além de denotarem, de forma clara e desejável, uma função e um significado 

mais imediato, conotam outros significados indirectos, esses sim, simbólicos. Por isso, mantêm-se 

presentes, mesmo depois da ausência de uma utilidade que outrora os preencheu. Distinguem-se 

assim conceitos de denotação e conotação, por outras palavras, aponta-se para a comunicação de 

funções primeiras e funções simbólicas, respectivamente. A transmissão de um significado indirecto, 

num determinado contexto social, é então responsável pela confirmação de um laço entre quem 

comunica e quem aceita a mensagem: 
 

“ Entre os Gregos, como entre os povos antigos, a hospitalidade representava uma grande 

virtude social. Entre hóspede e hospedeiro estabeleciam-se laços especiais significados por um 

pedaço de madeira, que se dividia ao meio ficando parte para o hóspede e a outra parte para o 

hospedeiro. A reunião das duas metades, constituia o sinal desses laços especiais.” 22 
 

O sinal de um laço resgatado é representado por um elemento simbólico, um pedaço de madeira, e 

por este, o homem assume uma crença de união com génese num sentido que guarda em si mesmo. 

Symbolon,  symballo, “lançar com”, “pôr junto”, “fazer coincidir”23. As definições clássicas de símbolo 

remontam ao mecanismo de reconhecimento de duas metades de uma moeda, ou de uma medalha 

partida. Sendo que, as duas entidades só realizam em plenitude a sua função quando se reconjugam 

para reconstituir uma unidade outrora perdida. No símbolo ocorre a ideia de reenvio, de reencontro e 

de resgate da origem, entre significante e significado, pressupondo assim uma eficácia unificadora. 

Num contexto em que interessa o todo arquitectónico, os seus constituintes e os mecanismos pelos 

quais produzem significados, assume-se como relevante uma investigação semiótica24, apoiada nas 

pesquisas de linguístas de Ferdinand Saussurre25 e Charles Peirce26. O simbólico na forma 

22 Enciclopédia Enaudi, Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1987, pp 139. 

23 Verbo enciclopédia luso-brasileira de cultura, Lisboa: editorial Verbo, 1975, pp 163. 

24 Do grego, semeiotiké, é a arte dos sinais. Teoria dos diferentes sistemas de signos. 
25 Ferdinand de Saussure, filósofo e linguísta suíço, que provocou grande desenvolvimento a nível da linguísta e de estudos 

culturais. Fundou a concepção de semiologia, apoiando-se na teoria geral dos signos. 

26 Charles Peirce, filósofo, cientista e matemático americano. Concebia sistemas de lógica que se integravam no 

desenvolvimento da semiótica, sendo um dos seus percursores. 
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arquitectónica clarifica-se quando a estas se acrescenta a pesquisa de Umberto Eco, reiterando a 

função comunicativa da arquitectura. Na sua obra, A estrutura ausente (1968) 27 destaca a importância 

da idealização de uma estrutura percebida, através da qual se possibilita a transmissão de uma 

mensagem, de conhecimento. Apoia-se na teoria de Peirce para traduzir este fenómeno da fruição da 

obra arquitectónica, em que o símbolo é meio para conhecer algo mais e para construir um 

significado:  
 

“O símbolo é aquele que representa algo para alguém. Dirige-se para alguém, isto é, cria na 

mente dessa pessoa um símbolo equivalente ou talvez um símbolo mais desenvolvido (...) O 

símbolo representa alguma coisa, o seu objecto. Representa o seu objecto não em todos os seus 

aspectos, mas como referência a um tipo de ideia.” 28 
 

A arquitectura, representante de uma função histórica e cultural, comunica e serve-se de símbolos: 

Gostando ou não, todo o construído simboliza, ou pelo menos carrega um significado29. Estes elementos 

são transversais ao nascimento do projecto, à sua evolução e às múltiplas interpretações que esta pode 

sugerir. Dada a inevitabilidade de uma arquitectura preenchida por símbolos, mostra-se pertinente 

uma sistematização de termos básicos da semiótica que encontram a sua correspondência em 

dimensões próprias da arquitectura: sintática, pragmática e semântica30.  

Sucintamente, o nível sintático pressupõe uma riqueza espacial que resulta da tentativa de gerar 

arquitectura a partir de combinações de símbolos arquitectónicos. Como se existisse uma estrutura de 

relacionamentos significantes pelos quais o espaço ganha expressão, com isto o projecto ultrapassa a 

simples distribuição de objectos ou formas. As questões pragmáticas inserem-se numa lógica de 

diálogo entre as formas físicas e a percepção quotidiana, no domínio dos usos e comportamentos 

suscitados. Por último, uma arquitectura que contenha qualidades para suscitar interpretações 

variadas, estimula o desvendar de intencionalidades e significados, perfazendo-se nela uma reflexão 

27 Eco, Umberto, A estrutura ausente, São Paulo: Prespectiva, 2005. 

28 Peirce, J.R, The theory of information, Milão: Mondadori, 1963 pp 15. 

29 Broadbent, Geoffrey, A Plain Man’s Guide to the Theory of Signs in Architecture, em Nesbitt, kate, Theorizing a new agenda 

for architecture, an anthology of architectural theory 1965-1995, New York: Princeton Architectural Press, 1996, capítulo 

Semiotics and Structuralism, pp 129. 

30 A categorização apresentada, de Geoffrey Broadbent, é baseada em investigações de Charles Morris, em A Plain Man’s 

Guide to the Theory of Signs in Architecture, em Nesbitt, kate, Theorizing a new agenda for architecture, an anthology of 

architectural theory 1965-1995, New York: Princeton Architectural Press, 1996, capítulo Semiotics and Structuralism, pp 129. 
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semântica, por motivações pragmáticas. Estas categorias semióticas e arquitectónicas, em conjunto, 

suportam o entendimento dos lugares relembrando a sua condição de receptáculos das acções e 

expressões da condição humana.  

A criação de novas formas arquitectónicas ou a reflexão sobre as que já existem, mostra-se 

enriquecedora quando se procura tornar presentes significados que transcendem interpretações 

directas. Isto com um intuito de valorização que reside na utilidade do símbolo como mecanismo de 

significação31. 

 

O símbolo como estratégia poética 

 

O reconhecimento da organização estética como mecanismo artificial, essencial ao homem para 

representar o mundo e a noção de que a arte comporta uma prespectiva crítica quando questiona o 

sentido da realidade, faz emergir conceitos essenciais para o entendimento do alcance do símbolo 

arquitectónico.  

Admitindo que forma e significado coexistem, por não existir um sem o outro, com a exploração dos 

limites da obra de arte, em grande parte na segunda metade do século XX, estabelece-se a crença numa 

estética mais fluída. Note-se que a estética romântica, por exemplo, insistia numa unidade entre 

expressão e conteúdo, em que a fronteira do simbólico e do estético seria praticamente inexistente. 

Nesta interpretação tornava-se evidente que o olhar simbólico se induzisse a partir de uma sedução 

estética32. Neste sentido propõe-se que arte ou arquitectura se libertem de uma relação automática 

entre forma e conteúdo, ou se afastem de uma razão de ser das formas admitidas apriori. A 

necessidade de uma maior abertura na fruição da obra de arte faz com que Umberto Eco proponha o 

31 Destaca-se a produção teórica de Diana Agrest e Mario Gandelsonas pela qual se evidencia a influência das teorias 

linguisticas de Sausurre na produção de significados para a arquitectura. Em Semiotics and Architecture: Ideological 

Consumption or Theoretical work, em Nesbitt, kate, Theorizing a new agenda for architecture, an anthology of architectural 

theory 1965-1995, New York: Princeton Architectural Press, 1996, Capítulo Semiotics and Structuralism, pp 111. 

32 Quando se refere uma estética romântica remete-se para a dualidade entre semântica tradicional e semântica dos 

semióticos, em que a primeira parece justificar-se pela comunhão entre expressão e conteúdo: “ Tenho tão pouco hábito de 

distinguir num escritor o fundo e a forma (...) Imagina-se erradamente que o estilo é o embelezamento que se acrescenta, uma 

éspecie de roupa de domingos. Ele não é separavél do pensamento, ou da impressão.”, em Proust, Marcel, Correspondance, 

Paris: Philip Kolb, 1970-1993, pp 69. 
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conceito de Opera Aberta33, em que as manifestações artísticas deixariam de se concentrar apenas 

numa só mensagem pré-determinada. Ou seja, um só significante, passa a proporcionar o desvendar 

de vários significados e prespectivas originais. 

Posto isto, importa compreender, na experiência estética, a existência um enunciado ambíguo, pronto 

a aliciar a disposição do indivíduo para que se dirigir à presença sensitiva de um determinado objecto. 

Quando ocorre esta contemplação, a mensagem estética não sucumbe em si mesmo. Contém em si o 

poder de revelar sentidos indirectos onde permanece uma constante consciência reveladora por parte 

dos símbolos. 

Este tipo de mensagem inesgotável, define-se por uma contínua dialéctica entre significante e 

significado, entre sentido directo e indirecto, por um melhor conhecimento do código em que se 

estabelece. Uma relação que, pelo contributo da semiótica, adquire um certo nível de independência. 

No entanto a sua escolha firma-se num contexto específico a respeitar, para que deste se extraia um 

sentido. Nesta afinidade renovada entre significante e significado, assumindo-se o símbolo como 

entidade moderadora, as formas denunciam interpretações mais amplas. Ou seja, um objecto pode 

apontar para significados vários, partindo do mesmo significante. Isto porque o símbolo é, em si 

mesmo, um enigma envolto numa nebulosa simbólica, como teorizou Jung34. A obra de arte, e 

também a arquitectura, convida a interpretar simbolicamente, e com isto a ceder ao fascínio do 

símbolo. 

Se de um entendimento entre a arquitectura e a semiologia, resulta o esclarecimento de uma lógica de 

significação entre formas e quem as percepciona, a procura de um sentido no espaço não pode ser 

mais do que provisória. Isto, porque quando alcançados funcionam como prova para com quem com 

ele se encontra, assistindo-se a uma recolha de fragmentos de arquitecturas, actualizadas no intímo de 

cada um. Esta noção restrita de compreensão individual e a natural diversidade de interpretações, 

apontam para o dever da forma arquitectónica suportar em si mesma a inexistência de um significado 

definitivo e único. Ou seja, reitera-se a estratégia poética do símbolo, enquanto responsável pela 

fruição de uma imagem num contexto determinado e pelo despertar de várias hipóteses de 

indentificação. A pertença a esse contexto determinado, controla a proliferação de significados mas 

não impede que, num desejo de intemporalidade, seja eternamente interpretável. 

33 Eco, Umberto, Opera Aperta, Milão: Bompiani, 1962. 

34 Jung foi psiquiatra suíço fundador da psciologia analítica, que se identificava em parte com teorias de Freud.Em 

Enciclopédia Enaudi, Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1987: nota da autora. 
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Sabe-se que as teorias semióticas disputaram uma profunda revisão na leitura das formas urbanas e 

arquitectónicas, investigando mecanismos do processo perceptivo, mostrando-se assim, relevantes 

quando informam o projecto de arquitectura. No entanto, através da relação inovadora entre 

significante e significado que tem vindo a ser referida, parecem lançar-se premissas para uma certa 

noção de arbitrariedade entre expressão e conteúdo. Ou seja, o homem e o arquitecto vêm-se nutridos 

de um maior grau de liberdade num processo de atribuição de sentido, no que observam ou naquilo 

que criam.  

A  arquitectura enquanto forma significante, tem vindo a apontar para revisões da natureza do espaço 

e das relações que este estabelece com o homem. Nem mesmo a vanguarda do funcionalismo se 

libertou da tentação estética e do domínio simbólico: Louis Sullivan35 afirmava “Form follows 

function”, concentrando assim a sua crença simbólica na função. Mas se algum descuido semântico de 

soluções modernistas existira, a convivência com o que viria a ser Pós-Moderno, gerou, 

generalisticamente, um sentimento de conformação na difusão de inúmeros significados.  

Não desvalorizando as arquitecturas resultantes da modernidade, nem desconsiderando todas as 

intervenções que lhe seguiram, quando as formas arquitectónicas se encobrem de aparatos 

persuasivos, preenchendo carências de conteúdos, desvalorizam a sua unidade simbólica. Se na 

coexistência de valores simbólicos, funcionais, históricos e culturais emana uma síntese de mensagens 

com um sentido de automatismo, entre objecto arquitectónico e indivíduo, é porque nesta relação 

promove-se um reconhecimento mais superficial. A arquitectura entranha-se na experiência 

quotidiana, fugazmente, correndo o risco de poder ser apreendida sem um questionamento legítimo. 

Nisto, a componente estética mostra-se acompanhada de uma forte vertente emotiva, tornando-se 

sedutora na comunicação, quanto mais não seja porque as formas, ainda vivas no olhar, tornam-se 

incontestavelmente memorizáveis. 

  

35 Louis Sullivan, arquitecto americano considerado o percursor do modernismo. 
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Figura 2 Procura de comodidade numa poltrona incómoda 

Sequência de fotografias de Bruno Munari, artigo da revista Domus Outubro 1944 

 

“Uno torna a casa stanco per aver lavorato tutto il giorno e trova una poltrona scomoda” 
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Num jeito de advertência ao uso de símbolos, reencontrar códigos de leitura de arquitecturas 

construídas e estáveis, com um enorme facilitismo, pode conduzir a um processo de projecto assente 

num consumo acelerado de formas arquitectónicas. Estas inseridas numa lógica de destreza e 

tolerância cultural apontam para uma renovação frequente, ou até uma possível deformação. Isto é, a 

arquitectura pode servir-se de mecanismos semânticos para se integrar no mercado dos meios visuais 

e ser mais um produto de consumo, arriscando a perda de sentido do lugar onde se estabelece. Nesta 

condição, terá de responder, com o vasto repertório formal que possui, às diversas procuras da 

sociedade. Assim, assume-se a noção de ecletismo como inevitável, apoiando-se numa consciência que 

se vai constituindo como unânime: o gosto 36. 

Por semelhança e partilha dos fundamentos semióticos de Sausurre, compreende-se o sentido dado à 

descontextualização de objectos próximos ao indivíduo e ainda assim, a possibilidade de através destes 

extrair significados, de forma mais ou menos permisssiva. Veja-se o Ready-made37, os jogos 

semânticos de Magritte38, ou mesmo o Movimento Dada39, que encontrou o seu futuro no Pop40, como 

participantes de uma estética provocatória. Existia nisto uma crença de assimilar formas sem uma 

reconsideração das motivações que as geraram, em primeira instância, pelo que mesmo posicionadas 

noutras circunstâncias mantinham-se actuais. O simbólico transfigura-se, admite-se quase como 

lúdico, transformando-se em símbolos de outra linguagem. 

36 Benevolo, Leonardo, O último capítulo da arquitectura moderna, Lisboa: Edições 70, 2009: nota da autora 

37 O Ready-made é uma manifestação artística, associada a Marcel Duchamp. Nesta dá-se a apropriação de objectos do 

quotidiano, como utilidades práticas realizadas sem qualquer finalidade artística, para que se lhes atribua novos sentidos. De 

certa forma, é como se primeiro surgisse uma ideia, e só depois se pensasse num exemplo visual, produzindo-se um sentido 

indiferente à estética envolvida. Desvincula-se qualquer relação entre forma e expressão.  

38 Os jogos semânticos de Magritte percebiam-se numa arte nítida, de conformes muito realísticos, onde recorria a objectos 

comuns. No entanto, compõem-se num contexto incomum e misterioso, adquirindo simbologias inesperadas e criando 

imagens mentais por vezes inquietantes. 

39 O Movimento Dada integra-se num discurso artístico que pretendia negar as convenções ideológicas dos valores estéticos. 

No decorrer da primeira Guerra Mundial o dadaísmo revoltava-se contra a lógica, a organização ou uma postura racional, 

pretendendo uma arte de carácter gratuito. Nesta extrapolavam-se sentidos, usavam-se métodos incompreensíveis, já que 

para estes também a natureza humana o era. Para isto faziam usos de objectos aparentemente inúteis para uma obra de arte, 

mais uma vez, descontextualizando o símbolo. 

40 O Pop entende-se, generalisticamente, como reflexo da transição do moderno para o pós-moderno. Associado a uma 

hegemonia da imagem, em parte na segunda metade do século vinte, procurava produzir arte para uma cultura de massas, 

criando assim uma estética também para o consumo. 
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Figura 3 A Capa do livro a Obra Aberta de Umberto Eco pelo qual se conclui as 

renovadas associações entre significante e significado. É pela exploração desta 

relação que se assiste a diferentes formas de utilizar os símbolos, como se 

exemplifica nas imagens que a seguem. 

Figura 4 Anúncio publicitário da knorr que evidencia a mensagem estética 

enquanto comunicação persuasiva, o usos dos símbolo a favor de uma apreensão 

eficaz das formas e quase automática. 

Figura 5 Ilustração de Francis Picaba do jornal Dada nr 4-5, Maio de 1915. 

Figura 6 Le violon d’Ingres, Man Ray 1924.  

As duas últimas imagens explicam o movimento Dada à luz de uma subversão de 

convenções sociais, pela descontextualização de imagens do quotidiano  
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Um outro modo de ser monumento 

 

Se o símbolo domina o espaço, pouco resta à arquitectura de identitário. A cidade converte-se num 

espetáculo em que a sedução oferece compensação na falta de contéudo. Nesta emerge a vontade de 

querer ser monumento, com formas que apesar de icónicas, sustentam-se vazias no acolher de um 

modo de ser. Tratam-se de Megamonuments 41, carentes de significado, quanto mais de longe se vêm 

mais belos parecem, já que uma aproximação mais detalhada resultaria em desilusão certa. Nisto, o 

poder do símbolo parece sucumbir em si mesmo, desprendendo-se da sua qualidade de gerar um 

entendimento entre o que se vê e o que se interioriza. 

