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.01/ INTRODUÇÃO 
 

 

«As situações que tornam inexorável a ruína – vistas muitas vezes como se se tratasse de um destino 

sem remédio – decorrem de novas circunstâncias ligadas à mudança de uso, à fragilização das 

condições ambientais, à alteração das utilidades primevas, a abusos iconoclásticos, a agressões da 

paisagem e do espaço envolvente, a pressões urbanísticas sujeitas a agendas especulativas e a outros 

factores que agravam o depauperamento e contribuem para que esses imóveis se degradem ou, pura e 

simplesmente, sejam destruídos.» 

(BRITO e SILVA, 2014, p.12) 
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1.1 Objectivos 

 

«Tal como é, tal o homem organiza o seu espaço; a um indivíduo e a uma sociedade em equilíbrio 

correspondem um espaço harmónico; a um indivíduo e a uma sociedade em desequilíbrio corresponde 

a desarmonia do espaço organizado. A forma criada pelo homem é prolongamento dele – com as suas 

qualidades e com os seus defeitos.» 

(TÁVORA, 2008, p.73) 

 

Este trabalho procura realizar uma reflexão sobre o espaço da cidade, os valores do património 

e o abandono de certas áreas menos privilegiadas, levando ao esquecimento dos seus atributos, das 

suas populações e necessidades. Sobretudo, da sua memória, da historicidade do lugar e todos os 

aspectos que tornam único o bairro de Alcântara e, mais especificamente, a zona do antigo complexo 

fabril SOL da CUF, e da plataforma do Tribunal Marítimo. Esta área, com os seus edifícios e armazéns 

abandonados, esconde a memória de uma estrutura defensiva, esquecida pelos habitantes da cidade, 

por entre vestígios de épocas posteriores: o Baluarte do Sacramento, que contém em si uma promessa 

daquilo que já foi e ainda poderá vir a ser, como temática de projecto. A reabilitação urbana e do 

edificado, o restauro do património, assumem assim papel central neste exercício, como directrizes de 

um processo complexo e multifacetado, que procura atingir a preservação dos seus valores intrínsecos, 

de forma a evitar a crescente degradação, e eventual ruína, a que estes elementos se encontram 

afectos. 

De forma a interpretar correctamente o passado e a memória deste lugar, foi necessário 

realizar uma investigação aprofundada da evolução desta zona através do tempo, de maneira a 

compreender o motivo da morfologia actual. As transformações sucessivas operadas pelo tempo, os 

ecos de batalhas antigas e histórias passadas procuram ser lembradas e trazidas para a vivência diária 

dos Lisboetas e de todos os que visitem este local. Visa-se, deste modo, uma conciliação entre 

passado, presente e futuro, conjugando estes diferentes períodos históricos, de forma a estabelecer um 

diálogo coerente entre épocas distintas. Pretende-se, assim, projectar um amanhã melhor, alicerçado 

nos valores do antes, atendendo às necessidades do agora, criando uma visão para o depois. 

A problemática da memória e a identificação das pessoas com o espaço da cidade procuram 

justificar o porquê de preservar estes vestígios. Considerando que o indivíduo é constituído pelo 

aglomerado das suas memórias, eventos e acções passadas, da mesma forma a identidade do tecido 

urbano está dependente da análise e preservação da memória, através da conservação do seu 

património edificado e histórico. As cicatrizes deixadas no tecido urbano, os testemunhos de diversos 

períodos históricos distintos, todos fazem parte da caracterização destes locais. Estes conceitos 

constituem assim os elementos principais do corpus teórico da obra. 

Neste projecto podem claramente distinguir-se quatro (4) momentos distintos, que se 

conjugam, e vão caracterizar a execução prática deste trabalho: a reabilitação e restauro do complexo 

fabril; a intervenção e alteração dos espaços públicos envolventes e do estacionamento do Tribunal 

Marítimo; a limpeza, uniformização e reabilitação dos armazéns da Marinha; a escavação e intervenção 

de restauro arqueológico da rampa e parede interior Nascente do antigo baluarte. 

A vertente conceptual e a questão do restauro arqueológico reflectem-se na reabilitação do 

baluarte, da sua muralha Poente, procurando expô-la e potenciá-la, assim como escavando a antiga 

rampa do mesmo, de forma a recuperá-la. Assim, o exercício debate questões sobre preservação e 

perpetuação da memória, e sobre a capacidade de gerar uma maior correlação entre o vestígio 

arquitectónico e as pessoas, melhorando o espaço envolvente e a ligação do mesmo com o bairro de 
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Alcântara. A reconversão de usos e espaços efectuada no complexo fabril da CUF insere-se 

igualmente dentro desta categoria, assim como a recuperação dos armazéns da Marinha. Estas 

considerações levarão a uma intervenção cuidadosa, realizada de maneira a preservar a morfologia 

das peças arquitectónicas, e a potenciá-las, respeitando, no entanto, estas pré-existências, o que 

resultará numa intervenção de cariz reversível, relativamente ao contacto directo com estes vestígios, e 

que se distinga do original. A procura de revitalizar e reabilitar estes espaços não colocará em risco a 

integridade física e histórica do património. Estas medidas visam conseguir uma perpetuação destes 

elementos no tempo, reabilitando as estruturas através da atribuição de novas funções e usos que 

promovam a sua utilização, atendendo às necessidades da população e zonas envolventes. 

A nível urbano, irão ser realizadas um conjunto de alterações ao fluxo de trânsito e ao 

tratamento do espaço público intervencionado. Para além do edificado, este exercício propõe uma 

revitalização destas zonas, de forma a criar um espaço aprazível, de acordo com os valores da 

sociedade actual, projectando um espaço orientado em função das necessidades das pessoas, do 

ambiente e do património.  

 O trabalho colocará pois uma série de perguntas e questões, às quais procurará responder no 

decurso deste documento, nomeadamente: 

 

 De que forma a memória patrimonial do passado e a arqueologia podem fomentar uma maior 

identificação das pessoas com o espaço da cidade? 

 

 Como é que se pode reintegrar os vestígios arqueológicos do Forte d’Alfarrobeira no espaço 

público contemporâneo e torná-lo numa mais-valia para a sociedade e cultura da cidade? 

 

 Qual é o papel e a relevância das disciplinas de Restauro e de Reabilitação na preservação da 

memória e do património, e qual o seu contributo para uma maior identificação dos habitantes 

com a cidade de Lisboa? 

 

 De que forma se consegue atingir uma reconversão sustentável de um antigo complexo 

industrial abandonado? Que papéis podem desempenhar as actividades culturais e comerciais 

na reinvenção da Fábrica SOL? 

 

 Será que um novo pólo cultural, inserido na área de Lisboa, pode dinamizar o bairro de 

Alcântara e a zona envolvente, contribuindo para uma maior integração no espaço da cidade? 

 

 De que forma os armazéns da Marinha se podem tornar num novo núcleo dinamizador na sua 

relação com a Avenida 24 de Julho, através da alteração e redesenho de ambos? 

 

 Como é que a plataforma do estacionamento da Marinha, assim como o antigo complexo fabril 

poderão criar um espaço público de excelência, resultando num nó de ligação entre as 

diferentes áreas envolventes? 
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1.2 Processo de Trabalho 

 

As pesquisas bibliográficas e documentais escritas incidirão sobre as temáticas de apoio à 

tese: a análise do local ao nível do seu percurso histórico através dos tempos, com destaque para as 

alterações da paisagem natural e as diferentes fases de crescimento da cidade e do seu edificado; a 

presença militar na zona e o evoluir das estruturas de defesa de Lisboa, provenientes da época da 

Restauração; as questões teóricas que tratam da relação da memória do passado na cidade do 

presente; o restauro e reabilitação do património edificado, analisando quer os seus fundamentos 

teóricos, quer a sua viabilização e aplicação prática à realidade construtiva e de projecto.  

Quanto à recolha de material iconográfico, este terá como objectivo: a análise dos antigos 

estratos da cidade, incidindo sobre a posição dos dois (2) baluartes no contexto da cidade actual, 

através de plantas e gravuras, de forma a identificar a possível localização de vestígios arqueológicos; 

compreender o crescimento gradual do edificado e as alterações do seu aspecto formal e visual, 

recorrendo a gravuras e registos fotográficos, com vista a compreender o processo evolutivo que 

atravessou a zona de Alcântara; levantamentos rigorosos dos aspectos formais e dimensionais do 

complexo edificado da antiga Fábrica da CUF e relativamente às estruturas dos armazéns da Marinha, 

assim como dos restantes espaços. Foram utilizados durante este processo registos referentes aos 

séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e ao século XX, mais propriamente ao ano 1911, sob a forma de uma 

planta de Silva Pinto, e registos contemporâneos. 

O método de trabalho prático passará, numa primeira fase, pela ilustração da solução de cariz 

urbano, recorrendo a uma escala mais geral, em que serão explicitadas as diferentes intervenções do 

espaço circundante ao objecto de estudo, procedendo-se igualmente à sua identificação. Serão ainda 

utilizados esquemas e diagramas referentes à macro escala do projecto¹, abrangendo uma maior área 

e expressando intenções referentes à reabilitação da zona envolvente, incluindo soluções de trânsito e 

eixos viários, pontos de transição, estacionamento, entre outros (até 1:5000). Esta parte funcionará 

como uma introdução à realidade da área de intervenção e das primeiras medidas tomadas, fazendo 

uso de desenhos técnicos, sobretudo plantas bidimensionais, assim como fotografias do local, esquiços 

e uma maquette volumétrica desta zona da cidade (figs. 1.1 e 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 – Maquette escala 1/500 da área de intervenção.             Figura 1.2 – Maquette escala 1/500, vista da Avenida 24 de Julho. 

(fonte: autor)                  (fonte: autor) 

 

 
¹ Uma análise da Frente Ribeirinha pode ser encontrada no Anexo (C1). 
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Seguir-se-á um conjunto de desenhos à escala 1:500 que visam representar o programa para 

os diferentes espaços edificados abrangidos pela intervenção. Após selecção de uma área específica 

do projecto, esta será analisada e desenvolvida com maior detalhe, centrando-se esta intervenção 

sobre o espaço de maior relevância de acordo com a temática da tese, a zona da antiga fortificação e 

os armazéns da Marinha. Serão assim desenvolvidos plantas, cortes e alçados pormenorizados à 

escala 1:200 e 1:100, abrangendo a ligação com o exterior, a relação com os vestígios da rampa do 

baluarte, a sua recuperação e a apropriação do estacionamento do Tribunal Marítimo. 

Farão, também, parte do processo desenhos técnicos detalhados de pormenores construtivos 

de situações consideradas pertinentes, recorrendo a plantas, cortes e alçados à escala 1:50 e 1:20. 

Centrar-se-ão nas zonas e pisos técnicos, de mais difícil execução e problemática projectual. 

A ambiência e utilização dos espaços, assim como as suas materialidades serão reflectidas e 

trabalhadas através de esquiços, do tratamento dos desenhos técnicos, e através de um modelo 

tridimensional digital do recinto da biblioteca, e as respectivas vistas/renders, trabalhados 

posteriormente em Photoshop. 