Na subversão das formas em detrimento da leitura do símbolo, corre-se o risco de experimentar 

arquitecturas regressivas, ou mesmo tendências da banalidade. Isto ilustra-se facilmente na Duck 

house de Las Vegas: uma loja em forma de pato, em que o edifício é ele próprio o símbolo. Denise 

Scott Brown e Robert Venturi, em Learning from Las Vegas (1977)42, entendem a estratégia 

comunicativa na lógica de ordenação do espaço urbano, como um fenómeno de linguagem. Aprende-

se de Las Vegas que a cidade reduzida a este tipo de preocupações semânticas, enfraquece a 

transmissão de significados inerentes à identificação com o lugar. Ou seja, uma arquitectura que se 

liberte da especificidade do espaço, da estrutura, do programa, é como se rejeitasse uma 

temporalidade própria que contém e com isto as condições de durabilidade para quem a vive.  

  

41 Jencks, Charles, Towards a Symbolic Architecture, New York: Rizzoli, 198: nota da autora 
42 Venturi, Robert e Scott Brown, Denise, Learning from Las Vegas, Cambridge: MIT Press, 1977 
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Figura 7 Sequência de fotografias do Centro Comercial das Amoreiras que, com a sua marcação do skyline de Lisboa 

parecem dotar-se de um estatuto icónico. 

Figura 8 Sequência de imagens retiradas do Livro Learning From Las Vegas que ilustram uma cidade repleta de 

arquitecturas dominadas pelo símbolo, em se discuidam os seus contéudos espaciais. 
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Os símbolos para fazer projecto 

 

Retomando a permissa de Umberto Eco, importa projectar funções primeiras variáveis, que se deixem 

substituir pelos vários usos nos tempos, e funções segundas abertas43, próprias de uma arquitectura 

resistente e sólida. Estas são a expressão simbólica, que para além de se imprimirem na memória, 

concedem interpretações estimulantes, para completar a obra arquitectónica.  

Numa busca de valores para uma comunicação intencional da obra arquitectónica, estabelece-se um 

intermédio entre quem a concebe e quem a vive. As soluções arquitectónicas lidam com a 

indeterminação, quando o projecto é por si só um gesto de antecipação, de fixar uma certeza, com o 

intuito de resolver determinadas necessidades do lugar e da cultura44. Este tipo de resposta insere-se 

num ciclo de evolução das formas, adquirindo validade num tempo específico (o curto tempo da 

criação, do desenho), e por isso caracteriza-se por uma espécie de solução provisória. Espera-se que os 

símbolos escolhidos sejam apenas capazes de fazer viver o presente, na arquitectura.   

No uso dos símbolos a favor de arquitecturas “sem tempos”, mas com génese num tempo preciso, é 

incontornável o exemplo da obra de Louis Kahn45. Ou seja, o interesse por aquilo que se acredita que 

no objecto arquitectónico pode não mudar, é explorado por geometrias simbólicas, com mecanismos 

de assemblagem específicos e muito relevantes: a massa do construído, de repente, assume-se como 

leve, as luzes revelam as sombras, os sólidos transformam-se em vazios, e assim a imaterialidade 

parece transparecer nos elementos arquitectónicos46. Numa espécie de ambiguidade concedida à 

percepção, evocam-se as origens da arquitectura e transcendem-se categorias estilísticas para a 

aproximação a níveis arquétipos da experiência. Nisto, o indivíduo percebe que está contido em 

espaços pensados com o intuíto de o remeter para uma dimensão maior, mais universal. Emerge 

43 Relembra-se que Umberto Eco elege as funções primeiras como aquelas que se denotam, que reflectem um utilitas, um uso 

directo. As funções segundas correspondem à conotação, ao simbólico. 
44 O projecto de arquitectura segundo Peirce é detalhadamente explicado em Lisboa, Fernando A Ideia de Projecto em Charles 

S. Peirce ou da Teoria do Projecto Considerada Como uma Semiótica, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 

2005: nota da autora. 

45 Louis Kahn era considerado um dos percursores na contestação de uma sociedade de consumo, que aparecia nos anos 

sessenta do século XX. Raúl Hestnes Ferreira, aponta para a sua integridade estrutural e construtiva e para a exploração dos 

grandes exemplos do passado. 

46 Jr Curtis, William, Louis Kahn, The space of ideas, em The Architectural Review, 1389, Novembro de 2012, pp 78-79. 
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então, a noção de arquitectura como instituição, que acolhe e simboliza, onde coexistem valores que 

concebem um impulso de partilha de significados comuns. No fundo, trata-se de firmar um domínio 

público e privado, de viver no tempo e no espaço. 

As arquitecturas que se originam no passado e penetram no presente, encontram meios de 

sobrevivência em princípios que pretendem ser duradouros. É sobre estas que se procura retirar 

aprendizagens para definir uma estratégia de projecto. Os fenómenos e formas perenes, reconhecidos 

numa linha temporal que parece imperturbável, entendem-se como resultado de um processo 

histórico. E voltando ao início, esta firmeza e serenidade aparente das arquitecturas, deixa-se 

preencher pelos factos urbanos dos tempos sucessivos e cronológicos, próprios de uma vida. A 

evolução da cidade exprime-se nesta tensão, ou entendimento, quando se assume o tempo como 

permanência no espaço, e se aceitam, igualmente, as mudanças necessárias ao destino da arquitectura. 

Se esta guarda em si uma temporalidade própria, capaz de valorizar a cidade, é porque dialoga com o 

presente e com o contexto do qual faz parte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Planta do Salk Institute, de Louis Kahn em que a arquitectura define um enquadramento , uma praça, que 

contempla o mar, remetendo para o Propylea da Acrópole de Atenas. Neste espaço, que parece captar a energia da 

envolvente no seu sentido de monumentalidade, o indivíduo percebe-se, como parte de um universo maior. 

Figura 10 Planta da Acrópole de Atenas. 
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Capítulo II 
Arquitecturas simbólicas 

 

“Graças à memória, o tempo não está perdido, e se não está perdido, também o espaço não está. 

Ao lado do tempo reencontrado, está o espaço reencontrado.47” 

47 Poulet, Georges, O espaço proustiano, Rio de Janeiro: Imago, 1992 pp. 54 
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Formas urbanas permanentes 

 

A arquitectura representa a possibilidade de fixar recordações, já que é na resistência encontrada no 

espaço que o indivíduo se relembra. Assim, nasce o monumento e todas as outras arquitecturas 

significantes, e por estas necessidades também estes duram.  
 

Os monumentos 
 

O que permanece nas cidades são os espaços colectivos e os edifícios que reflectem uma condição de 

cidade, uma esfera pública. Sabe-se que, os monumentos permitem habitar as memórias, mas que o 

mundo que antes se ocupava dele, atribuindo-lhe sentido, é apenas real enquanto testemunho 

histórico. O objecto em si apreende-se como reminiscência de um modo de ser perdido no tempo, 

revela-se como forma e função fechada, que não se lhe pode acrescentar mais nada: vive do seu valor 

simbólico. 

A coexistência de vários tempos e de determinados factos urbanos, na cidade, parece apoiar-se em 

formas sintéticas, que contém uma forte identidade. Veja-se o Coliseu, em Roma, um exemplo claro 

de uma forma urbana fundamental de grande escala. Inserido num tecido urbano compacto, dialoga 

com elementos de origens muito diferentes, e por entre estes destaca-se como um marco na cidade. A 

sua forma arquetípica, própria de um anfieatro, com uma função importante na época dos romanos, 

manteve-se inesquecível e por isso insuprimível para quem conhece Roma. Apesar da sua função 

original já não participar do presente, a sua legibilidade sempre consistiu numa espécie de recinto 

contentor de espaço, com um sentido de introversão. E para além disso, a competência da sua 

estrutura, em tempos sugeriu a possibilidade de lhe atribuir diferentes interpretações, que 

representavam períodos específicos: em Roma renascentista a forma do anfiteatro poderia ser 

convertida em fábrica de lã e num bairro operário, pelo projecto do Papa Sisto V (1590). Já com o 

arquitecto Carlo Fontana (1707), no período barroco, o mesmo espaço seria um fórum, com uma 

igreja de planta central. 48 

  

48 Rossi, Aldo, A arquitectura da cidade, Lisboa: Edições Cosmos, 2001, pp 131 
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Figura 11 Planta do Coliseu de Roma de 1707, em que se sugere a sua 

transformação para um fórum com a igreja ao centro. 
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Os objectos primários 

 

Se por um racionalismo e clarividência da estrutura base, a forma do Coliseu era sugestiva para 

integrar o ciclo de mudança da cidade, hoje, na condição de monumento, não se concebe como válida 

essa transfiguração. Aceita-se como forma fechada, precisa, que emerge na cidade como elemento 

positivo de continuidade, no desenvolvimento urbano. É na dialética entre permanências e rupturas, 

formas alteráveis e formas estáticas, que Aldo Rossi estabelece a Teoria das Permanências 49. 

No entendimento da progressão temporal da cidade, há outro tipo de elementos capazes de 

representar um tempo, espaço e cultura, que não são propriamente monumentos. Na sua teoria 

distingue a importância de elementos neutros, que se deixam substituir por outros, quando mudam os 

tempos, e ainda de elementos que se mantêm na sua estrutura base, mas que conseguem abarcar 

algum tipo de alterabilidade: os elementos primários.  

A condição de elemento primário abrange tanto o monumento, como aquele que não o é. Mas não o 

sendo carrega em si ainda vitalidade, uma apropriação do agora, que veio substituir a utilitas de outros 

tempos. Estes objectos permanecem na memória, e transfiguram-se conforme se percebe a imagem da 

cidade. 

O Palazzo della Ragione50 (Edifício da Razão), em Pádua, pelo qual Rossi começa o seu argumento das 

permanências da cidade, tem a propriedade de ficar na memória, e neste poder grava-se também a 

estrutura da cidade. Por ele chegam contribuições de um passado longínquo, e nele ainda se 

reconhecemprincípios da actualidade, por toda a colectividade. Em torno deste configuram-se duas 

praças, Piazza delle erbe (Praça das verduras) e Piazza della frutta (Praça da fruta), percebidas como 

centro da cidade, cada uma encontra a sua génese em práticas associadas ao edifício. Na repetição 

física do tempo, permaneceu o costume de um mercado de géneros alimentares, que antes era a 

49 A teoria das Permanências de Aldo Rossi concebe que a cidade cresce por pontos, segundo elementos primários e por áreas 

residenciais (bairros e residência). O que se mostra importante para o entendimento do território da colina de Santana e do 

objecto de intervenção, antigo convento dos Capuchos.  

50 O Palazzo della Ragione foi construído no século XII, para ser sede do governo e dos tribunais da cidade, reflectindo a 

organização de Pádua comunal. A partir daí foi sendo sucessivamente ampliado, o piso térreo adquiriu a vocação de função 

comercial, que ainda hoje prevalece, enquanto que a nave do piso superior abandonou a sua função jurídica e administrativa, 

para ser um espaço cultural. 
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autosuficiência da cidade comunal, e que hoje se refaz nas mesmas galerias térreas e preenche as 

respectivas praças.  

Figura 12 Vista aérea da cidade de Pádua, onde se percebe a importância  urbana do Pallazzo della Ragione, confirando 

três praças em seu redor. 

Figura 13 Fotografia do Pallazzo della Ragione, em dias de mercado, tirada da Piazza delle erbe. 

Figura 14 Galerias térreas de função comercial. 
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Este é o tipo de edifício que acolhe o homem (tanto o visitante como o que ali vive sempre), e pela sua 

imponência imprime-se no imaginário de cada um: “é tão grande que dificilmente se consegue 

imaginá-lo, mesmo depois de se ter acabado de o ver”51. Na sua grandeza própria de uma arquitectura 

civil italiana, é possível distinguir lógicas compositivas que preenchem o seu todo. Neste, prevalece 

uma estrutura sólida, de grande escala, comumente designado: Il Salone52. A esta forma primitiva 

foram-se acrescentando galerias, unidades menores e mais heterogéneas, aquando a implementação 

da função comercial. 

Il Salone vai para além de todo o valor material que lhe é atribuido, como se sinteticamente fosse uma 

criatura que com toda sua a nobreza emerge no construído e suspensa por pilares, pisa o chão da 

cidade. Por entre estes, circula a vida urbana que penetra pelo edifício adentro, não só pelas ruas 

comerciais, mas principalmente pelas quatro escadas que caiem nas praças, oferecendo-lhe solenidade. 

Através destas, sobe-se à grande nave, que antes fora tribunal e agora é centro de exposições.  

Nestes mecanismos urbanos e arquitectónicos perbece-se, sucintamente, a responsabilidade de um 

edifício primário. Capaz de representar um tempo, caracteriza também os processos de transformação 

do território, sendo excepcional no meio em que se inscreve. Com ele relembram-se rituais antigos, 

aos quais se somam os de hoje, e por isto o edifício primário tem uma função muito presente, esclarece 

igualmente um carácter urbano. No entanto, também neste reside a fé e a espiritualidade, razões da 

existência humana, por parte de quem nele interpreta inúmeros significados e se revê. O objecto 

primário é um objecto símbolo. 

  

51 Impressão sobre o Pallazzo della Ragione de Goethe, numa visita a Pádua. Em Goethe, Il viaggio in Italia, 1816 

52 Il Salone (o salão), é entendido como uma grande nave, com 81m de comprimento e 27m de largura, em tempos a maior 

da Europa.  
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Figura 15 Axonometrias dos ritmos de crescimento do Pallazzo della Ragione, desde o século XII até atingir uma 

configuração semelhante à actual  

Figura 16 Fotografia que destaca as diversas ordens contidas numa estrutura maior e repetitiva, sem a qual não seria 

possível as adaptações que se têm vindo a referir. 
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Os conventos 

 

Os conventos, ou na sua origem conventus, surgiram como lugares de reunião com o outro, com 

aquele que é diferente, num espaço de assembleia. Concebidos como espaços sagrados, plenos de 

rituais significativos, exprimem também um tempus: é neles que o tempo do quotidiano se renova, 

através de rituais dos Deuses e indícios simbólicos. Os conventos, de forma mais ou menos consciente, 

imprimem-se na memória colectiva e conservam-se como objectos simbólicos. 

A cidade cresce e muda, elementos novos vêm substituir os que eram já impróprios para servir o 

presente, e as estruturas conventuais oferecem-se como territórios de experimentação urbana: 

acolhem, nos seus limites muito precisos, novos usos ou novas construções. Ocorre assim um 

processo evolutivo, de maior ou menor indiferença ao espaço que é sagrado, contando que a matriz do 

convento contenha em si o poder sugestivo de resistência temporal. Se nestes a estrutura física das 

cidades encontra bases para a consolidação, é porque são elementos característicos da memória 

urbana. São também detentores de uma identidade que vai para além da sua essência conventual, 

porque já se envolveram com inúmeras sucessões de tempos, não só do objecto em si, mas de todo o 

tecido urbano que a rodeia. Importa retomar a tensão entre os tempos da cidade, não só das 

continuidades mas também das mudanças, e a serenidade temporal em que parecem viver os 

conventos, porque é assim que aceitam as mudanças. 

As estruturas conventuais, embora tenham o poder de ficar na memória de quem os conhece, 

adquirem por vezes um sentido de existência mais discreto do que se espera de um monumento, talvez 

o motivo resida na qualidade de passarem despercebidos, ou excluídos dos roteiros turísticos e 

religiosos. O antigo convento de Santo António dos Capuchos, situado numa área central de Lisboa, 

cumpre também uma introversão moderada face à envolvente, sendo o suficiente para se resguardar 

dos olhares mais curiosos. Mas, na condição de templo esquecido, não abandona a sua função urbana 

fundamental, e uma vitalidade desde sempre presente, enquadrando-se na classificação de objecto 

primário. 
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Antigo Convento de Santo António dos Capuchos, Lisboa 

Província de Santo António, 1570 
 

“ De convento a hospital, as velhas paredes continuam no cumprimento dos primitivos ideais: 

servir o próximo sob os auspicious de Santo António Padroeiro”. 53 

  

53Amorim, Maria, Os Franciscanos no Maranhão e Grão-Pára, Missão e cultura na primeira metade de seiscentos, Lisboa: 

Faculdade de Teologia, Universidade Católica Portuguesa, 2005, pp 66 

Figura 17 Representação daquilo que seria  a Alameda de Santo António dos Capuchos e o respectivo convento, no 

século XVI. 
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Quem se envolve na malha ordenada e rasgada da Colina de Santana, facilmente percebe a presença de 

remeniscências de outros tempos. Palácios e conventos entrelaçam-se por entre edifícios modernos, 

mais anónimos, e nestes testemunhos de outrora, também eles edifícios primários, experimenta-se a 

presença de funções necessárias para o habitar. Entre estas, destacam-se escolas, hospitais e serviços 

públicos, que servem tanto a cidade como o lugar, e por isso Lisboa respira tranquila num bairro 

residencial consolidado.  

A estes territórios fundamentais na identidade da Colina, mais ou menos corrompidos pelo meio que 

os rodeia, acrescentam-se outros elementos primordiais à dinâmica urbana. Os espaços públicos, 

como o Campo Mártires da Pátria e o Jardim do Torel, são permanências que se destacam na cidade, 

não só pelas suas dimensões, mas pela vincada presença no imaginário cultural. Das suas origens 

ficam as memórias, de quem sabe ou ouviu dizer, que o Campo Mártires da Pátria antes de ser espaço 

dos estudantes da Faculdade de Medicina de Universidade de Lisboa, foi Campo de Sta Anna, foi 

também um “Rossio de Fidalgos, toureiros e romeiros (...)”54, e até feira da ladra. Ou que o Jardim do 

Torel na sua postura aristocrática, de contemplação cenográfica para Lisboa, só se torna um 

miradouro de usufruto público em 1928 , já que antes fazia parte de um palácio do século XVIII. 

Poderia ainda referir-se o matadouro de São Lázaro no Largo do Mastro, que fornecia carne para toda 

a cidade, ou o Paço da Rainha, onde reis e rainhas viveram exilados em tempos de revoluções 

francesas; entre alguns outros exemplos. Não querendo discorrer extensivamente sobre o valor de um 

passado envelhecido, sabe-se que, muito aqui se passou da urbanidade da cidade. E que por uma 

hipótese selectiva, existiu e existe a possibilidade de, momentaneamente, escolher virar costas à cidade 

e avançar para a Alameda de Santo António dos Capuchos. 

 

 

 

 

 

  

54 Araújo, Norberto, Peregrinações em Lisboa, Livro IV, 1938, pp 37 
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Figura 18 Planta de 1807, que ilustra o movimento de entrada na unidade conventual, pela Alameda de Santo António dos 

Capuchos, bem como a sua evidente relação com o Campo de Sta Anna, actual Campo Mártires da Pátria 
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Figura 19 Fotografia do Jardim do Torel tirada entre 1960 e 1969 por Artur Pastor. 

Figura 20 Fotografia do Jardim do Torel em meados dos anos quarenta por Amadeo Ferrari. 

Figura 21 Fotografia do Jardim do Torel tirada entre 1960 e 1969 por Artur Pastor. 
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Figura 22 Panorâmica da Rua Luciano Cordeiro, na década de cinquenta, por Judah Benoliel, na qual se avista o limite 

do território do antigo Convento dos Capuchos 

Figura 23 Fotografia tirada da Alameda de Santo António dos Capuchos, nos anos cinquenta, por Judah Benoliel, Joshua 

Benoliel, em que se percebe que a igreja comunica de forma franca com a cidade. 

Figura 24 Fotografia do início do século XX, Joshua Benoliel, onde se vê em primeiro plano o Palácio Centeno, actual 

reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, seguido da igreja. 
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Transição 

Entre o sagrado e o profano 

 

Os vestígios de uma arquitectura Capucha, e de uma Lisboa quinhentista, comunicam com quem de 

frente se encontra para a fachada austera da igreja de Santo António dos Capuchos. Num sentido 

ascendente, desenha-se uma Alameda sombreada de àrvores, que se encontra, de forma franca, com a 

cidade, e por ela se descobre o que resta de humilde neste pedaço de território. Na Alameda de Santo 

António dos Capuchos, disseminaram-se, em tempos de devoção popular, inúmeras capelinhas:  “pela 

Alameda, e Capuchos, e Carreira dos Cavalos, nos quais houve tantas ermidinhas que até parecia um 

rosário” 55, o que caracterizava um concorrido percurso de peregrinação.56 Caminhando em direcção 

ao Templo deixa-se para trás um mundo profano, para se encarar uma dimensão sagrada, um 

território com regras próprias. O convento entendia-se como centro de vida religiosa, representando 

aquilo que era a regra 57 de São Francisco de Assis. No entanto, transcendia a função imediata de culto 

quando recebia e abastecia a comunidade. Acredita-se que, por investigação de outros conventos da 

ordem capucha, que o largo da igreja acolhia quem necessitasse de hospedagem e ainda, pela 

existência de um ponto de água, um tanque ou chafariz, fornecia-se água a toda a população.58 

55 Araújo, Norberto, Peregrinações em Lisboa, Livro IV, 1938, pp 38. 

56 Note-se que a construção deste convento sucedeu a uma época em que a epidemia de peste desvastou a cidade de Lisboa. 

Por isso mostrou-se necessário, para uma população de crenças religiosas, a fundação de um novo centro religioso para os 

Franciscanos Capuchos. Pela reunião de esmolas e doação de terrenos por parte da população o convento implantou-se num 

área desafectada da epidemia, sendo lugar constante de peregrinações. 

57 Pela via observante professava-se a  regra da vida: retorno à pobreza original vivida na penitência, caridade, amor ao 

próximo e a Deus. (...) defendiam a Observancia integral da Regra praticavam a austeridade e a pobreza na simplicidade dos 

edificios e no passadio quotidiano, privilegiavam a oracao mental e a pregacao popular. Figueiredo, Ana Paula, Os Conventos 

Franciscanos da Real Província da Conceição, Análise histórica, tipológica, artística e iconográfica, Universidade de Lisboa, 

2009 pp 59. 

58 Sobre o convento dos Capuchos de Viana do Castelo: “Ainda no primeiro, existia, no lado direito, um segundo chafariz, 

composto por um tanque, encimado por um nicho com a imagem de Santo António. Este servia de abastecimento à população, 

uma vez que os frades tinham muita água e (...) construiram dentro no terreiro fronteiro a igreja, em nivel um pouco inferior ao 

piso desta, uma bica de onde a facultavam aos habitantes da  área” Em Os Conventos Franciscanos da Real Província da 

Conceição, Análise histórica, tipológica, artística e iconográfica, Universidade de Lisboa, 2009 pp 38. 
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A força deste gesto urbano, penetrar em território conventual, permanece até ao presente. Por este, o 

convento alcançava legibilidade para a comunidade, não se dirigindo exclusivamente para si mesmo. 

Assim percebe-se uma aproximação do sagrado à realidade quotidiana, à população, advertendo um 

entendimento do mundo mais concreto e acessível para todos. Neste diálogo o convento serve-se não 

de uma arquitectura monumental, mas de uma arquitectura comedida e generosa, própria da ordem 

Capucha: “Encomenda-se muyto, que nos edificios e Obras resplandeca sempre a Santa Pobreza, que 

professamos, nao fazendo nelles couza curioza, ou superflua, pois isto mais serve de escandalizar os 

seculares, que de conciliar a sua devocao.”59 

 

A escolha de um lugar simbólico 

 

Os limites do espaço conventual percebem-se contidos por entre o construído, como em parte dos 

conventos da Colina de Santana, o que permite que o meio urbano encontre, na unidade convento e 

cerca, modos de respiração. Veja-se que no século XVI, os vastos territórios que se prolongavam para 

além da muralha fernandina, sendo maioritariamente de índole natural careciam de referenciais 

urbanos. Por isso o desenho das suas cercas mostrava-se essencial para a a definição de limites 

precisos, clarificando a leitura da paisagem.  

Nesta colina, entre a Avenida da Liberdade e a Avenida Almirante Reis, a cidade liga-se aos Anjos, a 

São José e à Mouraria. Com uma posição de destaque, porque situa-se numa encosta, contempla os 

bastidores de uma cidade mais velha, os pedaços que se lhe foram acrescentando, e por vezes o rio. 

A Província de Santo António60 encontra aqui um lugar de implantação elevado, fora do perímetro 

urbano. Obtinha aqui uma vista desafogada, incidente sob um curso de água, contido no vale da 

Avenida da Liberdade, e de estreita relação com uma paisagem ainda dominada pela natureza. O vale 

surgia como imagem de convergência entre o solo terrestre e a água celestial, símbolo do encontro 

entre a alma humana humilde e a graça divina. Neste fenómeno entende-se uma necessidade Capucha 

justificada pelo sentido de observar e agradecer a beleza natural, uma das vias espirituais de São 

Francisco de Assis. No ritual de escolha de um posicionamento, esclarece-se a capacidade de produção 

de símbolos sagrados,  por parte do homem,  para com estes significar e ordenar o espaço em que vive: 

59 Amorim, Maria Os Franciscanos no Maranhão e Grão- Pará, Centros de estudos de história religiosa, Universidade Católica, 

Lisboa 2005 pp 65. 
60 Em 1568 forma-se a Província de Santo António, resultante da divisão das provincias franciscanas portuguesas. 
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“Fora de muros, existia um sítio denominado “as Covas”, junto à Porta de Santo Antão, refúgio de 

vadios e “facinorosos”. Sentiram os religiosos que era o local propício à fundação do mosteiro, a que o 

cronista do seu cartório chamou “Templum Concordiae” 61 

Da função ao simbolismo 

Regras Constitutivas 

 

O Convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa, para além de pioneiro na representação do 

estatuto da recente formada Província de Santo António, cumpria também um vínculo com a 

expansão da fé cristã para o Brasil, sendo sede e centro de decisões de todos os conventos portugueses 

e ultramarinos. Na condição de casa mater reunia em si o desejo, de extrapolar um sistema igualitário 

de direitos e deveres, a seguir pelas suas dependências. A tentativa de criar uma unidade de estilo 

arquitectónico- o modo capucho - através de normas construtivas específicas e lógicas de como os 

edifícios se estruturavam, surgiam igualmente nos primeiros conventos capuchos, estimulados pela 

compreensão de significados maiores da regra de São Francisco. Assim estabelecia-se um território 

com princípios muito próprios, tanto na sua gestão interna, como na relação com a cidade. 
 

“(…) de receber, por qualquer modo, igrejas, pobrezinhas, moradas ou outra qualquer coisa que 

para eles seja edificada, se nao forem conformes a santa pobreza que na Regra prometemos; e 

nelas se hospedem sempre como peregrinos e estrangeiros” (Testamento de São Francisco, s.d., 

Cfr. Fontes Franciscanas, 1982,p. 181). 62 
 

A noção de uma arquitectura capucha, advém do reconhecimento possível de aspectos morfológicos 

entre os conventos estabelecidos nas diferentes províncias da via observante. Apesar das 

singularidades que cada obra exigisse, face ao lugar e contexto de implantação, imposições que 

resultassem em construções espartanas, de pequenas dimensões, onde apenas surgissem dependências 

essenciais a uma vida de reflexão e sacrifícios, mantinham-se transversais a todo o patrimónío 

arquitectónico.63 

61 Amorim, Maria Os Franciscanos no Maranhão e Grão- Pará, Centros de estudos de história religiosa, Universidade Católica, 

Lisboa 2005 pp 64. 
62 Amorim, Maria Os Franciscanos no Maranhão e Grão- Pará, Centros de estudos de história religiosa, Universidade Católica, 

Lisboa 2005 pp 63. 
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A conformação de uma tipologia conventual afirmava-se na organização do quotidiano dos frades 

capuchos que, habitando o convento de forma quase autosuficiente, expressavam valores de 

comunidade. No convento, entendido como um todo composto pela área limitada pela cerca e o 

objecto construído, transparece um sentido de pequena cidade, quando nele se prevêm relações entre 

espaços, organizados entre um domínio privado ou um domínio mais público. No primeiro, 

compreendem-se àreas destinadas à vida restrita dos frades (zona regral), repletas de pinturas ou 

esculturas, que pelo poder dos símbolos, estimulariam a penitência, abstinência, oração, contenção e 

pobreza. Enquanto que numa dimensão mais pública funcionavam espaços mediadores das ligações 

do convento com o mundo exterior. Num esforço de identificaçao dos elementos fundamentais na 

composição arquitectónica capucha, distinguem-se no Convento de Santo António de Lisboa, indícios 

do que poderia ter sido o conjunto conventual. 

Partindo do reconhecimento da igreja percebe-se um objecto arquitectónico maneirista, de uma só 

nave abobadada, com capelas profundas ligadas entre si por corredores curtos, provocando 

reentrâncias expressivas na fachada, ao qual se segue a sacristia e a torre sineira. O templo, dedicado a 

Santo António, personagem praticante das virtudes franciscanas, preenche-se de simbologias em 

muitos dos azulejos que o adornam, tanto dos seus milagres e sermões, como de outros temas da 

espiritualidade da regra de Assis.  

Em torno da matriz geométrica que resta do pequeno claustro, elemento central no convento e lugar 

de meditação, onde o terrestre se encontra com o celeste, estabelecem-se transições para espaços 

principais de rituais do quotidiano, unidades modulares precisas e por vezes de relação inter-

comunicante. Entre estes, importa destacar a sala do sapítulo, onde se reunia diariamente toda a 

comunidade tanto para a distribuição de tarefas como para confessar culpas de cada um dos frades ou 

eleger o guardião. Na ala oposta à igreja acomodavam-se, compartimentos como o refeitório, e o de 

profundis, que pela lógica da vivência dos frades percebe-se a sua relação: após a última refeição do dia 

a comunidade reunia-se no de profundis, para depois, pela escada regral64, dirigir-se aos dormitórios, 

no piso superior. 

O núcleo construído térreo, complementava-se com um segundo piso, onde sumariamente, se 

dispunham os dormitórios e o espaço de acesso ao coro ato: O ante-coro, por cima da sala do capítulo. 

64 A escada regral descreve-se como elemento de transição do De Profundis para  o corredor dos dormitórios. Nos conventos 

capuchos mais antigos, como o de Santo António dos Capuchos de Lisboa, não é certo a existência de uma escada 

complementar: a escada das Matinas. Essa faria a ligação do corredor do Coro-Alto à Via Sacra. 
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Segundo a norma capucha estabelecia-se assim a zona regral, estritamente vocacionada para o dia-a-

dia religioso. A esta acrescentava-se um volume receptivo (de relação com a realidade exterior), que 

avança ligeriamente para Este e desenha o adro da igreja no sentido da via pública. A hospedaria e 

portaria imaginam-se contidas nesta área. A zona conventual parecia desenvolver-se maioritariamente 

em dois pisos, existindo ainda um terceiro, resultante da adaptação topográfica. Neste prevalecem 

vestígios de arcadas de pedra, provavelmente de ligação à cerca, funcionando como adega ou celeiro.   

Figura 25 Esquema interpretativo do Convento de Santo António dos Capuchos 
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A cerca 

Habitar a paisagem por símbolos naturais 

 

A cerca, elemento que define o limite entre o que é território conventual e o que já faz parte da cidade, 

percebe-se hoje, ainda que consumida,  assegurando a memória de unidade conventual. Por ela 

estipulava-se um espaço de clausura para os frades, sem qualquer devassidão para com o exterior, já 

que o contacto era assegurado por dispositivos pontuais, como a porta carral, abrindo-se para o 

abastecimentos de bens necessários. O espaço da cerca seria testemunho de uma relação íntima com a 

natureza, inerente aos ideais capuchos, depositando uma enorme espiritualidade no território. No 

perímetro desta, usufruia-se de uma área de mata, área de cultivo e pomar, na qual recebiam as 

dádivas da natureza, cumprindo-se rotineiramente trabalhos agrícolas que se encadeavam com rituais 

de devoção e retiro. Para isto, desenhavam-se percursos, encaminhando o homem no encontro de um 

lugar que o acolhesse, na natureza, onde se descobrissem estímulos para produzir um sentido, e assim 

perdurar na paisagem.  

Entre estes lugares de permanência destaca-se a referência à possível existência de um horto do recreio,  

lugar lúdico e ornamental onde se plantavam flores para adornar capelas e altares. Destaca-se ainda o 

jardim de jericó, descrito como um oásis verdejante, onde a água susurrava ao cair nos tanques ou 

pelos percursos sinuosos que lhe eram destinados. A presença da água65 seria essencial no quotidiano 

capucho, para além dos sistemas hidráulicos que se desenvolviam nas capelas fontes da cerca e que 

partiam para o interior do convento. O correr da água representara fonte de vida, imortalidade, e 

renascimento espiritual. Na criação de dispositivos de contemplação percebe-se o desejo de 

aproximação a uma dimensão sagrada, compreendida por meio de símbolos naturais e própria de um 

comportamento ecológico genuíno, que se sabe destes frades. Assim, apreende-se os símbolos como 

elementos essenciais de ligação entre o homem e a natureza, projectando-o na paisagem. No sentido 

de recolhimento, parece evidente o viver do silêncio, como se fosse preciso manter um segredo dentro 

da cerca, como que num gesto de contenção para preservar uma realidade isolada e integrar-se numa 

poética da paisagem. 

65 A descrição que se apresenta sobre a relação do Convento dos Capuchos com a natureza baseia-se no livro de  Xavier, 

António, Das cercas dos Conventos Capuchos, Lisboa: Editora Licorne, 1998. Salienta-se que neste a água é entendida como: 

“símbolo da vida e fertilidade, fonte de regeneração corporal e espiritual, sinal de pureza alcançado após tão longa e penosa 

travessia pelo deserto” pp 70. A salvação está-lhe por isso associada. 
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Se o contacto com o sagrado, ainda na cidade, se fazia por um percurso ascedente, ao subir a Alameda 

de Santo António dos Capuchos, esperando a salvação no Templo. Também a arquitectura do 

convento se regia por uma lógica de rituais do quotidiano acentes na noção de penitência, 

contemplação e espiritualidade. No fundo, são espaços que se constituiam para além de funções 

imediatas, sendo matéria num processo de interpretação e compreensão, esclarecedores de intenções 

justificadas por significados sagrados. No convento, os percursos estabelecidos, e toda a composição 

do construído, clarifica uma gestão de relações significantes, que transcende uma organização formal 

baseada em funções utilitárias.  

O encaminhar do indivíduo pela natureza contida da cerca e numa sequência de espaços precisa, 

remetia para, numa sucessão coordenada, alcançar metas simbólicas e perceber uma revelação, a 

salvação. Ou seja, preenchidos de símbolos sagrados, os conventos, desejavam despertar, como que 

um convite, para a construção de um imaginário imerso numa profundidade que permitia inúmeras 

interpretações possíveis. Na repetição da rotina e no rigor do ritual, necessárias ao sentido de 

revelação, o símbolo não se esgota, sendo da sua responsabilidade a produção de epifanias: “dobrar-se 

sobre as coisas presentes e actuais e trabalhar para lhes dar forma de modo a que uma pronta 

inteligência possa ir mais além e penetrar no íntimo do seu significado ainda inexpresso“66. 

 

Identidade e transformação 

símbolo cultural 

 

Considerando que um símbolo cultural é aquele que, no tempo, se torna imagem colectiva, já que por 

ele relembra-se, fazem-se associações de significados e memórias da cidade, mostra-se evidente que o 

Convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa também o possa ser. Este “espaço ilha” manteve 

desde sempre com o meio urbano uma relação de dependência, quando pelos seus limites acentuou 

percursos que sustentam as malhas construídas. Funcionando como elemento gerador de vida, sem 

destino fixo, percebe-se o vínculo na identidade da Colina de Santana, numa escala mais próxima, 

transcendendo o tempo da vivência das ordens religiosas que lhe deram origem. 

O património dos frades capuchos, seguindo a regra fransciscana, resultou numa unidade conventual 

como testemunho da glorificação de Deus, e nesta codificaram inúmeras mensagens eternas. Os 

elementos que as compõem, são também eles símbolos eternos, porque permitem ser re-interpretados 

66 Enciclopédia Enaudi, Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1987, pp 170. 
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pelos vários tempos. Entende-se assim o conjunto do convento e cerca, envolvidos numa certa 

opacidade que permite o fascínio de revelações, por quem com estes se encontra. 