A observação in loco deverá tentar captar os vários aspectos visuais e formais das estruturas 

existentes, procurando evidenciar as potencialidades, os problemas, patologias e as oportunidades do 

lugar, resultando numa maior aproximação e assimilação da área de estudo. No entanto, é de referir 

que, embora se tenha efectuado uma visita às dependências da Marinha, do respectivo 

estacionamento e armazéns, o mesmo não se verificou com o interior do complexo fabril, visto que este 

se encontrava em elevado estado de abandono. Por estes motivos, a entidade encarregada pelo 

espaço não autorizou a entrada no recinto. 

As conclusões, tanto a nível teórico como prático, serão alcançadas através da conjugação 

destas múltiplas vertentes, recorrendo a elementos representativos, tanto escritos como gráficos, 

culminando no documento escrito da tese, painéis de apresentação final e portefólio do processo 

evolutivo do caso de estudo, assim como um grupo de maquetas, que reflictam a escala urbana, a 

intervenção realizada, e a topografia histórica do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3 – Plano da CML para intervenção e reabilitação da frente ribeirinha entre Alcântara e a freguesia de Santos-o-Velho.. 
(fonte: CML) 



.6 
 

1.3 Leitura do Território 

 

 A análise da vertente urbana da envolvente foi conseguida através do cruzamento de um 

conjunto de fontes diferentes, resultando de diversas fases sucessivas, desde iniciativas colectivas de 

grupo, resultando em levantamentos de áreas abrangentes, até à investigação individual e compilação 

de registos cartográficos e esquemáticos. 

O local de projecto situa-se perto da zona de Alcântara, na proximidade da Avenida de Ceuta e 

da área portuária de Lisboa. Encontra-se delimitado, a Sul, pela Avenida 24 de Julho e pela linha 

férrea, a Oeste, pela Travessa do Baluarte, a Norte, pela Rua do Arco de Alcântara e pela Praça da 

Armada, e a Este, pela Rua Tenente Valadim e pelo Convento do Sacramento. 

A topografia do terreno é relativamente plana, crescendo gradualmente em altura, a partir da 

Avenida 24 de Julho para Norte. A zona dos aterros, em frente à Avenida 24 de Julho apresenta-se 

sem grandes oscilações altimétricas. 

O local apresenta uma forte acessibilidade, devido à proximidade de importantes eixos de 

circulação, como a Avenida 24 de Julho, a Avenida de Ceuta e a Avenida Infante Santo, dotadas de 

uma importante rede de transportes públicos, como autocarros, eléctricos e a linha de comboio. A sua 

forte acessibilidade deriva também de um conjunto de nós viários, que estabelecem a ligação entre a 

cidade e a frente de rio, separadas pela linha férrea. O nó da Avenida de Ceuta com a Avenida 24 de 

Julho e das Índias (fig. 1.4), e a Avenida Infante Santo, ambas estabelecem uma relação com a 

Avenida de Brasília. 

Esta área² tem um cariz fortemente industrial, embora a quase totalidade desses complexos se 

encontre desactivado ou desafectado ao seu uso original. A população residente apresenta 

dificuldades económicas, assim como um envelhecimento deste aglomerado habitacional. O edificado 

em geral encontra-se degradado, ou até abandonado, com numerosos edifícios evidenciando 

necessidade de restauro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4 – Vista da bifurcação da Avenida 24 de Julho e 

do início da Avenida das Índias. 

(fonte: autor) 

 

 
² Mais registos fotográficos da área envolvente podem ser encontrados no Anexo (B1). 
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Verificam-se algumas carências a nível de estacionamento automóvel, exceptuando os 

espaços a sul da linha de comboio, de difícil acessibilidade, existindo poucas áreas apropriadas a estes 

usos, como parques, garagens públicas, entre outros. 

A área edificada³ é constituída pelo complexo industrial da CUF⁴ (figs. 1.5 e 1.7), com quatro 

(4) edifícios que oscilam entre dois (2) e cinco (5) pisos, e sete (7) estruturas estilo armazém, assim 

como o respectivo espaço de circulação interior. Estes encontram-se num estado de degradação e 

abandono elevado, com pavimentos e coberturas abatidos ou em declínio. O exercício abrange 

também o conjunto de armazéns da Marinha (figs. 1.6 e 1.8), cinco (5) no total, os quais se encontram 

parcialmente abandonados. Por cima destes, situa-se a plataforma de estacionamento da Marinha, 

com uma série de dependências anexas ao edifício do Tribunal Marítimo. 

Este conjunto de estruturas datam dos finais de XIX e inícios do século XX, embora algumas 

partes do complexo da CUF compreendam construções situáveis temporalmente na primeira metade 

do século XIX, para além do baluarte que foi construído originalmente no século XVII, embora tenha 

vindo a ser sucessivamente modificado em épocas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 – Vista do complexo fabril da CUF. (fonte: bing maps)            Figura 1.6 – Vista a partir do Tribunal Marítimo. (fonte: bing maps)                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7 – Fachada principal da fábrica. (fonte: autor)                          Figura 1.8 – Fotografia dos armazéns da Marinha. (fonte: autor)                                          

 

 

² Para mais registos do estado actual da área de intervenção, consultar o Anexo (B2). 

⁴ Registos camarários dos projectos sucessivos de alteração desta unidade fabril podem ser encontrados no Anexo (B3). 
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De maneira geral, esta zona apresenta-se como um local de oportunidades, embora 

necessitando de intervenção extensiva. Sofreu um elevado grau de abandono e negligência, 

padecendo de alguns problemas que se apresentam, de momento, sem solução, como o exemplo da 

Ponte 25 de Abril, que veio bloquear a antiga relação paisagística e visual com o estuário do Tejo, e a 

linha de comboio, a qual debilita seriamente a ligação com a frente de rio. O seu património edificado 

inclui elementos de arquitectura vernacular, de habitação, religiosa, construção palaciana e industrial, 

que se articulam entre si e abrangem um período histórico entre finais do século XVII e o século XX. 

 Realizando uma aproximação mais sensória, ao nível das materialidades e propriedades do 

edificado, o espaço urbano é constituído por casario de cariz residencial, industrial e operário. A zona 

em questão viu a sua tapeçaria urbana sucessivamente mutilada em função dos interesses funcionais 

da sua componente económica e da criação de vias de comunicação, importantes para um maior 

desenvolvimento da cidade, respeitando um plano à macro escala da cidade de Lisboa, mas 

descurando as necessidades específicas de habitabilidade e da qualidade do espaço de Alcântara. As 

paredes e cantarias sujas, de cor esbatida, os vidros bassos e os telhados esburacados revelam um 

conjunto edificado esquecido pelo tempo, menosprezado, o qual, vendo o seu propósito original 

removido foi votado ao abandono, lutando por encontrar um novo sentido e propósito que o volte a 

integrar no restante aglomerado urbano. 

 Os materiais usados estabelecem uma relação entre uma Lisboa tradicional e pombalina, com 

vestígios da Alcântara senhorial do passado, através do uso de pedra, cantaria, calçada e basalto nos 

pavimentos, pintura com cal e o uso da telha nas coberturas, sendo de notar o uso de pedra calcária, 

provenientes de uma antiga pedreira que se localizava sob o actual Palácio das Necessidades, e de 

uma Alcântara industrial, preconizada pelo uso de betão, paredes de alvenaria, ferro forjado e telhados 

metalizados. No conjunto destes elementos distintos surgem os marcos deixados pelas intervenções de 

finais do século XIX e XX, dominados pelo uso de betão e vidro, assim como a pavimentação em 

asfalto e cimento, resultando num período marcado por alterações urbanas de grande envergadura e 

de alterações profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.9 – Património industrial abandonado adjacente ao                   Figura 1.10 – Fotografia da cobertura dos armazéns da CUF,                                             

complexo da fábrica SOL. (fonte: autor)                               assim como do interior do complexo. (fonte: autor) 
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 Quanto à área de intervenção especificamente, o complexo industrial é caracterizado pelo uso 

de betão e paredes em alvenaria pintadas com cal, assim como alguma cantaria de pedra e cobertura 

em telha vermelha. Os elementos arquitectónicos são algo dissonantes entre si, revelando uma 

construção faseada dos seus vários constituintes, sofrendo diversas alterações até chegar ao seu 

estado actual. As fachadas exteriores denotam uma maior preocupação estética, com destaque para a 

fachada Sul, a qual constitui o momento principal de entrada e as antigas áreas administrativas, 

resultando num tratamento mais elaborado do seu desenho e, em alguns casos incluindo situações de 

fachadismo, sobretudo na fachada Norte, com portas sem propósito e vãos que dão para a cobertura. 

Uma grande parte dos telhados encontram-se em ruina, sobretudo nos conjuntos de armazém que se 

situam mais a Norte, não sendo possível confirmar o estado dos pavimentos interiores e das paredes. 

No entanto é possível especular que os mesmos se encontrarão danificados. O espaço de circulação 

do recinto encontra-se de momento coberto de vegetação, e na fachada de contacto com a plataforma 

do Tribunal Marítimo são observáveis os vestígios da antiga cortina do Baluarte do Sacramento. A 

Norte do complexo situam-se exemplares de arquitectura habitacional, também revelando uma elevada 

degradação, embora ainda se encontrem em uso, e a Poente existe um descampado, um terreno 

baldio resultante do desaparecimento de uma antiga fábrica/armazém, do qual ainda são visíveis 

alguns vestígios. Este conjunto de edifícios é detentor de um elevado valor patrimonial, histórico e 

arquitectónico, revelando um espaço que anseia por participar novamente na vivência da cidade e a 

integrar o espaço envolvente, levando a que este recinto que se encontra enclausurado se abra e 

revele para o exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.11 – Vista da Avenida 24 de Julho e da fachada             Figura 1.12 – Fachada Poente do complexo, com vista para 

da antiga fábrica SIDUL. (fonte: autor)              a Travessa do Baluarte. (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.13 – Vista do lado Norte da Praça da Armada. (fonte: autor) 
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 A antiga plataforma do baluarte é caracterizada pelo antigo Quartel dos Marinheiros, edifício do 

século XVIII, com paredes de cal pintadas e cantaria de pedra, um pátio interior em calçada, e uma 

chaminé característica que leva às antigas cozinhas. Em anexo encontra-se um edifício moderno que 

serve de cantina, e um conjunto de armazéns e dependências de assistência ao estacionamento que 

se situa no restante espaço da plataforma. A vista proporcionada por este desnível, a sua relação com 

a Avenida 24 de Julho, o Museu do Oriente, a Ponte 25 de Abril, o rio e o Porto de Lisboa, só por si, 

constitui um elemento de elevado valor para o território, que merece ser disponibilizado para os 

restantes habitantes da cidade. Ao nível da rua, estão o conjunto de estruturas de betão em abóbada 

que servem de espaços de arrumo para a Marinha. Votados ao abandono, o seu valor patrimonial 

encontra-se menosprezado. A sua presença tectónica e robustez ligam-se e relacionam-se com a 

presença do antigo baluarte. As portadas em ferro forjado e vidro, escondem uma série de 

possibilidades e usos para estes recintos, usufruindo de uma eventual relação com o espaço exterior, 

constituindo um elemento patrimonial que merece ser restituído à vida urbana de Alcântara. 