A capacidade de desvelar, na estrutura conventual, estímulos para a permanência, ainda que testando 

o espaço para um uso diferente daquele que foi concebido, apreende-se na identificação de valores, 

que não são apenas materiais. Por isto reitera-se a reflexão do convento enquanto objecto primário: 

Se na época conventual servia a população e hospedava quem vinha de fora, com a extinção das 

ordens religiosas, o convento passou a conter dentro dos seus limites a instituição do Asilo de 

Mendicidade de Lisboa.  
 

“O velho convento de Santo António dos Capuchos onde ainda há restos de claustros e uma 

egreja magnifica, ligado por um pateo ao bello palacio dos senhores de Murça, é hoje o albergue 

de criaturas extranhas que ali vemos recebendo o pão d’essa caridade que muita gente não sabe 

existir em Lisboa n’um tão grande grau.“67 
 

Numa estrutura sólida, ordenada, de espaços contidos, perfazendo os princípios de uniformidade 

capucha, viviam também os asilados. Para isto, estabelecia-se um território com regras muito próprias, 

apenas válidas para este, corroborando o sentido de autonomia face à envolvente que herdara. As 

personagens, antigos mendigos, re-encontravam aqui uma posição na sociedade, através da sua 

integração num ciclo de rotinas de funções específicas a desempenhar 68, nutriam-se de uma 

temporalidade própria. Viviam num mundo à parte, que a cidade não pressentia. 
 

“E com effeito recordamos todas essas crianças que por ahi esmolam, as mulheres que se 

arrastam pelas ruas, os homens que esmolam, e já no páteo, lançando um olhar para essas 

paredes do velho convento, tivemos a impressão que as viamos dilatar-se, estender-se, tornarem-

se enormes, alargando com as camaratas as cozinhas e aque ali entravam todos os míseros 

(...)”69 
 

Impregnado no lugar parece estar a vocação para acolher e servir, que nos seus limites precisos 

encontra relações controladas com a cidade, apoia-a num sentido de instituição. De asilo de 

mendicidade integra-se nos Hospitais Civis de Lisboa, como se conhece ainda hoje. Neste 

67 Martins, Rocha, A caridade em Lisboa em Illustrazão portugueza 62, 9 de Janeiro de 1905, pp 15 
68 Martins, Rocha, A caridade em Lisboa em Illustrazão portugueza 62, 9 de Janeiro de 1905, pp 15 
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reconhecem-se ainda, apesar do consumo continuado do património capucho, uma forte matriz 

geométrica conventual.  
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Figura 30 Fotografia do claustro do Hospital dos Capuchos, actualmente. 

Figura 31 Fotografia do piso térreo do claustro do Hospital dos Capuchos, actualmente. 

Ambas as fotografias denunciam o estado actual do claustro, que apesar de se encontrar muito descaracterizado, 

reconhece-se neste uma matriz espacial da época conventual, identificando-se azulejos setecentistas e a igreja capucha. 

Percebe-se ainda acrescentos feitos pelo asilo de mendicidade com valor arquitectónico, como por exemplo as portas 

que envolvem o claustro. 

 

48 
 



O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 
Proposta para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

  

Os objectos primários, tal como o convento, parecem dotar-se de qualidades de robustez, em que se 

inscreve a capacidade do objecto arquitectónico e urbano persistir no tempo, mantendo uma 

identidade vigorosa. Há um certo sentido de firmeza na pré-existência tectónica, pela qual se validam 

possíveis interpretações.  

Desde a ocupação por parte do Asilio de Mendicidade o convento foi sendo, sucessivamente, 

envolvido por construções periféricas, que careciam da ambição de ser objectos primários. Isto é, 

foram respondendo a deveres meramente funcionais, que por si só sabem-se insuficientes para 

perdurar na cidade. Com o estabelecimento da prática hospitalar muitas das paredes do convento, 

certamente espessas, não resistiram à substituição por elementos mais imaturos. A necessidade de 

uma maior dimensão, seguindo a importância urbana da estrutura na cidade, foi motivo de 

crescimentos. Estas intervenções para além de mascararem a génese do construído, num jeito de 

encobrimento da sua leitura urbana, redesenharam-se ecoando os limites do construído conventual: 

quando se observa os limites do claustro e os dos espaços que o envolvem.  

Pensar na presença do convento e nas suas reutilizações, implica também, uma identificação de 

princípios de organização espacial  capazes de conter várias funções, numa sucessão temporal ou até 

mesmo em simultâneo 70. Trata-se, por exemplo da segmentação das unidades modulares que o 

compõem, geradoras de flexibilidades programáticas. Sabe-se que estas, definidas por generosos 

corredores, estruturas de celas repetitivas, ou espaços mais comunitários, propõem retomar 

mecanismos urbanos. Ou seja, domínios públicos e privados, de um sentido de cidade, que se 

apresentam muito estimulantes no exercício de projecto. 

A capacidade de reconversão conventual testemunha características específicas do lugar, que sempre 

lhe foram atribuídas e reconhecidas por parte da cidade. É a partir destas, compreendendo 

significados, que se considera a hipótese de re-habitar o convento, iniciando-se mais um ciclo de 

transformação e aliciando a metamorfose de uma memória. 

  

70 Gaspar,Jorge, Os espaços conventuais e o metabolismo da cidade, pp87 em Virgínia Fróis, Conversas à volta dos conventos,, 

Èvora:Casa do Sul Editora, 2003, os espaços conventuais e o metabolismo da cidade, jorge gaspar pp87 
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Figura 32 Ortofotomapa do período dos anos quarenta. 

Figura 33 Ortofotomapa actual. 

Pela comparação entre as duas imagens percebe-se o preenchimento continuado do território conventual, conforme as 

necessidades hospitalares. 
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Capítulo III 
Arquitectura como estrutura 
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Pela defesa de um tempo próprio da arquitectura 

 

Numa referência contínua à essência da arquitectura na sua relação com o tempo, esclareceu-se a 

relevância de elementos simbólicos, indissociáveis da identidade e memória da cidade. Destes espera-

se reconhecer qualidades a serem retomadas nas premissas do projecto, porque se deseja, também, 

construir arquitecturas simbólicas.  

A criação de novos objectos arquitectónicos, estabelece-se então, consciente de que estas se irão 

acrescentar a um património mais vasto, pré-existente, o qual penetra na percepção e poderá 

contribuir para o processo de concepção. A arquitectura não se mostra instantânea, mas resulta, 

involutariamente ou não, de uma valorização de experiências. Isto porque, a constatação de 

permanências urbanas, convoca imagens contidas num insconsciente colectivo, aparentemente 

adormecidas na sua dimensão temporal. As formas da cidade repetem-se, não num sentido limitador, 

mas indiciando que pensar em arquitectura é sempre uma referência a formas originais, que de algum 

modo se integraram como familiares ao homem. Na memória constatam-se afinidades entre 

elementos e, quando, por algum motivo a forma se activa para servir o presente, volta a fazer sentido. 

No lembrar-se, o homem, alimenta o que já não vive mais. Pelos limites do esquecimento, alarga-se a 

memória, avança o presente e completa-se um anseio de realidade. No inventário da memória, 

estabelece-se um pensar mais produtivo, que é uma espécie de mimetismo, mas agora um mimetismo 

que pretende transcender uma reprodução fiel à realidade que passou. Ciente do passado 

irrecuperável, inventa-se e reconstroi-se por este estímulo válido, que por um desenho de arquitectura 

assente num tempo presente e limitado, propõe gerar uma linguagem contemporânea.  

Se numa espécie de autonomia do simbólico reside a vocação de transformação das formas, 

permitindo que estas se renovem, continuando a fazer sentido, é necessário que a integração neste 

ciclo implique reanimar uma sucessão de acontecimentos. Ou seja, diferentes estados de tempo, que 

pelo entendimento das arquitecturas da cidade, funcionam como meio para aceder a diferentes 

temporalidades. 
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Projectar pela memória 

 

A investigação das qualidades generativas dos elementos constantes na cidade, foi profundamente 

abordada pelo grupo La Tendenza71, cujos elementos, motivados pelo desejo de certeza que é o 

projecto de arquitectura, encararam um processo criativo com base numa arquitectura comum, 

confirmada pela memória e pela história. A vocação didática do meio urbano permite o 

reconhecimento de formas e de parâmetros de criação duradouros, que se estabelecem como o 

material para a concepção de “novas” arquitecturas. Prometia-se uma arquitectura que queria ser 

tanto racional como realista, porque na pesquisa de permanências, depositava o rigor de uma análise.  

Na sugestão de re-interpretação do passado, há uma certa lógica de pensamento analógico, que como 

tem vindo a ser evidenciado, associa-se ao exercício da memória. Existe assim um estabelecimento de 

relações entre formas, que exprimem significados profundos. Estas, por analogia, remetem para uma 

dimensão própria da cidade, procuram um sentido simbólico, construir um edifício que representasse 

a cidade, como se fosse uma infra-estrutura histórica. Ou seja, inevitavalmente, pensou-se na 

arquitectura como problema de monumentalidade.  

 

 

 

 

71 La Tendenza foi um grupo inserido na escola de Veneza, formado por Aldo Rossi, Giancarlo De Carlo, Vittorio Gregotti, 

Carlo Aymonino e Giorgio Grassi. Surgiu nos anos sessenta e procurava referenciar o projecto de arquitectura com conceitos 

fundamentados pela história e tradição, questionando assim uma estética que consideravam redutora do Internacional Style. 

Encontrou os principais fundamentos teóricos na Arquitectura da Cidade (1966), de Aldo Rossi e na Construção Lógica da 

Arquitectura (1967) de Giorgio Grassi. 

Figura 34 O grupo La Tendenza 
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Figura 35 Analogia entre o Baptistério de Parma e o projecto para o Teatro Paganini, 

também em Parma, de Aldo Rossi. 
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Os edifícios metafísicos 

Giorgio Grassi 

 

Giorgio Grassi72 projecta arquitecturas de enorme rigor formal, feitas de formas volumétricas puras, 

onde predomina a ordem. Veja-se as imagens da Casa do Estudante em Chieti, em que o objecto 

parece saído de um mundo idealizado, perfeito, quase atemporal. Re-utiliza elementos, como as 

colunas ou os pórticos, que se repetem insistentemente, para se sintetizarem numa forma facilmente 

apreendida. É uma referência a um classicismo romântico, em que se retomam formas neoclássicas 

como princípios de abstracção, onde reside a essência simbólica da obra e os motivos da permanência. 

 

  

72 Giorgio Grassi, arquitecto italiano, de formação académica no Politecnico de Milão e com início da sua produção 

arquitectónica na década de sessenta do século XX. Destaca-se a sua importante contribuição para a revista Casabella 

Continuità, dirigida por Nathan Rogers. Desenvolveu um trabalho paralelamente a Aldo Rossi nas teorias de criar 

arquitectura a partir da cidade histórica, no entando foi mais incidente que Rossi nos temas racionalistas e tipológicos. 

Figura 36. Alçados do projecto para a Casa do Estudante, em Chieti de Giorgio Grassi, 1976. Nestes revêm-se princípios 

de abstracção. Figura 37 Fotografia de uma quinta nos arredores de Milão, referência à arquitectura rural italiana e 

inspiração do projecto de Giorgio Grassi. 

Figura 38 Fotografia da maqueta da Casa do Estudante. 
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Um modo de ser fora do tempo 

De Chirico 

 

Nas pinturas metafíscas de De Chirico73 retoma-se um sentido de monumentalidade do dia-a-dia, 

evidente nos desenhos de Grassi, por isso as imagens parecem imóveis e intactas. Há um certo sentido 

cenográfico na construção de um lugar misterioso, intangível e sem tempo, como se permanecesse 

num sonho, frio nas emoções. O homem é quase sempre suprimido das suas composições, em 

detrimento de personagens solitárias, manequins, estátuas ou personagens mitológicas. Aos objectos 

arquitectónicos acentuam-se as sombras, demarcando um tempo estático, e também eles retirados do 

contexto comum passam a enquadrar uma vivência fora do homem. Inúmeras são, também, as 

referências a uma arquitectura neoclássica, onde as janelas parecem olhos, ou as portas abertas 

parecem bocas, prontas a engolir algum sinal de vida. 

Servindo-se de uma semântica que se afasta de significados imediatos, revela, na solidão dos símbolos, 

associações mentais, como se fossem enigmas para os observadores. Assim, constroi o enigma de um 

dia, o enigma do oráculo, o enigma de uma tarde de outono, o enigma de uma hora, entre outros, onde 

as referências temporais são evidentes. Numa dimensão profunda aponta-se para a possibilidade de 

descodificação de uma realidade para além da matéria. 

  

73 Giorgio De Chirico foi um pintor italiano que se expressou por uma pintura metafísica, onde parece que o próprio se 

coloca exterior ao tempo comum, numa outra realidade. A sua obra abrangeu o período dos anos vinte e setenta, do século 

XX, e considera-se percursora do movimento surrealista. 

Figura 39 Enigma de uma tarde de Outono, 1910, De Chirico.  

Figura 40 Enigma do Oráculo, 1910, De Chirico. 

Figura 41 Enigma da Hora, 1911, De Chirico. 
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Tipologia 

 

O que representa a metafísica na arquitectura é a tipologia, algo que permite ler e conceber para além 

da matéria. Guarda em si a eficácia no aprofundamento da natureza arquitectónica, já que por ela se 

imagina o passado, sem um sentido de evocação história, mas sim num processo de selecção da 

memória do lugar, e consequentemente de atribuição de significados. Por isso é uma ferramenta 

conceptual que relaciona o novo com o antigo e exprime as possíveis relações entre a forma e os 

significados.  

Entende-se por tipologia a estrutura interna da forma, que explica logicamente um processo 

compositivo e se mostra constante.  Giorgio Grassi, em Lógica e construção da arquitectura,74 constata 

evidências de repetição nas formas, de rituais padronizados, e fortes simbolismos. Através de uma 

estratégia dedutiva e determinista, ordena-as e compara-as, recuperando significados. Só assim 

poderia compreende-las e assumi-las como ponto de partida para um raciocínio projectual. Se a 

tipologia resulta de um processo de redução de hipóteses analisadas para uma forma comum e 

sintética, então, segundo Giulio Carlo Argan75,  há nesta uma noção de generalidade, que tem 

qualquer coisa de vago. Por isso é também ela um princípio para a possibilidade de infinitas variações 

formais. 

No seguimento de pensamentos estruturalistas76, como os de Roland Barthes ou Claude Lévi-Strauss, 

importa ler as formas arquitectónicas como se nelas se contivessem estratos de significação cultural,. 

esperando que, pelo objecto arquitectónico ocorra a valorização do ambiente físico que o envolve. 

Aponta-se para que este se torne significante de intenções estabelecidas no tempo do projecto. Assim, 

74 Grassi, Giorgio, La construzione logica della architettura, Veneza:Marsilio Editori, 1967 
75 Giulio Carlo Argan historiador italiano com inúmeros trabalhos teóricos. Destaca-se as investigações sobre a noção de 

tipologia como essência da arquitectura e a comparação entre a obra arquitectónica e a estrutura linguistica. Esta reflexão 

baseia-se no artigo de Giulio Carlo Argan: On the typology of architecture, em Nesbitt, kate, Theorizing a new agenda for 

architecture, an anthology of architectural theory 1965-1995, New York: Princeton Architectural Press, 1996, capítulo typology 

and transformation. 

76 Entenda-se por estruturalismo uma forma de pensamento que teve origem na antropologia cultural, estando 

intimimamente ligada às pesquisas de Lévi-Strauss. Remete para a linguistica de Ferdinand Sausurre, quando distingue a 

língua como a estrutura que possibilita a expressão do homem. Um sistema onde apesar de se estabelecerem relações por 

meio de regras, existe muita liberdade de acção por parte de quem o usa. O paralelismo com a arquitectura dá-se no interesse 

da concepção de uma estrutura colectiva, que representa a língua, para que desta derivem outras interpretações.  
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parece fundamental a existência de uma estrutura tipológica, que na sua liberdade, possibilite a 

comunicação destes propósitos. Isto porque, o entendimento da tipologia não se rege apenas por um 

esquema distributivo, mas também por regular invariantes das funções, a hierarquia das partes 

constituintes e as questões semânticas 77, ou seja racionalizar os elementos constituintes. 

Em Portugal, no período dos anos sessenta, a investigação do arquitecto Nuno Portas78, sobre um 

aprofundamento de princípios de racionalidade, estabelece premissas para um método de projecto. 

Interessado nos mecanismos pelos quais se geram formas arquitectónicas, introduz, com sentido 

critíco à realidade arquitectónica de que se serve, soluções generalizáveis. Deste modo, aproxima-se da 

noção de tipologia pelo conceito de Meta Projecto, onde assegura uma dimensão sintática assente num 

sistema de articulações, a preencher por variações semânticas. Especificam-se indícios para uma 

estruturação da forma controlada. Deseja-se que esta simbolize, mantendo visíveis restrições e 

especificidade suficiente, para que, na sua generalidade ou excesso de neutralidade, não perca os 

objectivos gerais da sua significação.  

 

Estruturar a diversidade 

 

Forma, Colectivo e individual 

 

Se a forma, limite preciso da arquitectura, é suportada por uma condição abstrata, ou retomando 

Umberto Eco, se existe nesta a presença de uma “estrutura ausente”, parece que tal princípio de ordem 

possa encontrar correspondência numa dimensão colectiva. Isto é, a estrutura detém a capacidade de 

lidar com a globalidade, enquanto abrange igualmente outras interpretações pessoais, diferentes, em 

vários tempos. Por isso pode ser também uma questão da forma, consolidar-se com maior ou menor 

competência para que os outros se revejam nela, extraindo significados.  

77 Portas, Nuno, Forma de conhecimento- Forma de comunicação, em AA.VV. Novas Prespectivas das Ciências do Homem. 

Lisboa: Biblioteca das Ciências Humanas: nota da autora. 

78 Nuno portas arquitecto português que realizou inúmeras pesquisas no Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

relevantes para a compreensão do conceito de tipologia. Note-se também as influências italianas no seu trabalho, 

principalmente quando produz investigação sobre teorias da comunicação.  
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A arquitectura, compreendida como estrutura, indicia a transição de um conceito abstrato para uma 

estrutura física, salientando o contributo específico das pesquisas de Herman Hertzberger79. Através 

do mecanismo de tecer um tecido, constituído por urdidura e trama, estabelece-se a comparação entre 

o ordenamento básico da forma arquitectónica. A urdidura representa então a criação de 

oportunidades de preenchimento, por uma trama, essa sim variável, mais ou menos colorida e com 

diferentes texturas ou não. Por outras palavras, a relação entre urdidura e trama remete para a 

duplicidade entre colectividade e individualidade, respectivamente. 

A prevalência de uma ordem maior, que define tanto o todo como as suas partes constituintes (e ainda 

as suas relações), mostra-se fundamental quando num instrumento homogéneo, se pretende apoiar 

realidades diferentes. Tanto objectos arquitectónicos como planos urbanos pensam-se com um desejo 

de unidade, e em ambos é notória a complexidade que lhes é atribuída pelas diferenciações.  

 

Forma, Uniformidade e Variação 

 

O diálogo entre uniformidade e variação, entre colectivo e individual, mostra-se evidente na retícula 

de Nova Iorque, por exemplo. Cada unidade da malha urbana compromete-se com as que lhe seguem, 

porque a homogeneidade que lhe é atribuída faz com que tenham a necessidade de se destacarem uma 

das outras, por meios simbólicos. Com isto, a imagem do todo enriquece-se, assumindo soluções 

arquitectónicas diversas. Veja-se a integração da Broadway, reminiscência de um percurso rural de 

outros tempos, na malha da cidade. É nos pontos de encontro entre estas duas direcções que se origina 

a ruptura, e o desafio de indagar sobre soluções cativantes para este tipo de irregularidades.  

São muitas as hipóteses que podem ser citadas quando se pensa em princípios de ordenamento 

segundo uma malha urbana, em que o perigo da monotonia cede ao fascínio de que o conjunto se 

subdivida numa infinidade de variações. Neste contexto, o exemplo da Baixa Pombalina, representa 

um conjunto de formas materiais e uma realidade histórica incontornável na cultura portuguesa. 80 

79 Herman Hertzberger é um arquitecto holandês influenciado pelo estruturalismo dos anos sessenta. Os seus trabalhos 

demonstram a crença de que a arquitectura se entende como estrutura. Por isso persegue soluções arquitectónicas que 

representem uma estrutura física e concreta, de condições espaciais, prontas a serem preenchidas pelos utilizadores. 

80 França, José Augusto, Lisboa Pombalina e o Iluminismo (1966): nota da autora. 
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Um caso de sucesso, em que influências de uma métrica rigorosa e racional italiana81, se instauram 

numa tipologia acidentada, tão característica de Lisboa. 

 

A Baixa Pombalina, um exemplo de ordem  

 

Paisagem urbana sob signos da monumentalidade e da ordem, dinamizada pela centralidade 

ou nova centralidade de um espaço público conformado por edifícios que simbolizam (...)82 
 

Para Lisboa setecentista, devastada pelo terramoto de 1755, interessava construir uma imagem 

reconhecível de cidade, própria de uma “capital imperial”.O novo troço de cidade deveria estabelecer-

se numa malha regular, e re-erguer-se uma arquitectura também ela regular e uniforme. Para isto 

mostra-se necessário construir em série, segundo princípios compositivos padronizados, e numa fusão 

entre arquitectura e urbanismo, pensa-se num programa para o espaço urbano. Consequentemente 

aumentam as cérceas dos edifícios, enquanto que o espaço público se configura com maior 

generosidade. Assim, discute-se a hierarquia e dimensionamento das ruas83, elegendo-se fachadas 

tipo84 que desenham os seus limites, com contéudos residênciais e comerciais. No entanto, a lógica 

geométrica e exacta do plano transcende-se quando, numa gradual abstracção, admite variações de 

detalhe. 

As excepções à regra concebem-se quando a imposição do traçado rigoroso se encontra com 

memórias estruturantes da cidade, enriquecendo-o: igrejas e conventos são submetidos à disciplina 

que rege os quarteirões e ao mesmo tempo geram momentos singulares. Veja-se como no esquema 

hierárquico das ruas se destaca um ordenamento sensível quando neste se incluem travessas, 

percursos muito mais estreitos relativamente à cidade ampla que se criava. Justificam-se por 

81 O projecto de reconstrução da baixa Pombalina representou uma oportunidade de experimentação de conceitos e formas 

racionalistas oriundos de outras cidades. A ordem geométrica do traçado de Turim, aquando a sua ampliação e 

monumentalização (1714), mostrou-se muito influente na transformação do centro histórico de Lisboa. 

82 Augusto-França, José, Uma experiência Pombalina, em Monumentos 21, Lisboa: IHRU pp 30. 

83 Na hierarquia das ruas distinguem-se vias principais, secundárias e travessas. A largura de cada uma seria proporcional à 

sua importância urbana, sendo de 13,20 m, 8.80 m e 6.60 m, respectivamente.  

84 Sinteticamente concebem-se três fachadas tipo para os edifícios, consoante as ruas, sendo de quatro pisos com o coramento 

nas respectivas águas furtadas. Pensa-se ainda em fachadas especiais para o Terreiro do Paço, desenhando-se pórticos e 

colunas no piso térreo.  
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derivarem de referências urbanas de outro tempo, dialogando com unidades morfológicas mais 

antigas. Também o construído aperfeiçoa-se no detalhe, surgindo nas fachadas simétricas, niveladas 

por uma altura constante, a variação da cor, que assim lhe acrescentaria alguma diversidade, e 

indicaria um sentido de relação com outras partes da cidade. Impossível seria pensar o centro de 

Lisboa sem fazer referência ao Terreiro do Paço, onde se encontra o rio e se atinge maior vivacidade 

formal. Aqui os princípios geométricos de um resgisto de contenção parecem transfigurar-se para, por 

vezes, se aproximar do barroco. 

Na criação de mecanismos de adaptação entre o novo e o antigo, e entre o geral e o especial, 

descobriu-se espaço para um método projectual de liberdade competente, não comprometendo de 

todo a identidade do plano. Um processo consciente de escolhas, com base numa estrutura muito 

forte, que se propõe como válida na criação de princípios de ordenação. Da Baixa resultam formas 

estáticas, fechadas e unitárias, que se percebem num só relance, e têm por isso a capacidade de ficar na 

memória. 

 

 

  

Figura 42 Vista aérea da Baixa Pombalina onde se evidencia o rigor do seu traçado racional. 

Figura 43 Planta do Plano da Baixa Pombalina de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. 

Figura 44 Sequência de fachadas da Rua do Carmo.  

Na planta do plano do Baixa Pombalina percebe-se a sobreposição de uma malha ordenada e repetitiva à cidade 

medieval, assumindo excepções quando necessário. Este sentido de abstracção reencontra-se, por exemplo, nos alçados 

dos edifícios da Rua do Carmo. 
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Forma, Espaço e Função 

 

Esclarecido que a forma, arquitectónica ou urbana, se serve de uma estrutura para que seja 

interpretável para quem a vive, atenta-se para a possível independência entre diversas configurações 

espaciais e funções. Não discuidando a racionalização dos seus elementos constituintes, importa 

destacar quais são as características físicas que nesta emergem para estimular oportunidades de usos, 

atribuição de sentidos renovados. 
 

 “A arquitetura não é apenas função, é muito mais que isso, também não é só forma, é muito 

mais que isso. Acho que a arquitetura que me comove não é por esta razão, não é por uma 

razão estreitamente funcional, é exatamente porque consegue convocar outras memorias, 

consegue descobrir, na forma como te relacionas com aquele espaço, emoções.” 85  
 

A unidade do objecto arquitectónico, defendida pela possibilidade de completar a estrutura que 

contém, corresponde a uma unidade de espaço. Desde já destaca-se o espaço da forma, no seu 

contorno, presença e na estratégia de composição, pela destreza de prolongar a sua identidade, 

quando aposta na conciliação de usos imprevisíveis. Veja-se, por comparação, um exemplo 

elucidativo, do poder do reconhecimento de um todo arquitectónico, superior à percepção da soma 

das partes.86 Os comboios ou aviões do século XIX, imprimiram-se no indivíduo quase que 

automaticamente, mesmo que não tenham sido concebidos com o intuíto de serem objectos 

simbólicos. A complexidade do processo de escolha dos componentes constituintes de objectos 

utilitários e tecnológicos, até à execução do produto final, encaminhou-os para uma estética unitária. 

É por esta imagem que se carregam significados inerentes ao processo de concepção, e preenchem-se 

de esferas de elementos semelhantes, constituindo um conjunto relativamente autónomo. Inserido 

nesta lógica e sublinhando os mecanismos que lhe conferem aptidão para acomodar várias vontades e 

tempos, expõe-se, sucintamente o projecto do Lingotto. 87 

85 Mendes Ribeiro, João em Vita, Francesca, Um caminho para reflectir sobre a condição moderna da prática da arquitectura e 

do design de interiores, ESAD, 2012 

86 Nesbitt, kate, Theorizing a new agenda for architecture, an anthology of architectural theory 1965-1995, New York: 

Princeton Architectural Press, 1996: nota da autora. 
87 O Lingotto é o termo italiano para designar um edifício industrial, actualmente reconvertido numa estrutura que acolhe 

vários tipos de usos. O projecto será detalhado nas páginas que se seguem. 
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Lingotto, um símbolo da modernidade 
 

A impressão é a de estar perante colunas altas de uma estranha igreja: trata-se, de facto, de um 

templo erguido à modernidade com a sua grande nave central marcada por pilares ao mesmo 

tempo sólidos e leves, com as suas capelas ideais dedicadas à tecnologia, ao progresso, à 

velocidade e ao futuro88 
 

O projecto do complexo Lingotto iniciou-se na primeira década do século XX 89, para acomodar a 

Fábrica de Fiat, e responder à ambição de modernização ou audácia construtiva italiana. Erguia-se 

assim em Turim, numa periferia ainda dispersa, uma estrutura de grande escala, de betão e de aspecto 

monolítico, que para além de perfazer um novo modelo industrial, vinculava-se no território de forma 

identitária.  

Percebe-se este todo complexo com enorme clarividência: Dois corpos fabris, alongados e  paralelos, 

distantes entre eles trinta e dois metros, unidos nas extremidades por cinco núcleos, subdividem o 

construído em quatro pátios (cortili90). A modulação estrutural precisa e constante, uma métrica de 

seis por seis, percorre com solidez todo o objecto, define um enquadramento de vida ao qual se 

acrescentam situações específicas. A estrutura de betão é marcada por uma forte hierarquia e um pé 

direito muito generoso para este tipo de edifícios, uma altura constante de cinco metros, que varia 

para seis metros no piso térreo. Na composição arquitectónica é importante referir a prevalência de 

uma linguagem clássica, quando se revê noções de coroamento, corpo e embasamento ou de 

elementos como pilastras e cornijas. Adquire-se assim uma estética com um certo sentido de 

abstracção. 

  

88 Cortili é uma palavra em italiano para designar o plurar de cortile, um pátio, que pode ser de um edifício público ou 

residencial, com uma escala mais pequena que o quarteirão, não encontrando nenhuma palavra em português que a 

substitua. 
89 Obra do engenheiro e arquitecto Giacommo Matté-Trucco 

90 Mutti, Roberto, Lingotto il tempio della modernità negli scatti di monastra, em La Republica Torino.it 
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Figura 45 Vista aérea do Lingotto enquanto fábrica da FIAT.  

Figura 46 Vista aérea do Lingotto enquanto fábrica da FIAT.  

Figura 47 Fotografia do Lingotto enquanto fábrica da FIAT.  

Estas fotografias pretendem destacar o grande sentido de unidade que o edifício possui. 
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A formalização do Lingotto não parece basear-se apenas na consequência directa de uma função, neste 

pressente-se um cuidado extremo com elementos estilísticos que procuravam estabilizar uma imagem 

unitária. Um edifício construído com o intuito de conter um carácter de cidade, onde a orientação era 

rápida, já que este continha o dever de representar as exigências de um cliclo produtivo linear. Para 

questões de legibilidade, mostrava-se importante entender o fluxo de trabalho sequencial, sendo 

possível reconstruir, na planimetria, as etapas da fabricação. Pietro Maria Bardi91, relembra como era 

percorrer a fábrica, com um passo tímido, como quem penetrava na casa das maravilhas. A 

racionalidade da estrutura evocava, por vezes, a imagem de uma floresta ou da selva dantesca, e 

atravessando os cinco pisos, em movimento ascendente, gerado nas expressivas rampas, caminha-se 

em direcção ao céu. Como se neste ritual se quisesse remeter para a acção da fábrica, e no coroamento, 

encontrar a pista de automóveis, elemento incomum que não deixa ninguém indiferente. 

Um sistema construtivo resistente que manifesta, na primazia do betão armado, o fascínio de um 

desenho que, de certa forma, elogiava o futurismo europeu92. Numa imagem extravagante, mas 

estável, exibia-se o estigma da revolução, que Le Corbusier referenciava em Vers Une Architecture. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 Pietro Maria Bardi foi um arquitecto, e reconhecido curador italiano, com grande afinidade ao movimento futurista, 

transpondo esta influência para território brasileiro 
92 A expressão futurismo europeu refere-se a uma arquitectura associada ao progresso dos finais do século XIX e 

consequentemente à indústria. Veja-se as investigações de Reyner Baham para maiores desenvolvimentos em Reyner 

Banham, Theory and Design in the First Machine Age, London: Architectural Press, 1960. 

Figura 48 Fotografia do interior do Lingotto antes da reabilitação do arquitecto Renzo Piano. 

Figura 49 Fotografia de um dos cortili do Lingotto antes da reabilitação do arquitecto Renzo Piano. 
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O Lingotto por ser um edifício uno, completa-se no seu desenho, apresentando limites precisos. Com 

as rampas posicionadas nos topos do objecto e uma a pista automóvel na cobertura, estagna-se 

qualquer possibilidade de crescimento longitudinal. Não se oferecem hipóteses de acrescentos, que 

perturbem a imaculada unidade da fábrica-monumento. É uma forma arquitectónica que resume em si 

autonomia, própria daquela que se despreende de uma função meramente utilitária e assume uma 

função simbólica. Por isso, sem qualquer deformação da sua imagem, acede a transformações no 

tempo, do uso industrial para uma fábrica cultural.  

 

A estratégia de Renzo Piano para re-habitar o Lingotto, criando um espaço multifuncional, assenta na 

condição fundamental de manter e interpretar uma estrutura primária, repetitiva, geométrica, para 

que prevaleça o sentido identitário do todo. A grande extensão horizontal é segmentada pelos núcleos 

transversais, o que faz com que se elegam áreas operacionais sem que dependam das seguintes. Assim 

os diferentes pátios assumem vocações distintas, percebendo-se uma estratificação de usos tanto em 

planta como de piso para pisco. A forma arquitectónica é suporte para a implementação de usos 

terciários, direccionais, didáticos, produtivos, residênciais, comerciais, entre outros, enquadrando-se 

sempre num todo maior, como se neste se encaixassem, sem nunca perder a coesão. Um quadro de 

funções que pretende servir a cidade, e com ela comunicar, evitando que todo o complexo se torne 

numa cidadela monofuncional. 93 

Por um percurso pontuado por árvores, oriundo da cidade, penetra-se dentro do edifício. É uma 

espécie de decumano, preenchido por serviços, que ortogonal ao Lingotto, conecta-o a outros lugares 

públicos importantes. Re-orienta-o perante a envolvente e faz com que este participe de um discurso 

mais global, já que toda a hierarquia dos seus espaços internos se mostra contaminada por esta 

dimensão do colectivo, como se os pisos térreos se animassem em contacto com grandes fluxos. Para 

além de se perceber uma espécie de fio condutor do projecto, de grande urbanidade, este acrescenta-se 

ao objecto arquitectónico como que numa comunhão de monumentalidade. 

Posto isto, o Lingotto, como herança do movimento moderno, mostra-se parte de um património 

arquitectónico muito sugestivo, como um espaço simbólico da modernidade, que importa valorizar. 

Reiterando a potencialidade da sua estrutura repetitiva de betão, capaz de absorver a mudança, 

encaminha-se a pesquisa de projecto para a exploração destes princípios de coerência e durabilidade.  

93 Prusick Mario, Renzo Piano, Progetto Lingotto, Torino, Domus 675, Milão Setembro de 1986 pp29 
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Figura 50 Maqueta do projecto de reabilitação de Renzo Piano, onde se percebe a importância do eixo arbóreo que penetra 

dentro do edifício, como estratégia de comunicação com a cidade. 

Figura 51 Imagem da cobertura em rampa como estímulo para o projecto, sendo um elemento simbólico e memorizável. 

Figura 52 Esquiço de Renzo Piano que evidencia uma métrica repetitiva de 6m por 6m, retomada no esquema seguinte. 

Figura 53 Esquema em que se assume o esqueleto de betão como pauta comum a preencher por variadas funções 

(representadas pelas diferentes cores). 
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 Compreensão e operatividade de princípios para o projecto 

Enquadramento 

 

Estabelecida a relação entre forma e uso, ou estrutura e interpretação, importa perceber como se 

conforma aquilo que no objecto arquitectónico assume a potencialidade de permanecer na mudança: 

uma espécie de moldura, um enquadramento. Neste, residem qualidades de eficiência na transmissão 

de um carácter identitário, para a cidade e para os indivíduos, que nela, por vários tempos, conseguem 

extrair diversos significados e expressarem-se espacialmente. 

A pesquisa teórica de Bernard Leupen94 orienta-se segundo um método de projecto que pretende 

estabelecer como ponto de partida o desenho deste enquadramento. Isto porque, é através da 

confiança depositada naquilo que na arquitectura se mostra mais durável, que se aceitam e 

desenrolam as transformações para o presente e futuro. Ou seja, o permanente predispõem-se a 

libertar o temporário, apontando para uma certa autonomia formal em relação ao conteúdo e função. 

A arquitectura parece ser a arte de criar um enquadramento95. 

Retomando o caso do Lingotto, facilmente se percebe que a estrutura repetitiva de betão, é um factor 

de ordem sobre os restantes componentes. É por esta que o edifício se torna significante e também por 

ela persiste no tempo, assumindo-se, assim, como enquadramento. 