 Esta zona apresenta-se assim como um eixo de contrastes e dualidades, marcada por 

profundas cicatrizes urbanas e um enorme potencial latente. As memórias de diferentes períodos e 

momentos da história da cidade convivem numa certa harmonia dissonante entre si. A relação com o 

estuário do tejo, a vista da entrada da barra do rio, agora amputada pela presença da Ponte 25 de 

Abril, embora ela própria se tenha tornado num marco da cidade de Lisboa, a delimitação física criada 

pela presença da linha férrea, todos estes elementos surgem como realidades ambivalentes, que no 

entanto definem, e provavelmente continuarão a definir a Alcântara do Presente e Futuro. 
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.02/ A MEMÓRIA NO ESPAÇO DA ARQUITECTURA  

E A CIDADE CONTEMPORÂNEA 
 

 

«Enquanto alguns autores objetificaram a memória e enfatizaram o seu processo de construção social, 

outros compreenderam a memória não como objecto, mas como sujeito do processo social.» 

Myriam Sepúlveda dos Santos (apud CAFÉ, 2007, p.39) 
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2.1 Memória e Sociedade 

 

«(…) all our lives are constituted through memories.» 

(BORIC, 2010, p.13) 

 

A Memória é definida como a faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens. É, 

assim, um aspecto fundamental da experiência e vivência humana. Associada à História, assume um 

papel crucial na formação identitária de uma nação, sociedade, cultura, grupo étnico ou indivíduo. As 

memórias do passado representam um processo cultural e social colectivo, de acordo com o qual é 

elaborada uma imagem identitária comum. Dusan Boric, na sua obra Archeology and Memory, explicita 

a forma através da qual se estabelece a memória social colectiva: «These images and memories in my 

mind are mine and yet not only mine; they are a mixture of my own memories and of conjectural 

evidence of traces, which were in turn endowed with narrative meaning trough testimonies of others (…) 

my family and I remain tied to collective and historical frameworks and my and our memories and these 

recollection of the past are tied to the larger realm of history and politics, and to the consciousness of a 

collective entity.» (BORIC, 2010, p.13).  

A identificação e definição de um indivíduo estão assentes numa perpétua comparação e 

contraste em relação aos restantes elementos da sociedade com que interage, ou de outras 

sociedades e culturas. Segundo Robert Bevan: «Differences are made manifest to intensify ownership. 

The perception of “otherness” of those beyond the line is encouraged and fostered, and homogeneity on 

one’s own side reinforced. The self is defined in relationship to the “others”. » (BEVAN, 2007, p.139). 

Este processo resulta na formação do conjunto das experiências e conhecimento agregado ao 

longo de várias gerações, constituído pelos seus vários intervenientes que testemunharam, analisaram, 

registaram e, por último, transmitiram as suas vivências e experiências. A importância desta realidade 

antropológica não deve ser menosprezada, pois apresenta-se como um mecanismo essencial para a 

criação da noção de Humanidade e das qualidades que a definem. A perpetuação destes aspectos na 

sociedade, quando realizada correctamente, resulta num futuro devidamente alicerçado nos 

conhecimentos e saberes do passado, atingindo um presente equilibrado: «(…) o património (…) 

elemento capaz de pôr o passado ao serviço da sociedade para o interpretar e compreender melhor, 

isto ajudará o cidadão a entender melhor o seu quotidiano e a construir um presente mais justo e um 

futuro mais consciente. É neste sentido que a memória pode libertar o cidadão, sendo um elemento 

capaz de construir a resistência enquanto elemento válido para a construção social e enquanto forma 

de conhecimento. Em si mesma, a memória não oprime, nem liberta. A sociedade e o poder são os que 

a utilizam de uma forma ou de outra.» (CAFÉ, 2007, p.40). Representa, no entanto, uma realidade 

frágil, que pode ser submetida e subvertida, resultando numa perda de identidade. 

Para a interpretação da Memória, um contributo essencial é dado pela disciplina de 

Arqueologia, através da análise e reflexão sobre os vestígios do passado. Ao debruçar-se sobre este 

tema, estabelecendo ligações entre diversas áreas distintas do conhecimento, permite compreender os 

testemunhos legados pelos antepassados da raça humana, os seus hábitos, costumes e tradições, os 

quais contribuíram para a constituição da sociedade actual e da Memória colectiva, através dos 

séculos. 
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A perpetuação destes valores do passado no presente assume, hoje em dia, uma elevada 

importância, como elementos identitários que permitem que um indivíduo se relacione com a cidade, 

país e cultura em que está inserido. Esta tomada de consciência surge como consequência da 

destruição provocada pelas guerras e conflitos sobretudo do século XX, em que civilizações e crenças 

foram afectadas não só fisicamente mas também ideologicamente, como parte de um processo de 

destruição sistemática de património, e de qualquer testemunho do seu passado, de forma a negar um 

eventual futuro.  

No entanto, nem sempre as diversas formas de património são valorizadas. É de referir o caso 

particular do património industrial⁵, o qual, ainda hoje, é relegado a um esquecimento, de certa forma, 

generalizado. Devido à sua função essencialmente produtiva, ao caírem em desuso são deixados ao 

abandono completo (figs. 2.1 e 2.2). A Humanidade só gradualmente se apercebe da importância de 

preservar estes testemunhos da sua história recente, os quais constituem elementos relevantes na 

definição da sociedade contemporânea, como parte da sua memória social, patrimonial e 

arquitectónica: «O património, seja ele arquitectónico, arqueológico, artístico, científico, social ou 

técnico, é o elemento indispensável e vivificador de uma identidade cultural comum, relevante para a 

permanência da autonomia da cultura dos sítios através dos tempos. Mesmo que um edifício não tenha 

sido construído com a intenção de conservar determinada simbologia ou memória, torna-se portador de 

significado pela sua interacção com a sociedade da época. São disto exemplo os edifícios fabris, com a 

sua importância a nível social.» (CLEMENTE DA SILVA, 2007, p.16). Esta ignorância resulta num 

declínio crescente destas estruturas, carecendo, em muitos casos, de qualquer forma de protecção e 

de reintegração no tecido urbano actual. Estes elementos, essenciais para a definição da memória 

industrial, dum período marcante e crucial da história da humanidade, vão-se lentamente 

desvanecendo do plano físico de existência para o domínio abstracto e, eventualmente, 

desaparecendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 – Exemplo de património industrial desvalorizado,            Figura 2.2 – Exemplo de património desvalorizado, Fábrica dos 

Gasómetro da Matinha, séc. XX, Lisboa.                                              Cabos de Ávila, séc. XX, Alfragide, Lisboa. 

(fonte: Portugal em ruínas, 2014)                      (fonte: Portugal em ruínas, 2014) 

 

 

 

 

 
 

⁵ Para uma análise mais aprofundada deste tema consultar o Anexo (A1). 
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2.2 Memória e Arqueologia 

 

«Inequalities and identities are always deeply implicated in interpretation of the past, whether these 

interpretations are expressed and created through written histories, oral traditions, archeological 

investigations, or other venues.» 

(DYKE, 2011, p.233) 

 

A Arqueologia centra os seus estudos e conclusões sobretudo em análises empíricas de 

registos variados, de entre os quais se destacam os arquitectónicos, escultóricos e escritos, os quais, 

sobrevivendo às provações do tempo, conseguiram chegar à contemporaneidade. Esta documentação 

factual e analítica, segundo Ruth M. Van Dyke (DYKE, 2011), constituiu durante muito tempo o 

processo através do qual era compilado o conhecimento arqueológico, começando-se só a partir da 

década de 80 a percepcionar a verdadeira importância da multidisciplinariedade neste ramo, 

contribuindo nomeadamente a Antropologia para compreender plenamente e interpretar as sociedades 

estudadas. Isto deveu-se à tomada de consciência que esta disciplina incutiu, de que os vestígios 

arqueológicos por si só não conseguem transmitir a totalidade do que era a mentalidade, os hábitos e 

costumes desses povos, sendo necessário um processo de reflexão e análise sobre o conjunto de 

conhecimentos que foram sendo recolhidos, possibilitando, através de uma especulação devidamente 

fundamentada, reconstituir as respectivas práticas sociais. 

A Memória, ao promover uma ligação mais íntima com o passado (figs. 2.3 e 2.4), permite 

compreender a evolução da raça humana ao longo da história, ultrapassando a mera análise de cariz 

científico, contribuindo para uma percepção mais aprofundada desta realidade e da disciplina de 

estudos arqueológicos. Citando novamente Van Dyke (DYKE, 2011, p.240): «Memory work encourages 

us to engage with past ideologies (…) Memory studies humanize the past, allowing us to connect with 

past peoples’ emotions, meanings, and experiences of places. ». O estabelecimento desta ligação e 

relação com a passagem do tempo é assim um dos instrumentos essenciais da prática arqueológica. 

Sem esta identificação com o passado não seria possível explorar a completa dimensão e 

complexidade da história de uma civilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 e 2.4 – Projecto de preservação dos vestígios arqueológicos de arquitectura muçulmana encontrados no Castelo de São Jorge 

de Lisboa, realizado pelo arquitecto Carrilho da Graça. Exemplo de integração e potencialização de elementos arqueológicos através de 

uma intervenção contemporânea, que procura trazê-los à luz do dia e perpetuar a sua memória. (fonte: http://www.jlcg.pt/castelo)  
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Esta humanização permite um maior conhecimento do passado, passando estes vestígios a 

fazer parte integrante da sociedade actual. A sua presença no espaço urbano contemporâneo, cria um 

elo de ligação entre a cidade antiga e a cidade actual. Mais do que uma mera atracção turística, 

permite que as pessoas estabeleçam relações mais profundas, ideológicas e de valores, com aqueles 

que em tempos habitaram e passaram por aqueles espaços. Estes diversos indivíduos, consciente ou 

inconscientemente, fazem parte da memória colectiva social actual. Da mesma forma, estes elementos 

da sociedade, que contemplam os testemunhos do passado irão no futuro ser analisados pelas 

gerações vindouras, os quais deverão os seus valores e estrutura social às acções e experiências 

realizadas por estes.  

A Arqueologia assume um papel de destaque na compreensão do processo evolutivo da 

condição humana até à actualidade: «The discipline of archeology is, itself, the construction of social 

memory for contemporary society (…)» (DYKE, 2011, p.250), e a memória um elemento essencial para 

um progresso devidamente fundamentado, os lugares e espaços que permitem a transmissão destes 

valores, que constituem as estruturas fundamentais para a construção da memória social e colectiva: 

«Assim, a Memória é a base imprescindível do desenvolvimento. Devemos caminhar para um modelo 

de apresentação do território relacionado com uma ideia integral de paisagem, que considere os 

testemunhos originais, que utilize as construções existentes, ou seja, os lugares da Memória.» 

(CLEMENTE DA SILVA, 2007, p.17). 