 

Robustez 

 

O sentido de construção da arquitectura, aleado às capacidades estruturantes das formas enquanto 

meio de expressão, contribuem, então, uma configuração estável. No entanto, esta predisposição para 

sobreviver no tempo fortatelece-se quando se reunem qualidades arquitectónicas de robustez e 

resiliência. Trata-se de dotar o projecto de uma consistência sólida, para que este mantenha uma 

imagem vigorosa e saiba lidar com adaptação a novas funções e exigências. 

94Em Leupen, Bernard, Frame and generic space: a study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, 

Rotterdam: 010 Publishers, 2006 

95 Leupen, Bernard, Frame and generic space: a study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, Rotterdam: 

010 Publishers, 2006 pp 22 

69 
 

                                                            



O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 
Proposta para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

  

Um exemplo claro de uma enorme força tectónica é o antigo Hospital da Mesericórdia, agora Pousada 

de Viseu, projecto de reabilitação do arquitecto Gonçalo Byrne. Com um sistema construtivo 

intimamente ligado ao uso, apreende-se o poder de desenhar o limite entre interior e exterior, por 

paredes muito espessas de granito. Experimenta-se uma materialidade de enorme valor expressivo, 

que sugere condições para permanecer, revelando a crueza do espaço. Através disto, re-liga-se espaço, 

forma, materialidade e contenção de vida. E, mesmo enquanto esta arquitectura foi ruína, 

impressionava quem por ela passava, por uma síntese de razões simbólicas que habitavam o seu 

esqueleto granítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Fotografia do Hospital da Misericórdia de Viseu abandonado. 

Figura 55 Fotografia da actual Pousada de Viseu, projecto do arquitecto Gonçalo Byrne. 

Figura 56 Planta do primeiro piso da Pousada de Viseu 
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Espaço Genérico  

 

Não pretendendo expor uma distinção exaustiva sobre os vários tipos de evoluções que ocorrem no 

espaço96, por entre conceitos de alterabilidade, extensibilidade ou polivalência, sabe-se que, contido no 

enquadramento existe um espaço incerto, sendo fundamental para acomodar os tempos e as vontades 

do homem. Há nesta caracterização uma noção de espaços complementares, que por uma lógica de 

negativo-positivo se encontram. O exemplo do projecto do edifício de escritórios de Rem Koolhaas, 

Headquarters of Universal Studio, para Los Angeles, é claro na diferenciação entre o que é genérico, 

mais transitório, e o enquadramento, o permanente. O primeiro assume-se, na maqueta, como um 

open-space, um espaço em branco, enquanto que o segundo, quatro torres de escritórios, destaca-se 

por acolher funções específicas, serviços e escritórios. Assim se concebe o que procura determinar o 

edifício por um longo período de tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Bernard Leupen em Frame and generic space: a study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, 

Rotterdam: 010 Publishers, 2006 distingue vários tipos de mudança na arquitectura: a alterabilidade, extensividade e 

polivalência 

Figura 57 Maqueta do projecto Headquarters of Universal Studio, de Rem Koolhaas. 

Figura 58 Planta do projecto Headquarters of Universal Studio, de Rem Koolhaas. 

Figura 59 Esquema que ilustra a dualidade entre enquadramento e espaço genérico. 
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Lógicas de independência 

 

A atribuição de sentido ao permanente exige um processo de selecção daquilo que na expressão 

arquitectónica se irá destacar, ou seja o enquadramento. Este contém diversas possibilidades de 

articulação, que importa salientar com o objectivo de pensar o carácter, que pelo conjunto 

arquitectónico se imprimirá. Por uma reflexão temporal e pela preocupação com qualidades de uma 

arquitectura que comunica mostra-se relevante considera-lo no processo de projecto. 

Sabe-se que os princípios de composição do objecto arquitectónico contêm em si uma directriz 

geradora de formas primárias, que podendo ser associadas a múltiplos significados, mostram-se 

capazes de absorver a mudança e de se relacionarem com o passado. Veja-se a reflexão sobre a cabana 

primitiva de Laugier, admitida como concepção basilar no processo de arquitectura, é testemunho de 

uma lógica de construção esclarecedora. Dois elementos dão corpo ao o objecto: a estrutura (troncos 

de madeira) e o revestimento ou pele (folhas), apoiando-se nos primeiros e funcionando como 

protecção. Ainda que de forma simplista, atenta-se para a relação entre elementos que suportam, e 

outros que são suportados, separando-se e combinando-se, originando um produto final.  

O exemplo exposto compreende a diferenciação entre estrutura e pele, como matéria da arquitectura. 

No entanto, este processo constitutivo pode integrar ainda outro elemento: o cenário, síntese das 

escolhas mais ou menos voláteis do quotidiano. É pela conclusão de uma separação entre estrutura 

portante e revestimento, tanto interior como exterior, que se assume uma possibilidade de auto-

suficiência.  

Na idade média os elementos estruturais (esqueleto de madeira, por exemplo), apresentavam um 

vínculo com o espaço interior, determinando-o. No entanto os mecanismos de articulação adquirem 

maior complexidade, principalmente quando se compara uma casa do século XVI com a casa da época 

renascentista ou barroca. Neste último caso a presença da estrutura mostra-se dissimulada, deixando 

de participar na definição do espaço visual e táctil que perfaz o interior. Através de paineis de madeira 

e de estuques, conforma-se um cenário dotado de um idioma próprio, que permanece por si só. Uma 

evolução que testemunha princípios constitutivos do objecto arquitectónico e indicia uma vontade de 

enriquecer o permanente. 
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Figura 60 Imagem da Cabana de Laugier 1753. 

Figura 61 Fotografia da sala do Palazzo Madama em Turim, como destaque da libertação entre o estuque interior e os 

deveres estruturais, que possibilitam a sua expressão barroca. 

Figura 62 Quadro Mulher bebendo com dois homens de Pieter de Hooch, representando a casa do século XVI e 

evidenciando a presença da estrutura de madeira. 

Figura 63 Esquema de Stewart Brand, sistematizado por Bernard Leupen,.que clarifica a lógica de independência que 
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Encarar o edifício segundo um conjunto de partes distintas, que se inter-relacionam com um certo 

nível de independência, remete para a defesa da integridade do que se entende por enquadramento. 

Com isto, indicia-se o porquê das funções serem facilmente alteráveis, ou seja projecta-se para uma 

abstracção da função. 

A investigação de Stewart Brand97,revela-se pertinente na conformação da arquitectura segundo uma 

categorização de camadas precisas, de layers. Estas não são definidas pelos elementos arquitectónicos 

em si, mas pelo seu desempenho na constituição do todo. Segundo este pensamento, reconhecem-se 

como participantes do enquadramento: estrutura, pele, cenário, serviços e acessos.  

Justifica-se assim uma individualização que não sendo totalmente física, demonstra uma lógica de 

libertação entre formas e conteúdos. Um mecanismo de projecto útil para o arquitecto, que desenha 

sempre de acordo com um período de tempo limitado, concebendo por isso soluções provisórias. 

No entanto, segundo as conclusões de Bernard Leupen e de Stewart Brand, o enquadramento não é 

necessariamente definido apenas por estrutura, pelo, cenário, serviços ou acessos. Na sua composição 

podem existir combinações ou complementariedades. 

 

Espaços serventes e espaços servidos 

 

Os serviços98 e acessos têm a sua importância do desenho arquitectónico, já que também eles podem 

ser dotados de qualidades espaciais e estéticas, fazendo sentido na sua relação de conjunto com os 

espaços que servem. Na sua presença arquitectónica distinta, possibilitam que os espaços auxiliados 

por estes assumam um desenho mais limpo. De entre diversas configurações mais ou menos 

nucleares, interessa que sejam percebidos como unidades reconhecíveis, tanto por um 

dimensionamento, posicionamento ou materialidade. 

97 Stewat Brand é um escritor Americano que desenvolveu investigações sobre  a forma como os edifícíos se transformam ao 

longo do tempo. Nestas realça o trabalho do arquitecto na sua relação espaço-tempo. Em Brand, Stewart; How buildings learn 

– what happens to them after they’re built. London: Phoenix Illustrated, 1997 

98 Entende-se por serviços as instalações sanitárias, tubagens, entre outros elementos necessários ao funcionamento da 

arquitectura. 
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A arquitectura de João Mendes Ribeiro99 aponta para uma resolução funcional do edifício em que 

destaca serviços e acessos como os estratos mais aptos à transformação. Estes elementos agrupam-se 

em contentores multifuncionais, aparentemente mudos e ambíguos, que revelam significados, 

utilidades, conforme se relacionam com o indivíduo. São peças polissémicas, envoltas no mistério de 

se fecharem sob si mesmos, adquirindo assim um sentido cenográfico, no entando têm precisamente o 

papel de apoiar o habitar. 

Na procura de uma arquitectura capaz de transcender funções utilitárias parece necessário que o 

desenho de projecto, assuma uma diferenciação nítida entre espaços servidos, dominantes, que 

dependem de espaços servidores. Um esquema também perseguido por Louis Kahn nas suas 

arquitecturas, onde emergiam valores constantes, contendo tanto o efémero como o perene. 

 

Estrutura e Subestrutura 

 

Ainda num método de desenho racional, operando nas possibilidades construtivas testadas no que foi 

o movimento moderno (particularmente a afinidade com a concepção do esqueleto da casa Dom-

Ino100), clarifica-se a intenção de criar mecanismos de ordenação para o projecto. Pretende-se que este  

possibilite o encontro entre dimensões colectivas e individuais, e favoreça o estabelecimento de uma 

imagem arquitectónica legível, imprimindo-se em quem nela vive. 

O projecto de Le Corbusier para Fort L’Empereur, em Argel, o Plano Obus101, declara um sentido 

muito claro de ordem, explorando o carácter sugestivo de uma super-estrutura. O olhar move-se por 

uma linha curva, de prespectiva acelerada, que parece não ter fim e nesta constatação percebe-se a 

força de algo que se implanta no território com a vontade de durar. Um gesto arquitectónico e urbano 

que estabelece um indício do que viria a ser a concepção de uma Mega Estrutura. 

 

99 João Mendes Ribeiro é um arquitecto português com um vasto trabalho na área da reabilitação. Nestes percebe-se um 

contraste entre elementos mais sólidos, as pré-existências, e outros mais leves e efémeros, os núcleos de serviços e acessos que 

têm vindo a ser referidos ao longo do texto.  

100 A casa Dom-Inó, desenvolvida por Le Corbusier entre 1914 e 1917, insere-se numa lógica de produção em 

série, para responder a uma necessária eficiência construtiva do pós-guerra. Por isso, estabelece-se uma estrutura de betão 

independente das funções da casa e da constituição da fachada. 

101 O projecto Plano Obus desenvolveu-se em várias fases iniciando-se em 1930. 
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Figura 64 Maqueta do projecto Plano Obus para Argel, de Le Corbusier. 

Figura 65 Planta das células habitacionais do Plano Obus. 

Veja-se que na primeira imagem mostra-se claro o vínculo do edifício com a paisagem, enquanto que em planta percebe-

se a sua composição destacando-se uma espinha dorsal, a grande estrutura, que suporta a diversidade, as unidades de 

habitação. 

Figura 66 Capa da revista italiana Casabella de 1972 que ilustra como “radical design”, um conjunto de intervenções 

arquitectónicas que surgiram estimuladas por permissas do mega estruturalismo. 
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Tanto as premissas base da mega estrutura como o Plano Obus distinguem uma ideia de projecto que 

se apoia numa lógica constitutiva entre infra-estrutura de grande escala, entendida como suporte, e 

elementos de outra grandeza, invólucros ou contentores de funções. Nestes últimos espaços residem 

as unidades residenciais, podendo os seus ocupantes habita-las como preferem. Assim, parecem 

ajustar-se à medida do homem.  

Esclarece-se nesta diferenciação uma preocupação com a certeza da mudança, e por isso projecta-se a 

conjugação de objectos mais voláteis, onde se acomoda a variabilidade ao longo do tempo, com o 

esqueleto, sólido, visto como intemporal. Suscitados por este contexto e inspirados em projectos como 

a Unidade de habitação de Marselha102, surgem investigações que formulam a ideia de um 

metabolismo japonês103. Kenzo Tange insere-se nesta linha de pensamento quando reflecte nos seus 

projectos uma dimensão temporal da arquitectura, assumindo métodos para uma eficácia nas 

transformações funcionais: a estrutura de betão é composta por uma diversidade de partes que nela se 

encaixam facilmente, enriquecendo-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 A unidade de habitação de Marselha, foi projectada por Le Corbusier, em 1945-1952. Representa uma arquitectura de 

grande escala, que embora não tivesse o seu foco principal em construir para a mudança, distingue-se nesta um contraste 

entre estrutura (esqueleto) e preenchimento (unidades residenciais), útil no desenvolvimento do propósito de uma mega-

estrutura. Em 1948 Kenzo Tange visita a Unidade de habitação de Marselha, ainda em construção, e confessa que nenhum 

outro edifício o comoveu tanto. 

103 Entende-se por metabolismo japonês a produção arquitectónica realizada, nas primeiras décadas dos anos 60, sobre o 

processo de crescimento das cidades segundo estruturas modulares, que podiam acompanhar ciclos de mudança: por 

adições, retracções ou expansão. Os projectos enfatizavam o protagonismo da estrutura de betão enquanto linguagem 

construtiva. Destaca-se a importância de Kenzo Tange, não só na sua proximidade com Le Corbusier, mas também na crença 

de que um novo tipo de revolução tecnológica suportaria um planeamento urbano sistemático e ordenado. 

 

Figura 67 Maqueta de estudo para a Unidade de Habitação de Marselha de Le Corbusier, em que se evidencia a 

diferenciação entre estrutura e subestrutura 
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Poderiam ainda destacar-se as teorias de Yona Friedman104, quando pensava em cidades utópicas 

preenchidas de arquitecturas móveis que continham a capacidade de se fixar sobre o construído 

existente, ou sobre paisagens impróprias ao habitar. Também Cedrid Price105 projectava o teatro Fun 

Palace106, com o intuíto de desenvolver lógicas de adaptabilidade, por uma interacção entre os 

elementos arquitectónicos, os artistas e o público. Estabelecia-se uma arquitectura lúdica que seduzia 

pela multiplidade dos espaços e a sua constante transformação. Estes e outros trabalhos, revelam uma 

consciência de querer projectar o imprevisível, de proporcionar liberdade de escolha e de conferir 

primazia à acção do homem no espaço. 

No entanto, parece oportuno centrar a investigação para o projecto nas potencialidades destas grandes 

assemblagens, na procura de ordem, lógicas de abstracção e um sentido de unidade.  

  

104Yona Friedman arquitecto Húngaro que desenvolveu projectos e teorias no âmbito das temáticas suscitadas pelo conceito 

de megaestrutura. Destaca-se o seu manifesto Mobile architecture, em 1958, pelo qual afirma a necessidade de uma 

arquitectura capaz de proporcionar liberdade de escolha ao indivíduo,elegendo por isso, princípios que os edifícios deveriam 

seguir.  

105 Cedric Price foi um arquitecto britânico que desenvolveu  o seu maior trabalho na segunda metade do século XX. 

Correspondeu também a um interesse por pesquisas arquitectónicas que lidavam com o imprevisível e inesperado.  

106O projecto Fun Palace data de 1961, nunca tendo sido construído. 

Figura 68 A fotomontagem representa as megaestruturas de Yona Friedman, em Paris, 1960. 

Figura 69 A fotomontagem representa a megaestruturas de Archizoom, em Florença, 1969. 
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Biscione de Génova e o Pedrugulho do Rio de Janeiro 

 

Os conjuntos residenciais do Pedrugulho107, no Rio de Janeiro, e o Biscione108, em Génova  

correspondem à confirmação da retoma de arquétipos de uma arquitectura moderna, estimulada pelo 

Plano Obus. Seguem os princípios de uma infra-estrutura que combina acessos, estrutura e serviços, 

preenchida, em grande parte, por unidades de habitação. Esta matéria construída suportada em 

plataformas de betão, delineava-se e acedia-se por um percurso com génese na paisagem: uma 

promenade que enquanto encaminha o morador, promete contemplar as panorâmicas, como se fosse 

um miradouro comunitário. É pela definição desta rua, expressão da horizontalidade do edifício, que 

se gera o projecto. O todo deveria funcionar como uma pequena cidade, estabelecendo-se um plano 

para as vivências quotidianas. Em ambos os casos existe a intenção de perfazer um sistema de 

habitação para as classes trabalhadores, que se transcende na ambição de com isto construir paisagem 

e erguer-se como um símbolo. 

A oportunidade de conceber o objecto em grande escala, de testar modos de agregação de protótipos e 

sistematizações urbanas, advém de uma prosperidade económica e social própria da década de 

sessenta e setenta. Projectar a grande dimensão parece surgir do entusiasmo e das necessidades de 

modificações territoriais. No entanto, esta acção não discuida o interesse pelo resgate de valores 

simbólicos quando se vincula ao lugar de forma expressiva. Exploram-se ensaios formais que 

continham a noção de um todo, de um carácter próximo do monumental, tanto a nível arquitectónico 

como urbano. Estas pesquisas buscavam, também, um sentido de coesão na cidade, assumindo-a 

como um esqueleto de espaços, em limite a cidade lê-se como um só edifício. A defesa de um 

urbanismo unitário apoiava-se em cidades como San Giminiano ou Urbino, onde se estabelecem ruas, 

praças ou edifícos como partes de um construído homogéneo, que se apreende facilmente num 

primeiro relance.  

 

 

 

 

107 O projecto do Pedregulho, no Rio de Janeiro, do arquitecto Affonso Eduardo Reidy, data de 1947. 
108 O projecto do Biscione ou bairro Forte Quezzi, em Génova, do arquitecto Carlo Luigi Daneri, data de 1956. 
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Ponte Vecchio 

 

As pesquisas que se têm vindo a apresentar sobre os conceitos associados à  noção megaestrutura 

parecem apontar para grandes formas arquitectónicas que se deixam contaminar por princípios da 

cidade. Neste reconhecimento, emerge uma consciência histórica, em que se mostra importante a 

análise de permanências ubanas onde existe a coexistência de funções distintas e de várias gerações de 

vida. 

Veja-se o caso da ponte de Florença, a Ponte Vecchio, um exemplo claro de uma estrutura que não 

representa apenas a união de duas margens terrestres. Com origens medievais, sintetiza a vida de uma 

cidade, que nela encontrou respostas à necessidade de evolução. A um percurso pedestre, acrescenta-

se, sobre elevada, uma entidade construída homogéna: de expressão linear estende-se como um longo 

corredor. Il corridoio Vassariano, foi projectado por Vasari com o intuito de inter-ligar o centro 

administrativo de Florença renascentista (Pallazzo Vecchio) com a residência dos Medici (Pallazzo 

Pitti). A presença deste elemento constante, que se prolonga de elementos urbanos já existentes, 

permite que a partir da sua métrica regular surja um sistema de pequenas células comerciais. Por entre 

os seus pórticos configuram-se módulos que lhe oferecem diversidade, seja na cor, no 

dimensionamento ou na disposição dos vãos. Estabelece-se uma gradeza maior que coabita com 

outras mais pequenas, ou um eixo onde se alinha a diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73 Fotografias da Ponte Vecchio de Florença  

Figura 74 Esquema que destaca a presença de uma estrutura unitária capaz de acomodar a variação. tanto de unidades 
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Instituto Superior de Educação de Setúbal 

 

A combinação ente valores funcionais e estruturas significantes, na prática do projecto de 

arquitectura, mostra-se evidente no Instituto Superior de Educação de Setúbal109, do arquitecto Siza 

Vieira. É na retoma consciente de princípios de racionalismo, assente numa experimentação 

tipológica, que se percebe uma composição clara e sintética, plena de formas simbólicas. 

O projecto surge de memórias de cultura e da arquitectura, de uma transformação da realidade, onde 

se reconhece uma tipologia como ponto de partida. Esta assume-se pelo desenho de um pátio, espaço 

de vida comum, definido por dois volumes paralelos, cuidadosamente proporcionados. Uma métrica e 

ritmo rigosos caracterizam assim um vazio, que se destaca, com protagonismo. Recorda-se por 

princípios compositivos, apesar de separados pela distância ou pelos tempos, a Galleria degli Uffizi, em 

Florença, ou até da Casa do estudante, em Chieti.  

O pátio, quando percorrido, aponta para uma percepção que oscila entre a convicção de se estar numa 

praça ou de se estar numa espécie de rua. Limitado em três lados por espaços da escola, abre-se, a 

nordeste, para o bosque de sobreiros. E neste gesto deixa-se pontuar, na sua centralidade, por uma 

árvore, reminiscência deste bosque, na criação de um lugar artificial preciso. Alinhado, e em plano de 

fundo, encontra-se o Foyer, superfície opaca e escultórica, em forma de proa de nave. Parece uma 

criatura marinha que se delineia lentamente, e a qualquer momento se pode abrir ou fechar, para 

conceder ou negar o acesso ao interior.110 

Na repetição da estrutura e da unidade das galerias, encontra-se a diferença. Uma distinção subtil que 

anima o todo, como se descobre, por exemplo, nas diversas secções dos pilares. Por tudo isto, que se 

enuncia muito sinteticamente, seria impossível pensar no Instituto Superior de Educação, sem 

relembrar o Santuário do Cabo Espichel. Deste conjunto arquitectónico sabe-se mais do que uma 

correspondência tipológica, emergem significados de tradição, prevalece uma forma, com qualquer 

coisa de monumental, que suporta tanto a repetição como a variação. Também aqui desenvolvem-se 

mecanismos de convivência entre a construção de um lugar para o homem, num meio natural, neste 

caso de índole marítima. O cruzeiro, indício do terrestre, contempla o templo, elementos que na sua 

109 O projecto do Instituto Superior de Setúbal data de 1993. 
110 Cunha Matos, Madalena em Frampton, Kenneth, Álvaro Siza, Mião: Electa, 2005, pp 42  
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relação de interdependência, encerram e significam um vazio dotado de direcção. Criam-se condições 

para perdurar no espaço e no tempo. 

Uma forma arquitectónica muito regular, aliada a um sentido de abstração, serve-se da regra para 

fundamentar a sua notável capacidade de adaptação, ao lugar e à variação necessária para momentos 

simbólicos. O construído adere à paisagem, com consicência de ser português, estabelece uma forte 

conotação de sociabilidade, de partilha de valores da comunidade e recorda-se a noção de arquitectura 

como insituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Fotografias do Cabo Espichel e da Escola Superior de Educação de Setúbal. 

Figura 76 E esquema interpretativo em que se destaca uma métrica estrutural constante que suporta as variações de 

elemntos simbólicos (azul). 
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Capítulo IV 
Uma proposta para o lugar do antigo Convento dos Capuchos de Lisboa 

  

85 
 



O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 
Proposta para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

  

  

86 
 



O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 
Proposta para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

  

Encontro de tempos 

Desde o convento de Santo António dos Capuchos 

 

O projecto de arquitectura, para o lugar do antigo convento de Santo António dos Capuchos, sugere 

um processo de inevitáveis transformações, tanto em pré-existências construídas, como 

consequentemente, na cidade que as envolve. Ou seja, no desenho de uma nova intervenção 

pressente-se a presença de um património, que se tem vindo a sedimentar. Trata-se de um legado de 

existências físicas, estabelecidas a partir de uma génese conventual, que evoluiram justificadas por um 

ciclo de usos e degradação, aquando da ocupação por parte do Asilo de Mendicidade e pelo Hospital 

Civil.  

Posto isto, parece útil considerar uma lógica de projecto fundamentada no desejo de recuperar 

espaços significativos, que se conhecem, com toda a sua integridade, por imagens e histórias da 

cidade. Seria impossível retomar o convento e um território ainda escasso em marcas de urbanidade, 

próprias dos séculos que se seguiram. Isto porque, sabe-se que o convento, enquanto objecto primário, 

bem como a sua cerca, ofereceram-se como espaços de apoio à cidade, consumindo-se quando 

necessário. Embora prevaleça a igreja, a cisterna, e uma matriz espacial reconhecível do que fora a 

unidade conventual, abóbadas, arcadas, vãos, entre outros elementos, foram sendo substituídos, em 

parte, pela força da tecnologia hospitalar.  

Importa reter que, quando ao longo do processo de projecto se menciona a presença de uma unidade 

conventual, pensa-se que a esta se somaram novos componentes, valorizando especialmente as 

alterações do Asilo de Mendicidade. O que hoje se experiencia da volumetria do convento, excluindo a 

igreja e cisterna, entende-se apenas como memória, porque os limites deste construído têm sido 

refeitos. Destaca-se o desapareciamento da Sala do Capítulo que, mantendo uma configuração 

semelhante, dá lugar à Sala dos Benfeitores. Ou ainda o edifício da Hospedaria que dilata para receber 

os espaços do Asilo, actuais serviços administrativos do hospital. 

Perante uma amálgama patrimonial, de convento a asilo e de asilo a hospital, importa encarar a 

temporalidade como um todo. Ou seja, projectar com a consciência de que a solução obtida irá 

estabelecer uma etapa na vida do lugar, uma outra inscrição temporal no processo de mutação das 

formas. Fernando Távora afirma que nas permanências a única certeza é a mudança, que a obra 

arquitectónica, quando passa do arquitecto ao domínio público, constitui uma entidade história, 
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altera-se e envelhe, inevitalvelmente. Assim, na Pousada de Santa Marinha da Costa assume uma 

lógica de projecto de continuar inovando. É notável a preocupação de intervir numa estrutura 

existente, no sentido de conservar e reafirmar os seus espaços mais significativos, criando outros 

resultantes de exigências programáticas.  
 

“É certo que a pousada introduzirá novo uso no velho mosteiro, mas é certo também, que se os 

homens fazem as casas, as casas fazem os homens, o que justifica a manutenção, no novo 

edifício, de uma escala e de um ritual de espaços que, traduzindo a presença de um passado que 

seguramente não volta, aqui se recordam e utilizam pela actualidade do seu significado...Enfim 

talvez uma manifestação de “saudade” da arquitectura representada nos azulejos do antigo 

mosteiro.” 111 
 

 

O sentido das permanências e metamorfose de memórias 

 

Intervir neste lugar pressupõe, numa primeira abordagem, um processo selectivo, de demolições e 

distinções de permanências. Gestos que se justificam por um desenho urbano mais claro, que assuma 

elementos arquitectónicos significantes e espaços públicos principais.  

No entendimento da metamorfose de uma memória conventual, reconhece-se um núcleo construído, 

com uma presença firme no território. Considerando o perímetro definido pelo limite da cerca, 

percebe-se, uma implantação por parte do convento, central a esta área e recolhido em relação à 

cidade. Sabe-se que é na Igreja, destacada pela Alameda de Santo António dos Capuchos e orientada 

para o Campo Mártires da Pátria (antigo Campo do Curral), que se firmou e ainda se firma, um 

diálogo franco com uma realidade extra-cerca.  

A firmeza de um elemento que se tem vindo a referir insistentemente, a cerca, como definidora de um 

recinto específico, mostra-se fundamental para que este lugar se sinta como um espaço de respiração 

do meio urbano. Como se neste o tempo quotidiano por momentos parasse, para se dar um 

envolvimento com um outro tempo e regras próprias. Trata-se de um sentido de reserva e 

instrospecção que aponta para características peculiares que importa preservar. Note-se que as 

funções que foram sendo acolhidas no convento, mais incisivamente o uso hospitalar, contribuiram   

111 Trigueiros, Luiz, Fernando Távora, Lisboa:Blau 2006 pp 116 
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para uma sucessiva descaracterização da cerca. Com isto, as suas potencialidades, hoje, encobrem-se 

numa lógica de enclave, de obstáculo para a Colina de Santana. Posto isto, interessa compreender este 

limite físico enquanto componente positiva na experiência urbana, de forma a ser uma referência a 

retomar e explorar, tanto na definição do construído, como nos espaços públicos e as suas respectivas 

articulações. 

Partindo desta unidade conventual importa reflectir sobre as suas qualidades de objecto primário e 

simbólico, e com isto traçar uma estratégia, não só arquitectónica mas urbana. Esclarecido que não se 

promove o elogio de formas estáticas, como que peças de museu, deseja-se, num determinado 

conjunto de estruturas físicas existentes e outras a projectar, depositar a confiança de que activem um 

tecido que com elas coabita. Propoe-se assim, um exercício de pensar como é que este território 

guarda em si questões de identidade da cidade, e a partir destas fomentar o reconhecimento de um 

lugar fundamental para a vida urbana. Neste reside a capacidade de contribuir para uma regeneração, 

física e social, da Colina de Santana e, de certa forma, valorizar a sua posição central, de algum 

cosmopolitismo, em Lisboa.  
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Figura 77 Esquemas explicativos da evolução histórica do lugar de Santo António dos Capuchos, em que a nova 

intervenção será mais uma etapa a inserir-se nesta lógica de continuidade temporal. 
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Edifício público como lugar público 

 

Re-afirmar o conjunto do antigo convento de Santo António dos Capuchos na cidade, compreende, 

evidentemente, o estabelecimento ou reforço de articulações urbanas que favoreçam uma 

comunicação intencional com um tecido construído consolidado. Veja-se que, quando se referem 

estas conexões, relembra-se a cerca como mecanismo de interação, entre o recinto interior que define 

e o exterior que a envolve,  e com isto surge a exigência de entrar neste território de forma consciente 

e controlada. Porém, a escolha de um programa  aberto mostra-se fundamental para a percepção deste 

lugar como um espaço que apoia a cidade, como que numa parceria. Por isso, procuram-se conteúdos 

programáticos que respondam aos seus ritmos, tanto numa escala local, da Colina de Santana, como 

numa escala mais global, de Lisboa. 

Se se acredita que servir a cidade, faz parte da vocação do lugar, importa retomar o segundo capítulo 

da dissertação, onde se justifica o entendimento do convento como um símbolo cultural e sublinhar a 

vontade de reflectir na arquitectura uma complexidade própria da cidade. Posto isto, destaca-se como 

princípio de projecto a concepção de um sistema unitário, que contenha uma rede de espaços 

diversos, do público para o privado, ou do colectivo para o individual; acompanhados por um quadro 

de funções heterogéneo. Pensa-se em funções terciárias, direccionais, didáticas, produtivas e culturais. 

O estabelecimento de um Centro de Artes e Investigação no antigo Convento dos Capuchos parece ser 

eficiente em suscitar nexos urbanos firmes, já que reune, várias valências físicas e culturais, 

frequentemente posicionadas de forma dispersa ou isolada pela cidade. Neste assumem-se lugares 

para o trabalho e criação com diferentes carácteres: desde salas de pequenas dimensões a outras de 

maior escala (como se quisessem ser oficinas) e gabinetes individuais. No entanto, elegeram-se 

também programas complementares como uma biblioteca, um restaurante, cafetaria, salas de 

conferências, não esquecendo áreas dedicadas ao lazer, como são os espaços públicos. Mostrou-se 

ainda fundamental pensar na vertente da divulgação, fortemente representada pelo auditório e centro 

de exposições, que permite a quem aqui não trabalha integrar-se numa rotina, como a de ser-se apenas 

espectador desta “fábrica cultural”. Assim, projecta-se com um sentido de instituição, por um 

ambiente de interesses comuns ao indivíduo, quando se aborda uma lógica produtiva, de cultura e 

conhecimento.  
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No fundo, espera-se que a arquitectura seja um contentor social e que, de certa forma, recorde uma 

gestão de recursos quase auto-suficiente, própria do convento, do asilo e até do hospital. A esta 

sucessão de usos, acrescenta-se a estrutura do Centro de Artes e Investigação, com o objectivo de gerar 

um contexto, uma pauta comum, para eventos112, esses sim mais específicos. Desenha-se não pela 

consequência directa de funções, mas sim pela sua convivência, no espaço e no tempo, na certeza de 

eventuais mudanças. Importa, agora, estabelecer condições para que nesta área inscrita em limites 

precisos, se perceba um vínculo com a cidade, um dever cívico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Topografia como motivo simbólico 

 

Se têm sido referidos elementos arquitectónicos e urbanos essenciais para despertar o processo de 

projecto, a compreensão da topografia e o sistema de vistas que a completa, apresentam-se como 

características fundadoras de espaços públicos, bem como do edificado que os configuram. 

Reflectindo sobre uma posição de destaque do lugar de Santo António dos Capuchos, mostra-se 

112 Veja-se as pesquisas de  Bernard Tschumi, precisamento sobre a relação entre eventos (o programa) e o espaço 

arquitectónico. Não existe arquitectura sem acção, não existe arquitectura sem evento, nem arquitectura sem programa. A 

arquitectura não é a relação entre espaço e forma, mas sim sobre eventos,  que acontece nos espaços. Em Tschumi Bernard, 

Architecture and Disjunction, Cambridge: MIT Press, 1996: nota da autora. 

Figura 78 Desenho referente aos conteúdos progrmáticos do projecto do Sainsbury Center em Norwich, de Norman 

Foster. Através deste pretende-se extrapolar o conceito do Centro de Artes e Investigação para o lugar de intervenção, 

enquanto objecto que, numa estrutura unitária, agrega diversas valências, normalmente separadas pela cidade. 
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evidente uma relação com a Acrópole Grega, e todo o significado que uma plataforma que emerge, 

forte e sólida, em relação à envolvente, representa na memória urbana. Sabe-se que para além de 

promontório que contempla a paisagem, é um marco visual para quem, noutros miradouros de  

Lisboa, olha para a cidade, como se ali reconhece-se um lugar simbólico ou admirasse um espaço 
sagrado.  

 

  

Figura 79 Fotografia tirada do Miradouro da Nossa Senhora do Monte em que se avista, de nascente, o lugar de Santo 

António dos Capuchos, imerso na mancha arbórea do Campo Mártires da Pátria.  

Figura 80 Fotografia tirada do edifício “Franjinhas”, do arquitecto Nuno Portas, onde se obtém uma vista poente da área 

de intervenção.  

Figura 81 Fotografia de uma vista de Sul, obtida no Princípe Real.  

Em ambas as imagens, o lugar, embora dissimulado pelos anexos hospitalares, diferencia-se na paisagem com a sua 

condição de promontório. 
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Numa tentativa de compreensão da experiência de contemplar apartir deste território, constrói-se 

uma espécie de narrativa que se concretiza em diferentes selecções de pontos de vista da cidade. O 

Castelo de São Jorge, o Miradouro da Graça, a Baixa Pombalina com o Rio Tejo a Sul, seguindo-se do 

Miradouro de São Pedro de Alcântra e do Jardim Botânico, são alguns dos protagonistas possíveis de 

inumerar num panorama visual mais vasto. Ou seja, parece existir neste ritual, uma sucessão quase 

cinematográfica de imagens, em que o visitante, na sua condição de peregrino, tenta sintetiza-las, 

como que numa montagem, esperando a apreensão da sua totalidade.  

  

Figura 82 Sequência de fotografias do lugar obtidas de um posicionamento a Sul e a Nascente, respectivamente, em que se 

distinguem um conjunto de elementos notáveis na paisagem. 
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Figura 83. Fotograma do filme Blow up de Michelangelo Antonioni (1966), composto por 

ampliações de negativos fotográficos organizados sequencialmente. É através deste processo de 

montagem que o protagonista estabelece nexos entre os diferentes planos fotográficos, 

produzindo uma interpretação pessoal daquilo que vê. A sucessão de imagens sugere-lhe a 

construção de uma realidade no seu imaginário, uma síntese de um sentido, que se concretiza 

na descoberta de um crime que parece ter ocorrido. A história completa-se, quando, por este 

conjunto de associações, se desvenda um culpado. O encadeamento de diferentes pontos de 

vista, selecionados pela prespectiva de quem fotográfa ou de quem vê através da arquitectura, 

mostra-se característico do lugar do antigo convento de Santo António dos Capuchos. Por 

comparação ao fenómeno perceptivo ilustrado por Michelangelo Antonioni, também aqui se 

percebe a vontade de formular uma narrativa com a informação recebida da paisagem (de 

compreender a unidade que lhe pertence), procurando, com isto,  explicar uma experiência 

simbólica do olhar. 

 

95 
 



O valor simbólico nas arquitecturas da cidade 
Proposta para o lugar do antigo Convento de Santo António dos Capuchos 

 

  

O gesto 

 

O lugar instiga o desejo de querer entender a paisagem, possui-la, como sequência ineterrupta. 