O contributo dado por esta disciplina para a prática da Arquitectura, e do Restauro e 

Reabilitação é incontestável, assumindo-se como uma ferramenta insubstituível na análise e 

interpretação das pré-existências, da sua história e valores associados. A investigação do edificado 

pode revelar aspectos importantes para a disciplina de projecto e para a intervenção sobre o 

monumento, permitindo avaliar o processo evolutivo que esses elementos atravessaram (figs. 2.5 e 

2.6), contribuindo para um prática devidamente fundamentada e que se reveste de uma elevada 

importância, devido ao seu poder tanto de melhorar como de destruir o património. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 e 2.6 – Templo de Diana em Évora e Convento do Carmo em Lisboa. Estes exemplares da arquitectura persistem até à 

actualidade como um testemunho vivo à memória de épocas passadas, um recinto arqueológico que participa na vivência diária do 

espaço urbano. Esta relação entre passado e presente desempenha uma importante função identitária entre a cidade e o cidadão. 

(fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page) e (fonte: http://www.minube.pt/fotos/sitio-preferido/67643/196837) 
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2.3 Memória do Passado no Presente 

 

No contexto da sociedade contemporânea, verifica-se um crescente apego aos valores e 

estruturas do passado, a nível de património físico, construído, natural e, inclusive, imaterial, 

procurando não só catalogá-los, mas também pôr em prática mecanismos e medidas de protecção. 

Estes visam garantir a perpetuação no tempo desses variados elementos que enriquecem a 

experiência humana e a sua percepção do mundo.  

Vários autores (DYKE, 2011) atribuem este interesse crescente pelo passado e pela sua 

preservação ao ritmo acelerado de desenvolvimento a partir da Revolução Industrial, agravado ao 

longo do século XX, devido às ocorrências de violência inaudita, até à data, verificadas durante a 

Primeira (1ª), e sobretudo a Segunda (2ª) Guerra Mundial: «(…) a current cultural fascination with 

memory is a way of coping with the major social traumas of the last century (…)» (DYKE, 2011, p.248). 

A devastação e destruição material e patrimonial, assim como humana, que, até certo ponto, veio a 

afectar toda a população mundial, de forma mais ou menos directa, levou a um processo de 

consciencialização sobre os horrores e devastação provocados pela guerra. Governos e legisladores 

juntaram-se, de forma a evitar que semelhante perda ambiental, humana e material fosse repetida na 

história da humanidade, ou, pelo menos mitigando os efeitos da mesma, quando esta se revele 

inevitável. 

A velocidade frenética da vida actual e a sua fugacidade provocam uma série de receios e 

inquietações na mente humana, através da multiplicidade de informações a que esta é sujeita, 

quebrando a noção de uma realidade e temporalidade linear. Por isso, segundo Van Dyke: «Some 

historians have considered memory studies to be a reaction to the rise of modernism across the early 

years of twentieth century. Modernism challenged ideals of continuity, fragmented traditional linear 

narratives, and emphasized the individual.» (DYKE, 2011, p.247).             

Dentro desta problemática concentra-se também a questão da globalização, a qual transporta o 

intercâmbio cultural e de valores a uma nova escala. Com esta nova realidade social a nível mundial, a 

salvaguarda do património assume um novo valor, devido à facilidade gradual das culturas serem 

absorvidas, num turbilhão de novos estímulos e ideias, como bastião da identidade e dos costumes de 

uma cultura: «Com o advento da terceira revolução industrial – desenvolvimento da inteligência 

artificial, das telecomunicações e da sociedade de consumo - a globalização ascende a uma escala 

mundial sem paralelos, transformando o património num instrumento indispensável de atracção social, 

usufruto alargado das populações e lugar de encontro de gentes e culturas, independentemente das 

suas origens, valores e estádios de desenvolvimento. Uma nova era se inscreve na história do 

património em que a sua gestão se impõe como forma de zelar pela sua apropriação social e colectiva 

sem pôr em perigo a sua transmissão, nas condições exigíveis de salvaguarda e conservação.» 

(MARTINS, 2010). 

O recurso às memórias de um passado identitário, com o qual as pessoas se podem relacionar 

proporciona uma noção de ordem e sentido à vida, uma âncora que prende e resguarda perante a 

velocidade do progresso: «A focus on memory, in a modernist perspective, represents an attempt to 

regain a sense of continuity with the past, and to understand oneself within that continuous frame.» 

(DYKE, 2011, p.247). Deve procurar-se na sociedade actual atingir um consenso entre o passado, 

presente e futuro, o qual permita um progresso saudável, caminhando para o desconhecido, com 

alicerces apoiados naquilo que foi, e poderá vir a ser, considerando que: «If the touchstones of identity 

are no longer there to be touched, memories fragment and dislocate (…)» (BEVAN, 2007, p.17). 
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A Memória e a identificação com a mesma não devem ser vistas como um acto saudosista, um 

desejo de retorno ao passado e aos seus valores, como que um mito messiânico Sebastianista, mas 

como uma forma de manter o passado vivo no presente, de o perpetuar e criar uma ligação entre 

ambos. De acordo com Myriam dos Santos: «Alguns autores ligados a uma abordagem psico-analítica 

enfatizam a construção do passado no presente e a possibilidade de uma análise objectiva destas 

ações sociais (…) A memória vai representar não a ida ao passado, mas exclusivamente a presença 

deste no presente através de dilemas éticos e morais.» (apud CAFÉ, 2007, p.40). Este diálogo contínuo 

entre passado e presente, embora de forma inconsciente, constitui um elemento essencial para a 

vivência humana, sendo a coexistência entre estas duas realidades essencial para o funcionamento da 

sociedade, da cultura e do indivíduo: «A maior parte dessa confiança deriva do facto de 

experimentarmos o presente em relação com o passado. (…) A memória representa o passado e o 

presente ligados entre si e coerentes, neste sentido, um com o outro.» (FENTRESS et al., 1992, p.39). 

Estes elementos constituem, pois, um aspecto essencial, sobre o qual se criam as fundações 

de uma determinada sociedade, transmitida através dos tempos, em que a arquitectura constitui um 

elemento fundamental, garantindo a sua perpetuação: «(…) Architecture takes on a totemic quality (…) 

A library or art gallery is a cache of historical memory, evidence that a given community’s presence 

extends into the past and legitimizing it in the present and on into the future.» (BEVAN, 2007, p.8).  
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2.4 A Perpetuação da Memória na Arquitectura 

 

«A preservação e conservação dos restos dos environments do passado no presente tem sido através 

dos tempos uma constante, que se encontra sempre associada a uma dinâmica mutacional, que 

parece obrigar à expansão do presente e aponta o futuro. Sem esta dinâmica – por um lado o passado, 

por outro a experiência de um futuro, ambos situando um presente – o nosso environment seria, 

conforme predominasse o passado ou futuro, uma eterna repetição de formas e símbolos sempre 

iguais ou um desfilar rápido e desligado de formas não possuidoras de valor simbólico, a que 

corresponderia ou o imobilismo cultural de uma vida voltada para o passado ou a queda vertiginosa e 

angustiante num futuro sem passado, resultando em ambos os casos a situação do presente 

extremamente pobre.» 

(CORREA, 2001, p.34) 

 

Como foi referido previamente, a preservação da Memória cultural e social representa um dos 
mecanismos essenciais de perpetuação da identidade humana. Dentro desta perspectiva, a 
salvaguarda do património arquitectónico assume-se como um aspecto de elevada importância neste 
processo de continuidade histórica, visto constituir um dos testemunhos civilizacionais de maior 
durabilidade, perdurando para além do tempo de vida da sociedade que o construiu. Se não fossem 
tais indícios e alguns achados arqueológicos, estas culturas teriam caído no esquecimento, 
desaparecendo para sempre. Assim, a Carta de Veneza, na sua nota introdutória, explora a 
importância destas estruturas patrimoniais: «Imbuídos de uma mensagem do passado, os monumentos 
históricos perduram até aos nossos dias como testemunhas vivas das tradições de várias gerações. Os 
povos tornam-se cada vez mais conscientes da unidade dos valores humanos e consideram os 
monumentos antigos como património comum. A responsabilidade colectiva de os proteger para as 
gerações futuras é reconhecida. É nosso dever mantê-los com a riqueza da sua autenticidade.». Este 
cuidado não deve, no entanto, cingir-se apenas à preservação e conservação do monumento ou da 
obra de arte. Deve também tomar em consideração a sua envolvente, que contribui para a sua 
caracterização e integração no espaço da cidade (fig. 2.7), e dos elementos com os quais estabelece 
uma relação e diálogo: «(…) na arquitectura a espacialidade própria do monumento é coexistente com 
o espaço ambiente em que o monumento foi construído. Se, então, numa arquitectura como interior, a 
salvaguarda da dimensão exterior-interior é assegurada só pela conservação do interior, numa obra de 
arquitectura como exterior, a dimensão interior-exterior exige a conservação do espaço ambiente no 
qual o monumento foi construído.» (BRANDI, 2006).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.7 – Reabilitação do centro histórico de Guimarães. 
(fonte: http://otalroteiro.epbjc.pedome.net/guia/guimaraes/patrimonio-gmr/) 
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A importância desta temática não deve ser subestimada, tendo em conta que, a perda dos 

testemunhos físicos implica o seu total desaparecimento. Estes são elementos insubstituíveis, a sua 

recriação ou substituição resultariam numa simples cópia, uma pálida sombra, uma arquitectura falsa, à 

qual foi retirada o valor e carácter do original. Conrad (apud BEVAN, 2007, p.175) ilustra este problema 

de forma poética mas precisa: «History repeats itself, but the special call of an art which has passed 

away is never reproduced. It is utterly gone out of the world as the song of a destroyed wild bird.». No 

entanto, a sua eventual ruína ou desaparecimento é, por si só, também um aspecto de relevância 

histórica, fazendo parte do período de vida do elemento arquitectónico. A sua substituição resultaria 

numa falsificação da memória do objecto, ocultando as razões que levaram ao seu abandono, 

negligência, degradação e eventual desaparecimento. Essas cicatrizes reflectem um conjunto de 

factores sociais, históricos e culturais, de conflitos físicos e ideológicos, que desfiguraram e deixaram a 

sua marca na pele do elemento patrimonial. Da mesma forma, a sua eventual recuperação, com 

respeito pela sua identidade, deve preservar as memórias destes eventos passados. O acto de 

preservação de um monumento denota uma mudança de mentalidade, uma tomada de consciência 

relativamente ao seu valor. Um exemplar desta problemática é o caso da destruição das estátuas de 

Buda no Afeganistão (figs. 2.8 e 2.9), por autoria do grupo terrorista dos Talibãs, o consequente debate 

sobre a sua reconstrução e o que fazer relativamente ao vazio deixado pelo desaparecimento destas 

esculturas, quer a nível físico, quer nas mentes e corações das comunidades vizinhas e da comunidade 

internacional. De acordo com as palavras do director do local arqueológico dos Budas de Bamiyan: 

«There will be no historical value in what we rebuild. And it’s part of our history that the Taliban 

destroyed them; to rebuild would be to cleanse that history. » (BEVAN, 2007, p.190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 – Estátuas dos Budas de Bamiyan.              Figura 2.9 – O vazio deixado pela destruição destes monumentos. 

(fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhas_of_Bamiyan)                        (fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhas_of_Bamiyan)         
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2.5 A Importância do Restauro e Reabilitação no Contexto Actual 

 

A conservação do património não deve cingir-se aos elementos de arquitectura erudita, às 

grandes obras e monumentos nacionais, mas também procurar preservar os testemunhos de 

expressão vernacular e popular. Dentro da sua simplicidade, são objectos dotados dum elevado valor 

histórico e patrimonial, relevantes para a identidade de uma determinada cultura, merecendo ser alvo 

de preservação e destaque: «É necessário que os saberes decorrentes destas três reflexões – a 

análise de valores histórico-artísticos, o diagnóstico de causas destrutivas e o registo inventariante das 

memórias – reforcem uma consciência de salvaguarda do nosso património comum. Afinal, os acervos 

da arquitectura nacional que importava saber preservar não se resumem aos grandes monumentos e 

aos centros históricos classificados (…) mas abrangem também, necessariamente, imensas 

construções, por certo menos relevantes de significado e de importância, seja política, militar ou 

religiosa, mas valiosas pela sua qualidade intrínseca, pela sua integração nos tecidos de paisagem 

urbana ou rural, e pelo acervo de memórias históricas que inevitavelmente abrigam.» (BRITO e SILVA, 

2014, p.15). 

A disciplina da reabilitação e do restauro, não só dos elementos patrimoniais, como da 

envolvente urbana e natural, surge como um meio crucial para a perpetuação da memória do edificado 

e dos valores humanos que lhe estão associados. Depende, pois, destas áreas do conhecimento e dos 

vários intervenientes, que possibilitam a materialização destas intervenções, a preservação da 

autenticidade dos aspectos estéticos e plásticos da obra, conjugando diversas disciplinas distintas de 

forma a atingir este objectivo comum. Segundo José Aguiar: «Preservar uma obra arquitectónica 

implica, ao contrário do restauro de uma pintura ou de uma peça de mobiliário, actuar sobre um 

conjunto muito vasto de aspectos que podem abranger valores estéticos, históricos, documentais, 

funcionais, económicos, de segurança dos utilizadores, etc.» (COSTA, 1999, p.11). 

Devido à sua capacidade tanto de recuperar como de desfigurar o património, o restauro deve 

resultar de um processo extenso e elaborado de investigação e consideração projectual, até atingir a 

sua concretização final, visto que: «Construction can be used to cement a violent sundering of the built 

environment or to weave the fabric of a former life back together.» (BEVAN, 2007, p.176). É essencial 

preservar o rigor histórico, conceptual e formal, de forma a garantir a perpetuação do aspecto e 

morfologia originais, na sua completa integridade. A construção de intervenção contemporânea, que 

não envolva apenas o restauro e depuração das pré-existências, deve ser nitidamente distinguível 

destas. Deve-se, também, evitar a contaminação da índole da obra por qualquer tipo de agenda 

política, religiosa, e propagandística, que possa pôr em causa a transmissão do passado às gerações 

vindouras: «(…) there remains a need to remember, a need to call to account, and a need to prevent 

destruction from being repeated. Above all, there is a need for truth to be expressed in the reusing of 

buildings. But whose truths are being constructed? Are false memories being erected?» (BEVAN, 2007, 

p.177)⁶. 

 

 

 

 

 

 

 
 

⁶ Uma descrição mais pormenorizada desta problemática, aplicada ao caso português, pode ser encontrada no Anexo (A2). 
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A Reabilitação implica, antes, uma reconversão e descoberta de novos usos e funções, em 

concordância com a mudança contínua da dinâmica social, adaptando o edifício e garantindo a sua 

perpetuação no tempo, evitando que este se torne obsoleto: «A conservação dos monumentos é 

sempre favorecida pela sua adaptação a uma função útil à sociedade (…)» (COSTA, 1999, p.1). Isto 

resulta num elevado grau de complexidade, forçando a lidar com diversos factores, muitas vezes 

abrangentes e de difícil conciliação: «A evolução da teoria da conservação diz-nos hoje que temos de 

preservar o físico, mas também o intangível (os saberes, as práticas culturais, as funções e as 

actividades históricas da cidade), verificando-se uma grande ampliação no que hoje consideramos 

como «património» (…) será tanto a «obra de arte» o monumento clássico (...) o lugar e o ambiente, a 

cidade histórica e a cidade consolidada. Mas é também património o território e a paisagem 

humanizadas (…)» (COSTA, 1999, p.1). Estes aspectos assumem, assim, uma elevada importância, 

num mundo em que se verifica uma crescente assimilação de culturas, adopção de costumes e 

influências externas. A perpetuação do património constitui assim um meio de preservação da 

diversidade cultural identitária das diferentes civilizações: «In a world that is increasingly subject to the 

forces of globalization and homogenization (…), the essential contribution made by the consideration of 

authenticity in conservation practice is to clarify and illuminate the collective memory of humanity.» 

(BEVAN, 2007, p.189).         

Concluindo, a recuperação do espaço da cidade assume-se como um processo crucial de 

intervenção e protecção da identidade dos seus habitantes e costumes, visto que: «(…) a cidade existe 

como substrato memorial, quer dizer, os seus habitantes partilham em comum uma história, 

determinadas memórias e aspirações, um passado e uma perspectivação de um futuro, que juntas e 

amalgamadas constituem a essência e a realidade não palpável de um aglomerado.» (CORREA, 2001, 

p.34). Estes conceitos são submetidos a uma perpétua alteração e actualização, de acordo com os 

paradigmas sociais, procurando não comprometer a memória do passado (figs. 2.10 e 2.11), neste 

contínuo turbilhão informacional e de intercâmbio: «(…) a ética da memória estabelece o dever da 

lembrança, obrigando-nos a extrair do passado (das suas recompensas e traumatismos) a 

exemplaridade, tornando uma memória pertinente para a conformação das novas vontades e dos 

projectos que a irão, inevitavelmente, transformar.» (COSTA, 1999, p.707). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10 – O Chiado antes do incêndio de 1988.             Figura 2.11 – A intervenção do arquitecto Siza Vieira, conduzida 

(fonte: Arquivo fotográfico da CML)                      com respeito pela História e pela estética original. 

                 (fonte: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos) 
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.03/ CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 

 

«(…) tudo quanto não for vida é literatura. A História também. A História sobretudo  

(…) Mas a História foi vida real no tempo em que ainda não poderia chamar-se-lhe História (…)» 

(SARAMAGO, 2001) 
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3.1 Análise Histórica da Zona de Alcântara 

 

3.1.1 Dos primórdios ao século XVIII, Alcântara agrícola e rural 

 

A presença humana desde cedo se fez sentir na zona do Vale de Alcântara (CONSIGLIERI et 

al, 1996, p.137), tendo sido encontrados vestígios arqueológicos que remetem para o período do 

Paleolítico, sob a forma de pequenos utensílios de pedra lascada, ao longo das margens da antiga 

ribeira. Vindo a ser posteriormente ocupada durante tempos sucessivos da evolução humana, chega a 

constituir-se nesta zona um povoado da Idade do Bronze, o qual desenvolvia actividades ligadas à 

pastorícia e produção de cereais: «Em 1980, foi descoberto, na Tapada da Ajuda, um povoado da 

Idade do Bronze, datado pelos investigadores de cerca de 1300 a. C. e cujo espólio revelou uma 

comunidade (...) assente na produção cerealífera e na bovinicultura.» (CONSIGLIERI et al, 1996). 

Mais tarde, com a ocupação do território peninsular pelos romanos, vem a ser construída sobre 

a Ribeira de Alcântara⁷ uma ponte de pedra para permitir a transição deste curso de água, embora se 

pense que já existiria antes uma, mas feita de madeira, de cariz mais primitivo. Este aspecto traduz 

uma necessidade que remonta desde a antiguidade, a necessidade de ligar e transpor os dois (2) lados 

da margem, contornando assim este elemento da topografia local. A esta estrutura deve a freguesia de 

Alcântara o seu nome. Do árabe al-quantãrã, que significa literalmente a ponte, realçando a relevância 

deste equipamento para as populações circunvizinhas (CONSIGLIERI et al, 1996, p.138). De perfil rural 

e agrícola, esta zona, devido à fertilidade dos seus terrenos e à proximidade da Ribeira de Alcântara, 

desde a época visigótica e romana esteve ligada à presença de palácios e quintas, de grandes 

propriedades, na altura longe do centro urbano (fig. 3.1). O desenvolvimento e exploração desta área 

continuam durante os séculos de domínio árabe, em paralelo com o crescimento da urbe de al-

Ushbuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 – Vista de Alcântara Medieval com a ponte de fundo. 

(fonte: Necessidades – Jardins e Cerca, 2001) 

 

 

 

 

 

 
⁷ Uma descrição da história da Ribeira mais detalhada pode ser consultada no Anexo (A3). 
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Com a conquista cristã, a expansão desta área continuou progressivamente, sendo integrada 

num conjunto de propriedades da Coroa, os reguengos de Ribamar, terrenos fundiários do rei, muitas 

vezes utilizados como doações a várias entidades, desde a nobreza ao clero e às ordens militares, 

promovendo a ocupação e utilização do território. A prosperidade deste local provinha das vinhas e 

pomares, sobretudo em torno da Ribeira, e da existência de depósitos calcários e de pedra de lioz, 

permitindo a instalação de fornos de cal, os quais contribuíram para a construção de edificado na 

cidade de Lisboa, sobretudo a partir dos séculos XV e XVI: «Ao findar o século XV, já as pedreiras de 

Alcântara quer de extracção de pedra para cal, quer da cantara lioz, tinham grande actividade (…) Os 

carregamentos (…) destinavam-se às obras na cidade» (CONSIGLIERI et al, 1996, p.139). 

Mesmo com o passar dos séculos, e o gradual crescimento da cidade de Lisboa, assistindo-se 

na vizinha freguesia de Santos-o-Velho a um desenvolvimento de pequeno aglomerado piscatório para 

um crescente centro comercial, associado à expansão do império ultramarino português, e com a 

criação de armazéns e cais de construção naval, Alcântara preservara a sua aparência campestre⁸, no 

limiar entre estas duas (2) realidades distintas. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII foram-se 

construindo cada vez mais casas nobres e palácios, conventos e propriedades rurais, exercendo esta 

zona uma forte atracção devido ao seu charme campestre (fig. 3.2), proporcionando uma fuga à vida e 

azáfama da cidade cosmopolita, e recursos naturais, surgindo moinhos de maré e de vento, associados 

à exploração das propriedades da Ribeira. De acordo com Norberto Araújo, na sua obra Peregrinações 

em Lisboa: «Alcântara povoada de casas e gentes, em expressão rudimentar, não vai além de 

seiscentos, pois seria forçar a nota dar significado de «póvoa feita» a casario disperso entre quintas, a 

um ou outro aglomerado em certo lanço do caminho, ou às casas nobres esparsas que por aqui 

haveria à sombra dos Conventos. Subúrbios foram sempre, ridentes, arejados, cortados de vales, 

bafejados pela brisa do mar.» (ARAÚJO, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Planta em perspectiva da Alcântara rural, de finais do séc. XVI. 

(fonte: Necessidades – Jardins e Cerca, 2001) 

 

 

 

 

 

⁸ Um conjunto de elementos gráficos sobre o passado rural desta zona da cidade pode ser encontrado no Anexo (B4). 
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Esta área veio também a presenciar alguns momentos marcantes da História de Portugal, 

dentre os quais se destaca a ocorrência da Batalha de Alcântara. Após a morte de D. Sebastião em 

Alcácer-Quibir, e com as pretensões de Filipe II de Espanha ao trono português, este ordena que se 

marche sobre a cidade de Lisboa, no ano de 1580. As forças do seu opositor, D. António, Prior do 

Crato, tentam impedir a entrada das forças castelhanas na capital, colocando-se no lado oriental da 

margem da ribeira, posição defensiva vantajosa, sendo o seu exército, no entanto, desbaratado. Mais 

tarde, durante as Invasões Francesas, dão-se dois (2) recontros armados entre forças do exército 

francês e elementos da Leal Legião Lusitana, dos quais os últimos saem vitoriosos. Embora se saiba 

que ocorreu em 1809, não se tem certeza do local exacto onde decorreram (FREIRE, 1929). 

Com a Restauração e a recuperação da independência nacional, assim como a ameaça do 
conflito emergente, tornou-se necessário proceder a uma fortificação da capital, de maneira a evitar o 
desastre que se tinha realizado 60 anos antes. Desta forma, concebeu-se o projecto da Linha 
Fundamental de Fortificação, concebido pelos engenheiros Charles Legart, Jean Cosmander e Jean 
Girot, resultando na construção dos baluartes do Sacramento e do Livramento, os quais definiam uma 
das portas de entrada na cidade, condicionando o seu crescimento. Estas estruturas foram construídas 
em grande parte com o calcário proveniente da pedreira sobre a qual se construiu o baluarte das 
Necessidades, assim como muitas outras obras dentro da cidade, instalando-se nas proximidades 
vários fornos de cal: «Na medida em que existiam no Vale importantes pedreiras de calcário e era 
necessária cal para a reconstrução de Lisboa, surgiu uma nova geração de fornos adequados ao ritmo 
das obras da cidade.» (CUSTÓDIO, 1994). 

Após a apropriação rural e palaciana de Alcântara, verifica-se uma mudança progressiva, uma 
gradual industrialização da área, a partir do século XIX, finais de XVIII. Com o Terramoto de 1755 (figs. 
3.3 e 3.4), e a deslocação da família real em direcção a Belém e Alcântara, ainda se verificou uma 
última fase de fixação palaciana. Um movimento de pessoas, que viram as suas casas destruídas 
começou a instalar-se em torno nesta zona, contribuindo para a sua dinamização, e estabelecendo as 
bases para o futuro industrial, fornecendo a força operária que viria mais tarde a dar vida a essas 
actividades: «O Terramoto de 1755 e a reconstrução de Lisboa trouxe consequências inesperadas a 
Alcântara. Em primeiro lugar, parte da população da cidade, sem habitação, acabou por se instalar 
naquele bairro ou nas suas proximidades, contribuindo para o seu aumento demográfico.» 
(CUSTÓDIO, 1994). Os tempos estavam a mudar e, com os primórdios da Revolução Industrial e o 
desenvolvimento económico crescente, a paisagem desta área transforma-se, de arrabaldes e baldios 
num bairro activo e urbano. De facto, Norberto Araújo destaca que: «(…) Alcântara, que só aparece 
paróquia autónoma e definida no final do século do grande sismo (1798). (…) O seu tom nobre e 
conventual seiscentista, o seu semblante arrabaldino – diluíram-se na urbanização.» (ARAÚJO, 1993).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 e 3.4 – Perspectivas em azulejo da frente ribeirinha da cidade de Lisboa, com destaque para a zona de Alcântara e Santos em 

1700. (fonte: Lisboa Antes do Terramoto: Grande Vista da Cidade entre 1700 e 1725) 
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Assiste-se assim à transição entre duas Alcântaras, uma primeira (1ª) fase onde se verifica a 
instalação de pequenas indústrias, uma promessa do que Alcântara viria a ser, até atingir o seu 
desenvolvimento completo, com a instalação de grandes complexos fabris: «Num ambiente 
essencialmente agrícola há uma Alcântara pré-industrial e uma outra proto-industrial e manufactureira, 
antes do surto industrializador do século XIX. Da Era pré-industrial refiram-se os moinhos hidráulicos e 
azenhas localizadas na Ribeira de Alcântara, que com o aqueduto das Águas Livres serviram de leit-
motiv para a evocação dos aspectos bucólicos do Vale, daquele -mundo que nós perdemos», de feição 
agrícola e campesina.» (CUSTÓDIO 1994). 
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3.1.2 Do século XIX à contemporaneidade, Alcântara industrial e moderna 

 

Em finais do século XVIII, inícios de XIX, começa a surgir uma nova Alcântara. Gradualmente 
abandonada pela nobreza e burguesia, que tinha vindo a fixar-se nesta zona ao longo do tempo, 
começam a surgir cada vez mais actividades ligadas ao comércio e à instalação de pequenas unidades 
fabris. Nasce assim uma das primeiras áreas industriais de Lisboa, a expansão da qual realizou-se 
através do sacrifício do seu lado rural: «A vocação industrial do bairro de Alcântara definiu-se bastante 
cedo no universo fabril da cidade de Lisboa. O processo de crescimento verificou-se pelo enchimento 
do espaço (em geral ocupado por quintas, terrenos agrícolas e pequenos aglomerados populacionais) 
através do licenciamento e viabilização de unidades manufactureiras e fabris, sedentas de território 
para sua expansão, que impossibilitadas de se instalarem junto dos habitantes intramuros, por razões 
económicas, topográficas ou médicas, acabaram por encontrar espaços arejados e livres para a sua 
construção fora desses limites.» (CUSTÓDIO, 1994). Este processo iniciou-se em torno de fábricas 
têxteis e de estamparias, as quais usufruíam da proximidade com a ribeira: «(…) o que continuava a 
marcar vincadamente a fisionomia do lugar era uma acentuada industrialização. (…) numerosas 
estamparias de pequena e média dimensão, bem como diversas manufacturas de curtumes, desde 
finais de setecentos até às primeiras décadas do século XIX.» (CONSIGLIERI et al, 1996) (figs. 3.5).  

Em relação ainda com a frente de rio e com a ribeira (fig. 3.6), embora esta se apresente já de 
dimensão reduzida, surge a fábrica de Lanifícios Daupias, em 1839, edifício de maior relevância dentro 
desta área comercial. Por altura da segunda metade do século XIX, verifica-se a instalação de um novo 
tipo de actividades nesta zona, associadas à indústria química (CONSIGLIERI et al, 1996). Encontra-se 
assim instalado o novo visual industrial de Alcântara (figs. 3.7 e 3.8), daí em diante multiplicando-se o 
número de complexos fabris, e assistindo-se a um cada vez maior fluxo de habitantes para os bairros 
adjacentes, os quais apresentam dificuldades em responder à crescente procura, devido a um 
movimento operário, que vem dar vida ao impulso económico (MARQUES, 2009). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 – Vista de Alcântara Industrial e da sua paisagem fabril.        Figura 3.6 – A Ponte de Alcântara em finais do séc. XIX.             

(fonte: Dispersos 1960)                  (fonte: Dispersos 1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7 – Actividade industrial em Alcântara.             Figura 3.8 – Construção da Avenida de Ceuta              

(fonte: Arquivo Fotográfico da CML)                (fonte: Arquivo Fotográfico da CML) 
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Este empreendimento urbanístico e a actividade industrial puseram um fim definitivo à 

paisagem campestre de Alcântara, ocultando definitivamente a longa existência da ribeira, a qual foi 

sendo sucessivamente entulhada, até desaparecer por completo, levando inclusive à falência de 

algumas indústrias que dependiam desta relação com o rio. Apesar de se verificar uma melhoria das 

acessibilidades desta área, a realidade era que os operários que trabalhavam nos vários complexos 

fabris não detinha as posses económicas que lhes permitissem usufruir destes meios de transporte, 

muitas caminhando diariamente desde as suas casas até ao local de trabalho. O elevado número de 

obras de iniciativa pública, para dinamizar o espaço urbano, tinham como principal objectivo potenciar a 

actividade industrial, deixando à iniciativa privada dos proprietários das fábricas a criação de complexos 

habitacionais, próximos dos locais de trabalho, que permitissem uma deslocação mais fácil aos 

trabalhadores, assim como melhores condições de residência e qualidade de vida. Coube assim a 

muitas companhias, a partir da segunda (2ª) metade do século XIX, a construção de bairros operários e 

vilas, destinados a alojar esta massa populacional, a qual mesmo assim vivia em condições precárias, 

de um elevado nível de pobreza. Estes aspectos levaram à criação do particular aspecto bairrista e 

popular de Alcântara, característica marcante desta zona. A extinção das ordens religiosas, após o 

período das Guerras Liberais (1828-1834), e o gradual declínio da aristocracia nobiliárquica, levaram à 

apropriação de muitos palácios e conventos, reconvertidos para usos habitacionais multifamiliares, à 

ocupação de interiores de quarteirão e prédios (JANEIRO, 2011). 

Já nos finais do século XIX e inícios do XX⁹, assistiu-se à criação de importantes complexos 
fabris, como o surgimento da fábrica da CUF (Companhia União Fabril), resultante da junção de dois 
empórios comerciais, dedicada à produção de sabão e óleos, situada no Largo das Fontainhas, e com 
oficinas, dependências e escritórios no local da antiga caldeira de Alcântara, que se encontrava adjunta 
ao Baluarte do Sacramento. Nas palavras de Jorge Custódio: «Nos meados do século xix, em 
Alcântara começam também a instalar-se algumas grandes unidades relacionadas com a indústria 
química, como a de azeite de purgueira do capitalista Burnay, a de sabão, velas de estearina e outros 
óleos do Visconde da Junqueira e a -Lisbon oil mills, Lt.». Estas fábricas encontram- se na génese da 
Companhia União Fabril (C.U.F.), em resultado de uma fusão, em 1898, realizada pelo capitalista 
Alfredo da Silva, da Companhia Aliança Fabril (proprietária da Fábrica Sol), com a União Fabril 
(senhora da velha fábrica do Visconde da Junqueira).» (CUSTÓDIO,1994). Dá-se também a venda da 
fábrica de lanifícios, compreendida entre as avenidas de Ceuta, 24 de Julho e das Índias, adquirida 
pela Companhia de Açúcar de Moçambique, sendo este complexo expandido e tornado numa refinaria 
de açúcar, passando mais tarde para a gerência da empresa SIDUL. Do lado oposto da linha de 
comboio, instalam-se vários armazéns ligados às diferentes actividades portuárias, como os armazéns 
do Bacalhau, onde se encontra instalado o Museu do Oriente, dependências alfandegárias e docas de 
atracagem de embarcações, descargas de mercadorias e estaleiros de para o restauro de navios. 
Embora algumas destas estruturas, devido á sua relação privilegiada com o rio tenham sofrido 
alterações e remodelações, permitindo a continuação do seu uso, ainda se assiste a muitos casos de 
abandono destes armazéns navais.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
⁹ Um registo das mudanças sofridas pela Alcântara Industrial durante finais do séc. XIX e séc. XX podem ser encontrados no Anexo (B5). 
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Com o Estado Novo, sob a égide do regime Salazarista, vêm-se a realizar algumas 

intervenções de nota nesta área, com a criação da Avenida de Ceuta, terminada em 1957, sobre o 

percurso da ribeira, incrementando o carácter de pólo e centro industrial do espaço urbano de 