Mostra-se oportuno considerar como ideia geradora do projecto este sentido da contemplação. Surge 

assim, um edifício contínuo, de expressão linear, que se ergue no promontório. Dirige-se para um 

núcleo que define a memória do antigo convento e na força do seu movimento invade-o. Reaparece 

depois de penetrar dentro desta matéria construída, já sozinho, anunciando uma hipótese de 

permeabilidade a Oeste, de frente para a Alameda de Santo António dos Capuchos. 

O gesto que sucintamente se descreve, contém em si a duplicidade de velar e desvelar a paisagem. Ou 

seja, num nível superior a arquitectura pertende promover uma promenade pela qual se dá o esperado 

encadeamento de imagens da cidade, a revelação do que desta ainda não tenha sido revelado. Por 

outro lado, num nível térreo e urbano reitera-se um sistema de vistas parciais. O edifício linha eleva-se 

do solo mas deixa-se encobrir por volumes que se instauram na solidez desta plataforma, sob o seu 

embasamento, como se quisessem relacionar-se com o terrestre. Um mecanismo que traduz uma ideia 

de contenção na fruiçáo da paisagem e que se repercurte na experiência dos epaços públicos. 

  

Figura 84 Primeiros esquiços para a definição de um gesto urbano. 
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Figura 85 Esquemas explicativos do conceito do projecto. 
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O gesto num sistema de espaços públicos 

 

No reconhecimento de um conjunto de plataformas existentes e respectivas cotas principais, 

estabelece-se um esquema de espaços públicos. Concebe-se a praça, o largo, o terreiro, o pátio ou o 

claustro porque funcionam como presenças fortes na cidade, detêm o poder de remeter para contextos 

familiares e estáveis, já que se encontram consolidados no imaginário de todos. Por isso, parece 

pertinente que a relação destes lugares significantes reflicta intenções essencias à identidade do 

projecto, e que deles se parta para a afirmação de um contexto urbano. 

 

Esclarecido que o lugar vive numa espécie de duplicidade, entre uma comunicação firme, mas 

cuidadosa, com a cidade (pela Alameda de Santo António dos Capuchos) e um gesto de preservação 

de uma realidade mais reservada (na imposição da cerca), os espaços públicos organizam-se como 

argumentos para esta convivência. Pensam-se como pontos de contacto, numa gradação de 

intensidades de fluxos, por um propósito de aproximação pacífico e comedido. Distinguem-se, então, 

lugares que representam a escala da cidade, mediadores no diálogo desta com o recinto capucho, de 

outros mais recatados que se integram nas suas rotinas internas, de um outro tipo de domesticidade. 

 

 

  

Figura 86 Esquemas explicativo do sistema de espaços públicos 
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Dos espaços públicos de grande urbanidade o Largo da Igreja é aquele que acolhe, em primeira 

instância, quem chega da cidade, para entrar nesta unidade territorial. Sendo o culminar do percurso 

ascendente da Alameda de Santo António dos Capuchos, traduz uma função receptora fundamental, 

com génese nos tempos conventuais. A este somam-se outros espaços que, não menos urbanos e de 

maiores dimensões, envolvem uma área a construir, inserida e destacada pelo embasamento em que 

assenta. Trata-se da Praça Miradouro, promontório que encara a solidez da memória do antigo 

convento e de um Terreiro, que o antecede ou precede, apoiado numa topografia artificial, desenhada 

para o alcançar. 

A percepção desta topografia, um plano inclinado, que embala o indivíduo para uma plataforma mais 

elevada, dá-se consciente da noção de embasamento. Por este reinterpreta-se uma espécie de muralha, 

descreve-se uma linha com um movimento de protecção, a qual abranda a sua dureza, numa cisão 

pontual, num intervalo entre matéria construída. Descreve-se um ritual que implica contornar o 

perímetro da unidade dos Capuchos, em direcção a Sul, para se integrar no interior deste recinto, por 

meio de um percurso ascendente. A arquitectura surge na perseguição desta transição, entre uma ideia 

de cidade vasta, e um outro tipo de urbanidade. Dá-se corpo a um edifício que pretende ser generoso, 

quando conforma um gesto de encaminhar, quem vem da cidade e procura a paisagem. O Terreiro, 

onde se chega, mostra-se como um espaço de contenção, onde se espreitam vistas parciais, em 

posições específicas e intencionais. Ou seja, o movimento do olhar, que quer contemplar, interrompe-

se por entre o construído, vendo apenas pontualmente, cria-se um enfoque sobre o rio. Neste espaço 

antecâmera, preparam-se condições para, finalmente, se possa olhar Lisboa, de uma forma mais 

descomprometida, numa grande Praça que é Miradouro. A Poente, aparecem, em primeiro plano, 

fachadas tardoz e logradouros de um tecido mais ou menos anónimo, próximo, que se vai 

desvanecendo num padrão mestiço: Lisboa intercala-se, atribuladamente, entre pedaços de uma 

cidade velha e outros de génese pós modernista, ou contemporâneos.  

 

 

Figura 87 Fotografia panorâmica da paisagem apartir do lugar de Santo António dos Capuchos. 
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Se subir o grande plano inclinado, envolvendo-se com este sistema urbano, representa um desejo de 

descoberta da paisagem, descer suscita um acto de relembrar uma realidade de que se partiu. Esta 

grande rampa, assume-se como um novo promontório, com vistas sobre outra parte da cidade: uma 

Lisboa mais aristocrática, dominada pela proximidade do Jardim do Torel e os palacetes que o 

rodeiam. Entende-se não só como uma trajectória de passagem, mas como mais um espaço público, 

fundamental na leitura do projecto. Podendo ser considerado como parte do edifício ou da cidade, 

serve-se de um sentido de ambiguidade para que se entenda como lugar complementar à arquitectura, 

como uma alternativa a usos específicos, onde o imprevisto pode acontecer. Imagine-se que nesta 

forma arquitectónica se encontra o estímulo para uma apropriação eventual, como por exemplo pela 

transformação num anfi-teatro ao ar livre. Parece propor-se que este possa também vir a ser um 

espaço primário na Colina de Santana, com um evidente paralelismo com a Ponte Vecchio, em 

Florença. 

Retomando o Largo da Igreja, sabe-se que a vontade de avançar para uma vista desafogada sobre a 

cidade, não se dá apenas pela enorme expressividade da subida fluida, que tem vindo a ser descrita. 

Existe a alternativa seguir a rua acompanhando a lateral da igreja, para de forma clara e mais directa 

encontrar a Praça. Ou ainda, pela sugestão de penetrar o núcleo construído, de Este para Oeste, avistar 

o Terreiro. A arquitectura parece estabelecer-se na definição e complemento de momentos públicos, 

por um encandeamento de espaços que incentivam à deambulação, porque encontram-se entre si. 

Comunicam também com outro tipo de lugares de características diversas, referidos no início da 

narrativa como mais reservados (pátios ou claustros). Como se guardassem segredos, são mais 

silenciosos e opcionais na escolha da descoberta, da passagem. 

Interessa proteger estes espaços, de carácter introvertido, e portanto, recolhidos em relação à 

envolvente por arquitecturas sólidas. As quais surgem pela defesa da memória do núcleo conventual e 

da respectiva geometria do seu claustro. Partindo deste, expandem-se, avançando para Sul, para 

configurar um outro claustro, de maiores dimensões, enfatizando a presença da cisterna. Aqui, 

desfruta-se da sombra da copa das árvores com os murmúrios da água, como se estabelece um 

território sagrado. Desenhou-se ainda o pátio mais pequeno de todos, que quer recordar os cortili 

italianos, por ser um mecanismo de distribuição a nível térreo e anunciar a transição para uma esfera 

mais privada. Actua como um vazio de respiração entre as pré-existências e a nova construção. 
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Figura 88 Esquemas explicativos da estruturação do conjunto arquitectónico e os respectivos conteúdos programáticos. 

O primeiro esquema corresponde a um nível térreo e o segundo ao último piso do projecto. 
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O gesto na arquitectura 

 

O resgate do gesto, da vontade de contemplar a paisagem, gera um desenho arquitectónico justificado 

pela primazia de um percurso interior, uma rua, galeria de contemplação. Contida no edifício linha, 

inscreve-se numa nave que se estabelece elevada, em relação aos espaços públicos acima descritos. 

Percorrer este espaço adquire um factor significante, independente de possibilidades programáticas. 

Isto porque enquanto aqui se caminha concretiza-se uma unidade na imagem da cidade. A paisagem 

em movimento e a paisagem no tempo experiencia-se pelo andar, marcado pela cadência de uma 

fachada que se mostra acontecimento. Esta constitui-se por elementos verticais repetitivos, que 

funcionam como dispositivos mediadores entre o indivíduo e o contemplado.  

  

Figura 89 Fotografia do Memorial da Paz, em Hiroshima, do arquitecto Kenzo Tange (1955)  

Figura 90 Fotografia do Museu das Colecções Reais, em Madrid, dos arquitectos Mansilla e Tunon (2006). 

Ambos os exemplos são referências importantes de apoio ao projecto porque são arquitecturas comunicativas, simbólicas 

e com sertido sentido de abstracção.  

Figura 91 Alçado Poente do projecto onde também se pretende uma imagem abstracta, através da qual se espera um 

diálogo sereno com as pré-existências. 
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A noção de uma composição abstrata que parece desta forma gerar-se, permite uma experiência 

simbólica do olhar, em que o espaço se percebe de forma diferente segundo variações de cor, luz e 

sombra. Existe assim uma ideia de temporalidade entre o indivíduo e aquilo que se vê. Estes aspectos 

poéticos da apreensão da forma contribuem para a construção de uma imagem identitária, não só para 

quem se encontra dentro desta arquitectura, mas também para quem de longe, de outros pontos de 

Lisboa, a distingue. 

Descreve-se sucintamente,a procura de um valor simbólico para a arquitectura, que para além de 

evidenciar uma comunicação intencional por parte desta, aproxima-se de princípios de estabilidade e 

solidez encontrados também noutros edifícios, que se revelam permanentes na cidade. Surge assim a 

formalização de um enquadramento113, uma unidade entre a estrutura e pele, em que perfis de betão 

pré-fabricado se adossam ou intercalam com pilares. Veja-se que, para além de imprimirem ritmo na 

fachada, espera-se que adquiram uma certa autonomia formal, já que nestes reside a função de 

exibirem um sentido de durabilidade.  

A predisposição para que o projecto contenha uma temporalidade própria estabelece-se no encontro 

de qualidades de robustez, em que o sentido de corporacidade do edifício se exprime numa tectónica 

expressiva. É o desenho da linha que define o interior do exterior, de espessura considerável, que pelo 

peso do betão adquire a firmeza procurada para perdurar no lugar. 

Se este enquadramento suporta, de facto, uma certa resistência temporal, é porque existe nele 

condições que lidam com as mudanças, inevitáveis na cidade. É como se o edifício guardasse consigo 

outras arquitecturas mais efémeras. Desta forma, articula-se um diálogo de diferentes tempos, em que 

a dureza do betão convive com uma matéria mais ligeira, o aço córten, caracterizando programas ou 

espaços mais voláteis. 

Na dualidade que o projecto estabelece entre princípios de firmeza e transitoriedade emerge uma certa 

generosidade, porque os espaços são pensados com um intuíto mais vasto do que uma 

correspondência estritamente funcional. Acredita-se que a forma arquitectónica explorada contenha 

uma dimensão suficientemente genérica114 para que nesta se possam inserir elementos mais 

113 Veja-se as pesquisas de Bernard Leupen referidas no terceiro capítulo da dissertação, onde se desenvolve de forma mais 

detalhada o conceito de enquadramento. 

114 Quando se refere uma dimensão genérica não se pretende afirmar que o edifício é composto por características vagas ou 

desprovido de carácter A expressão dimensão genérica é antes utilizada para referenciar o conceito de espaço genérico 

exposto no capítulo III, através da investigação de Bernard Leupen. 
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especificos, possibilitando o reconhecimento de um lugar comum e uma atribuição de diferentes usos 

ou significados. 

A liberdade que resulta da relação entre o enquadramento e o seu respectivo espaço genérico aponta 

para a necessidade de um desenho arquitectónico racional. Isto porque, para que a arquitectura 

expresse este sentido colectivo que tem vindo a ser descrito, tem de encontrar mecanismos de 

ordenação para estruturar a diversidade. Assim, define-se uma superestrutura constante, uma métrica 

repetitiva, à qual se sujeitam substruturas de menor grandeza. 

Nesta forma de atribuição de sentido, ao que na arquitectura se elege como permanente, importa 

distinguir elementos que garantem o protagonismo de outros Tratam-se de espaços serventes, que 

também eles se inserem e apoiam uma ordem maior. Um exemplo esclarecedor deste fenómeno são os 

alicerces que suportam o sistema de espaços públicos, o seu embasamento. Neste encerra-se um 

parque de estacionamento, áreas de gestão da restauração, áreas técnicas, entre outros,  um conjunto 

de contéudos programáticos imprescindíveis ao funcionamento do edifício. 

Se pelo embasamento liberta-se o espaço urbano para usos mais nobres, é através de uma segmentação 

de pontos de acesso, por vezes acompanhados de serviços (instalações sanitárias) que a arquitectura se 

liberta para acolher funções mais abstratas. Este artifício admite que se individuazem áreas específicas, 

tornando-se operacionais sem depender dos espaços que se seguem. Ou seja, nesta grande estrutura 

arquitectónica é possível a convivência de diversos tipos de funçionalidades, em que estes núcleos se 

assumem como momentos de pausa. 

Na acção de preenchimento da estrutura primária destacam-se volumes elementares que se entendem 

como parte de um todo. Revestem-se por uma superfície metálica de aço corten, mais opaca ou mais 

transparente consoante o respectivo carácter. Preve-se que sejam inseridos nesta unidade num 

segundo momento de construção, quando os alicerces do esqueleto de betão já se encontrarem 

estabelecidos.  

Nesta lógica inserem-se no espaço genérico, definindo o limite da galeria da contemplação acima 

referida, lugares para a investigação e práticas de trabalho informais. Estes ateliers representam o 

encontro de uma pequena escala numa grande infra-estrutura pública. Encadeiam-se num percurso 

linear de dois níveis, assumindo relações de interdependência entre si. Ou seja, desenvolveu-se um 

esquema de agregação que possibilita a sua ocupação .por uma única entidade e funcionarem em 

circuito aberto ou de se segmentarem para usos individuais. Servem-se ainda de meios (como painéis 
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rotatórios) que permitem dosear o seu grau de isolamento, ou de abertura, estimulando ou não o 

contacto visual com o outro, podendo ou não acrescentar-se ao domínio mais público. 

 

  

Figura 92 Sequência de esquemas que ilustram as lógicas de agregação do edifício linha, em que se destaca a definição de 

um enquadramento e respectivo espaço genérico. É através desta estruturação da forma arquitectónica que se percebe as 

potencialidades de preenchimento do espaço, neste caso pelos módulos dos ateliers, representados a vermelho. 
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Os módulos que, a Poente e Sul, se inserem e destacam do edifício linha que sobre estes se eleva, 

assumem também uma linguagem semelhante, pela sua grelhagem metálica. São encarados como 

grandes “caixas” inseridas no todo, que se deixam penetrar quando a métrica estrutural as encontra. 

Nestes residem funções âncora, contéudos programáticos essenciais para o para o projecto: o 

restaurante, cafetaria e auditório. 

Note-se que em torno do núcleo configurador da memória do antigo convento, desenham-se formas 

arquitectónicas de enorme solidez, e também aqui interessa explorar uma interacção contrastante. O 

pátio da cisterna, que acolhe o centro de exposições e biblioteca, acrescenta-se ao claustro conventual 

e guarda na sua interioridade a leveza de uma grelhagem metálica que envolve a fachada. Ao mesmo 

tempo, a madeira cumpre um papel fundamental na caracterização de elementos mais efémeros no 

interior de todos estes espaços, tanto em pavimentos como em planos rebatíveis ou rotatórios.  

 

Considerações finais 

 

A procura de característicasde durabilidade e transitoriedade realizada ao longo do processo de 

projecto, justifica-se no desejo de conceber uma arquitectura simbólica. A autonomia linguística e 

estrutural evidente num edifício que se desenha para ser simbólico, não pretende ofuscar o espaço 

urbano que o rodeia, mas antes neste encontrar disponibilidade para uma relação franca. 

Esta inevitabilidade da comunicação entre objectos arquitectónicos e observadores, constantemente 

perseguida, serviu-se do entendimento da arquitectura enquanto estrutura, capaz de nas suas lógicas 

constituintes, abarcar a diversidade. Assim, pensou-se o projecto para neste que se encontre 

significados renovados segundo os tempos da cidade, no fundo códigos de leitura para um sentido 

mais universal. 

A defesa de uma temporalidade própria da arquitectura fortalece-se também na expressão dos 

materiais. O betão branco que configura um invólucro exterior, para além de estabelecer um diálogo 

de aproximação local (quando convive com as tonalidades claras da pedra lioz, característica de 

Lisboa), responsabiliza-se por conferir solidez à intervenção. A sua pureza contrasta com elementos 

mais efémeros, mais leves,de aço corten, também eles serenos no evelhecer. 
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O branco é um símbolo de permanência, daquilo que no espaço é universal e da eternidade no tempo. O 

cabelo torna-se inevitavelmente branco com o passar do tempo. Os edifícios também. 115 

Em jeito de síntese, entre passado, presente e futuro, intervir no lugar do antigo convento de Santo 

António dos Capuchos representa não só construir o novo, mas re-organizar elementos 

arquitectónicos e urbanos importantes. Pretende-se que a nova intervenção se deixe contaminar por 

estes, e simultaneamente, contribuir para a sua consolidação e valorização. Existe, então, no projecto a 

ideia de responsabilidade de gerar uma unidade na sicronização de tempos que coexistem no lugar, 

patente nas diversas arquitecturas, de reforçar uma identidade. 

 

  

115 Pizza, Antonio, The quest for abstract architecture: Alberto Campo Baeza, em Alberto Campo Baeza. Works and projects, 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999, pp 23. 
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