Alcântara, em relação com o complexo portuário e às actividades desenvolvidas. Ainda mais marcante 

foi a realização da ponte sobre o rio Tejo, durante a década de 60, a qual, associada a este conjunto de 

grandes avenidas, veio a tornar Alcântara num eixo viário importante, provocando uma certa 

descaracterização da área, alterando mais uma vez a paisagem urbana, levando inclusive à demolição 

de grandes superfícies urbanas. Durante esta época, verificaram-se também iniciativas ao nível estatal, 

para resolver os problemas populacionais da zona, através da construção de bairros sociais ou 

económicos, de forma a ajudar aos problemas de falta de alojamento, como o Bairro da Quinta do 

Jacinto, parte de uma tentativa de solucionar a construção ilegal de habitações (CONSIGLIERI et al, 

1996). Estas iniciativas, no entanto, não conseguiram travar o processo incontornável de decadência 

de Alcântara, a qual ficou cada vez mais marginalizada, e esquecida pelos habitantes e pelas 

entidades políticas responsáveis. Revela-se, neste caso, as intrigas políticas e de interesse camarário e 

estatal, relativamente à recuperação de determinadas zonas da cidade, sendo privilegiadas as de cariz 

mais turístico ou de importância financeira, muitas vezes resultando num descuido relativamente a 

bairros mais operários e desfavorecidos economicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 – Jovens a mergulhar na zona de docas em Alcântara. 

(fonte: Arquivo Fotográfico da CML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10 – Alcântara moderna, vista da Avenida de Ceuta            Figura 3.11 – Alcântara moderna, vista panorâmica. 
(fonte: Arquivo Fotográfico da CML)                (fonte: Arquivo Fotográfico da CML) 
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A construção da actual Ponte 25 de Abril marcou, de certa forma, o início do declínio de 

Alcântara, visto que, com as novas acessibilidades existentes, e a gradual integração destes bairros no 

tecido urbano da capital, as várias indústrias se deslocaram para a periferia de Lisboa. Isto resultou 

num abandono e degradação dos bairros, assim como num agravamento da pobreza nesta área, visto 

muitos operários das fábricas terem perdido o seu local de trabalho: «Ligado à redução da população 

residente verificou-se nos últimos anos o encerramento de muitas empresas industriais, com a 

rentabilização (nalguns casos) dos edifícios das antigas fábricas em armazéns, entrepostos e 

escritórios. Também o número de pequenas indústrias se reduziu drasticamente (…) bem como grande 

parte de seu comércio tradicional (…) participando, deste modo, para a grande quebra verificada na 

parte do trabalho (…)» (CONSIGLIERI et al, 1996, p.136). Até hoje em dia, este aspecto ainda define 

esta parte da cidade, pois a indústria que constituía o seu núcleo vital, ao ser transferida, deixou um 

vazio que ainda não foi solucionado ou preenchido, devotando Alcântara a um estado residual e 

marginalizado: «O aumento que se verificou em algumas zonas da cidade no sector da banca, serviços 

e seguros (51%) não afectou, de forma significativa, a freguesia de Alcântara, o que evidencia o 

carácter desarmonioso da evolução verificada na cidade.» (CONSIGLIERI et al, 1996, p.136). Isto 

resultou de um processo inevitável, associado à passagem do tempo, e ao surgimento e novos 

conceitos urbanísticos, de higiene, e requisitos de qualidade habitacional, para o espaço da cidade. No 

entanto, isto não deve significar numa Alcântara contemporânea a demolição e abandono destes 

testemunhos, o seu esquecimento e degradação, visto que, embora as suas funções originais se 

encontrem desafectadas, constituem elementos arquitectónicos dotados de um elevado interesse 

patrimonial, importantes para a definição do passado e história deste bairro e, de uma forma mais 

geral, da cidade de Lisboa. 

A construção da actual Ponte 25 de Abril marcou, de certa forma, o início do declínio de 

Alcântara, visto que, com as novas acessibilidades existentes, a actividade industrial deslocou-se para 

outras zonas, na periferia da capital. Isto resultou num abandono e degradação dos bairros, assim 

como num agravamento da pobreza nesta área, visto muitos operários das fábricas terem perdido o 

seu local de trabalho (CONSIGLIERI et al, 1996).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.12 – Estrutura de suporte da futura Avenida de Ceuta aquando da sua construção. 

(fonte: Arquivo Fotográfico da CML) 
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3.2 Os Baluartes de Alcântara e a sua Memória 

 

No contexto de conflito da Guerra da Aclamação¹⁰, e em prol da defesa da independência 

nacional, tornaram-se prioritários a reorganização e modernização das defesas da capital. No entanto, 

o plano previsto para a criação de uma rede de fortes, associadas a uma cortinada amuralhada 

abaluartada, que envolveria a cidade, nunca chegou a ser realizado por motivos financeiros e devido, 

também, à excessiva ambição do projecto. Procedeu-se, sim, à elaboração de fortalezas em locais 

estratégicos e complexos de trincheiras improvisados. De acordo com o Mapa de Portugal Antigo e 

Moderno, do padre João Bautista de Castro: «Neste estado se achava Lisboa até o reinado do Senhor 

Rei D. João IV, o qual vendo quanto se havia extendido a povoação, e enquanto se necessitava de 

maior segurança, deu ordem para se fortificar a Cidade de novos muros mais amplamente, e se 

principiou pelos baluartes, porque como a circunvalação que se tomou, era grande, e elles sejão as 

partes principaes da defensa (…) por quanto as cortinas, ainda que se offerecesse occasião de ataque, 

se poderião levantar facilmente de terra, e formar de fachina huns parapeitos, que suprissem a sua 

falta, e podessem unir e communicarse huns baluartes com outros.» (CASTRO, 1863). 

Novamente, recorrendo à obra citada, passa-se a descrever a morfologia e características dos 

baluartes do Livramento (fig. 3.13) e do Sacramento (fig. 3.14): «O primeiro baluarte he o chamado do 

Sacramento, a cabeça da fortificação, e por isso se ordenou com duas batarias, alta, e baixa. 

Determinou-se logo o baluarte collateral de Nossa Senhora do Livramento, o qual por corresponder ao 

sitio no meyo da cortina destes dous baluartes se fez a porta principal da Cidade, onde vem 

desembocar a entrada de Santo Amaro.» (CASTRO, 1863). Adjacentes à ribeira de Alcântara e 

respectiva caldeira, este complexo defensivo foi concebido para proteger esta entrada na cidade de 

Lisboa, aproveitando o curso de água e os declives do terreno adjacente para criar um ponto de 

estrangulamento, dominando a passagem da ponte de Alcântara, proporcionando uma forte posição 

defensiva. Estes dois (2) fortes encontravam-se ligados por uma cortina de tiro e, a poente, um fosso 

seco complementava a fortificação. Procedeu-se igualmente à construção dos respectivos quartéis e 

dependências necessárias¹¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13 – Guarita do Forte do Livramento.                   Figura 3.14 – Gravura do Forte d’Alfarrobeira. 

 (fonte: Arquivo fotográfico da CML)                          (fonte: Arquivo fotográfico da CML) 

 
 

¹º Para uma descrição da Batalha de Alcântara consultar o Anexo (A4) e, para um conjunto de ilustrações da mesma ver o Anexo (B6). 

¹¹ Para mais detalhes sobre a defesa da capital ao longo dos séculos, ver o Anexo (A5), assim como um conjunto de imagens dos planos 

e estruturas defensivas no Anexo (B7).  



.33 
 

Ambos deviam os seus nomes à proximidade e integração na sua estrutura de edifícios 

religiosos. O baluarte do Livramento, ou das Necessidades, tirava a denominação de dois (2) 

conventos, o convento do Livramento, situado dentro do próprio recinto amuralhado, e o convento das 

Necessidades, futuro palácio real e hospício, que se localizava nas imediações. O primeiro (1º), 

segundo Augusto Vieira da Silva: «(…) era designado por baluarte do Sacramento, do nome do 

mosteiro desta invocação, cuja cerca lhe ficava contígua do lado do nascente (…) Também mais tarde 

foi conhecido por forte da Alfarrobeira, talvez porque alguma árvore desta espécie vegetasse no 

terrapleno da obra.» (SILVA, 1960).  

O baluarte Sul, construído em dois (2) níveis, estabelece o que irá ser mais tarde a plataforma 

de estacionamento do Tribunal Marítimo. O seu primeiro (1º) nível estaria à mesma cota da actual 

Avenida 24 de Julho. Teria uma forma trapezoidal, que se estendia até às imediações do actual Museu 

do Oriente, com uma reentrância na sua face Norte, que permitiria um maior flanqueamento e ângulo 

de tiro (fig. 3.15). Possuía uma rampa de acesso ao nível inferior. 

No terceiro quartel de 1700 o complexo defensivo sofre algumas alterações, com a destruição 

de parte da cortina que ligava os dois baluartes para expandir a rua que realizava o seguimento da 

ponte de Alcântara, ligando-a com a Praça de Armas, actual praça da Armada. Isto levou também à 

destruição parcial do baluarte do Livramento. Nos anos que se seguiram a 1834, o forte foi 

gradualmente desmembrado (fig. 3.16) e adaptado a diferentes usos (SILVA, 1960). 

O baluarte do Sacramento perdurou na definição da paisagem durante mais tempo. Ao longo 

da sua face ocidental existia uma pequena caldeira, utilizada como doca de abrigo para pequenas 

embarcações. Tal uso perdurou até à sua destruição, aquando da sua cedência à Câmara Municipal de 

Lisboa para construção da Avenida 24 de Julho, em 1876, visto que: «A caldeira de Alcântara, contígua 

ao baluarte do Sacramento, que então servia para recolha e reparação de barcos e dos vapores das 

carreiras fluviais da empresa de Frederico Burnay, ficou cortada pelo aterro da rua (…)» (SILVA, 1960), 

sendo o restante conjunto do baluarte integrado no novo edificado emergente. A cota superior do 

baluarte e os seus muros são arrasados, sofrendo um processo de aplanamento, e a antiga rampa de 

acesso, que ainda é observável numa planta de Silva Pinto de 1911, foi posteriormente entulhada e 

tapada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.15 – Planta de Alcântara de 1727, com vista dos             Figura 3.16 – Planta de Alcântara de 1807, onde já se encontra 

Baluartes e da antiga Caldeira.                                               desaparecida a Caldeira. 

(fonte: Gabinete de Estudos Olisiponenses)               (fonte: Gabinete de Estudos Olisiponenses) 
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Na sua fachada Nascente, a partir do século XVIII, é documentada uma área de maiores 

dimensões para abrigo de embarcações, designada como Doca de Alcântara, onde se situam os 

actuais armazéns da Marinha, os quais datam dos finais do século XIX, aquando da construção dos 

aterros.  

Na zona a Poente, adjacente à caldeira, desde o século XVIII que são observáveis espaços de 

armazéns e edificado de apoio às actividades navais. De acordo com Jorge Custódio, foi nesta zona de 

Lisboa que primeiro se instalou o uso da máquina de vapor: «Localizaram-se também na freguesia de 

S. Pedro de Alcântara, na zona do Baluarte, onde a máquina a vapor se instalou bem cedo, entre 1844 

e 1849.» (CUSTÓDIO,1994). Devido ao banco de calcário sobre o qual se encontrava instalado o 

Baluarte das Necessidades, existiam nas proximidades do terreno fornos de cal, documentados em 

plantas do século XVIII e XIX. Mais tarde, com a construção dos aterros, a zona é convertida, na sua 

totalidade, em recinto industrial, no que vem mais tarde a ser conhecido como fábrica SOL. 

Embora restem poucos vestígios destas estruturas militares, a sua presença ficou registada na 

memória da cidade actual, em grande parte na nomenclatura de ruas e espaços públicos. No caso da 

antiga cortina defensiva, existe a rua do Arco de Alcântara, em função da sua estrutura, a Travessa do 

Baluarte devido à proximidade do forte d’Alfarrobeira e a Praça da Armada, antiga praça de armas dos 

baluartes. Todos eles constituem alusões à Lisboa escondida por baixo do solo, envolta nas memórias 

do passado. Perduram, no entanto, parte dos muros do Forte d’Alfarrobeira, no muro divisório entre os 

complexos industriais da CUF e o Tribunal Marítimo (figs. 3.17 e 3.18), e a cortina do baluarte 

superior¹². 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.17 – Vista da parede lateral do Baluarte, encoberta            Figura 3.18 – Vista da parede do Baluarte, entre o complexo 

pelo telheiro dos armazéns. (fonte: autor)                              fabril e a plataforma da Marinha. (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹² No Anexo (B8) podem ser visualizados um conjunto de plantas e levantamentos do antigo Forte d’Alfarrobeira. 
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.04/ BASES PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO 
 

 

«Para ele, porém, projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma justa, a 

forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o possível, 

tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai constituir circunstância. (…)  

As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a 

circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que 

conhecer e ser se confundem.» 

(TÁVORA, 2008, p.74) 
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4.1 Intenções de Projecto 

 

«É já uma verdade adquirida que uma separação das artes no tempo e no espaço é provisória e 
ilusória, pelo facto de tempo e espaço constituírem as condições formais para qualquer obra 

de arte e se encontrarem estreitamente fundidos no ritmo que estabelece a forma.» 
 (BRANDI, 2006) 

 

A intervenção de escavação arqueológica, associada à construção de obra contemporânea, da 

qual resulta a exposição da rampa e parede do baluarte, do núcleo interpretativo/expositivo e 

respectivas dependências, em conjunto com o espaço da biblioteca, constituem os elementos centrais 

da intervenção, pois condensam tanto a função cultural nuclear do projecto quanto integra um dos 

aspectos teóricos fundamentais da tese, a conjugação da memória/testemunho do passado com a 

realidade do presente, e a questão da sua perpetuação para o futuro.  

O exercício procura retirar do esquecimento e das sombras o passado da cidade, desenterrá-lo 

e trazê-lo para a vivência diária dos seus habitantes, e para proporcionar a sua visibilidade a todos 

aqueles que visitem este espaço. A memória será, assim, uma presença viva, despertando a 

curiosidade dos transeuntes, atraindo-os para o interior do complexo e levando a uma imersão na rica 

história da capital portuguesa e do bairro de Alcântara (fig. 4.1). Os estudos realizados sobre esta 

componente, através de uma análise e sobreposição de registos, ajudam a trazer à luz do dia a 

presença destes elementos e da passagem do tempo verificada neste território¹³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1 – Planta de 1807 e respectiva interpretação. Incremento de urbanização da zona, embora ainda se assista a um grande 

número de baldios e propriedades rurais. Embora o ramal oriental da Caldeira se encontre entulhado e urbanizado, o lado ocidental ainda 

existe. Assiste-se à demolição da cortina que unia os baluartes, e o Forte do Livramento foi parcialmente absorvido pelo edificado 

adjacente. (fonte: autor, com base em registos fornecidos pelo Gabinete de Estudos Olissiponenses) 

 
¹³ Um registo cartográfico da evolução do Baluarte do Sacramento e da área envolvente pode ser consultado no Anexo (C2). 
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Para além do aspecto programático, a própria morfologia e intervenção física do espaço visa 

integrar a presença do baluarte. As angulosidades das paredes, a ambiência pesada e tectónica dos 

espaços, os elementos de ventilação dos armazéns, as aberturas e entradas de luz, que nos remetem 

para as antigas troneiras ou canhoneiras do forte, a solidez e robustez destas obras, constituem 

elementos que proporcionam uma imersão na experiência do antigo monumento do século XVII. 

Relativamente às pré-existências, procura-se tirar partido das suas propriedades inerentes, das suas 

materialidades e morfologia, através de soluções de uma elevada permeabilidade visual. 

No exterior, a demarcação física do antigo percurso das muralhas e da estrutura do forte 

procuram aludir à mesma poética, procedendo inclusive à plantação de árvores de alfarrobeira, a 

presença das quais influenciou no passado a nomenclatura da estrutura militar (Forte d’Alfarrobeira). 

Todos estes cuidados subjacentes têm como objectivo final o respeito pelas pré-existências, e pelos 

valores intrínsecos destas peças, dotadas de um elevado valor patrimonial.  

O exercício assume-se, efectivamente, como uma tentativa de recriar uma experiência 

completa de restauro e a reabilitação de uma área complexa, em estado de degradação e decadência, 

e que procura ter um olhar multifacetado e completo sobre esta problemática, a qual se apresenta 

muitas vezes de difícil concretização. Isto exige um diálogo, de difícil concretização, entre múltiplas 

realidades projectuais, históricas, materiais, estruturais e sociais, de maneira a oferecer uma resposta 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2 – Diagrama conceptual do programa geral.            Figura 4.3 – Diagrama de funções concentrados no complexo 

(fonte: autor)                (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.4 – Esquiço do novo uso da fábrica como pólo atractivo.          Figura 4.5 – Estudo da componente cultural empregue. 

(fonte: autor)                 (fonte: autor) 
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4.2 Programa 

 

«(…) o homem é gregário, mas para o ser totalmente necessita do pretexto, do incidente ou duma 

âncora. No caso de uma árvore, poder-se-ia dizer que ela providencia sombra e abrigo, e no caso de 

um mercado coberto, poder-se-ia dizer o mesmo. No entanto a âncora é mais do que uma atracção 

unicamente de carácter utilitário. Por construção é imóvel, e logo, por tradição de uso, torna-se num 

ponto de encontro por todos aceite.» 

(CULLEN, 1984, p.106) 

 

A nível programático, o objectivo é criar um novo pólo cultural dentro do espaço de Lisboa, 

aproveitando a pluralidade de acessos e localização privilegiada da área de intervenção no tecido 

urbano da cidade. Esta procura integrar um conjunto de actividades educativas e culturais, assim como 

usos recreativos, actividades financeiras e inclusive industriais (fig. 4.6). A conjugação das diferentes 

funções cria um espaço que dota a zona envolvente de uma nova vida, onde se procura uma 

rentabilização da sua vertente cultural ou, pelo menos, a sua auto-suficiência, através de uma elevada 

permeabilidade de funções. As Fábricas da CUF constituíram, em tempos, elementos aglutinadores do 

bairro envolvente, sob a égide das suas funções industriais. Procura-se deste modo realizar um retorno 

da sua importância, como elemento dinamizador da área envolvente, através de uma reconversão e 

redescoberta de um programa que responda às novas necessidades de Alcântara e da cidade de 

Lisboa: «O núcleo da indústria química localizava--se na 24 de Julho (Fábrica Sol), ocupando a C.U.F. 

o coração do bairro.» (CUSTÓDIO, 1994. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 – Planta de piso 0, programa à escala 1:500. Pode-se observar o plano urbano delineado, e a conjugação dos diversos usos 

que este projecto engloba. Neste piso estão presentes os diversos aspectos da programática do novo pólo cultural: a vertente educativa e 

cultural; os aspectos económicos e administrativos; e a componente industrial. (fonte: autor) 
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O complexo é dotado de espaços culturais que proporcionam um conjunto de usos diferentes 

como seja: um núcleo interpretativo da história da zona de Alcântara e dos seus baluartes; espaços de 

leitura; uma biblioteca; uma escola de formação artística para jovens, associada a uma escola de 

dança e artes cénicas; uma oficina e atelier para jovens artistas, cursos de formação e diversas 

galerias de arte. Esta função encontra-se dividida em dois (2) momentos essenciais, o espaço do 

complexo fabril, e a plataforma do baluarte em conjunto com os armazéns da Marinha (figs. 4.1 e 4.2). 

Relativamente ao primeiro (1º): no edifício (E1) situa-se a escola/ATL de formação artística, 

direccionado para crianças e jovens, ocupando os diversos pisos do pavilhão em questão e do volume 

anexo (E2), possuindo saídas para a Travessa do Baluarte e para o interior do complexo; adjunto a 

este (E3), fazendo parte do mesmo programa educacional, localiza-se a escola de artes cénicas, um 

espaço tipo armazém, multiusos, adaptáveis às diferentes necessidades e requisitos inerentes a este 

tipo de actividades; em seguida, um espaço de leitura/biblioteca, situado no segundo (2º) piso do 

edifício (E4); por último, nas duas (2) dependências próximas da entrada lateral para o recinto (E5) 

estão instaladas galerias de arte, com espaços expositivos de venda ao público. No segundo (2º) 

momento da intervenção situam-se: a biblioteca, com áreas de leitura, videoteca e espaços de estudo, 

associados a uma área de cafetaria com esplanada, nos dois (2) armazéns a Poente (A2 e A3), e no 

volume mais reduzido de anexo (A1);os restantes armazéns constituem a galeria de arte (A4), 

associada às oficinas e ateliers para artistas (A5), com áreas de formação e aluguer, estabelecendo-se 

uma relação entre estes dois (2) programas; na cota superior, próximo ao recinto da CUF, temos, 

então, o núcleo interpretativo (B1), o qual está dividido em três (3) espaços, a área de recepção (B1a), 

que estabelece a ligação com o complexo fabril, uma área de livraria (B1b), e um espaço expositivo 

com área de copa/restauração (B1c).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 – Planta do terceiro (3º) piso do complexo fabril e da plataforma da Marinha (escala 1:500), Aqui é visível a reabilitação do 

estacionamento do Tribunal, e relação estabelecida com a antiga fábrica. O edifício do Quartel dos Marinheiros é aqui introduzido como 

uma possibilidade de reconversão, associada à criação dum espaço de cultura e aprendizagem. (fonte: autor) 
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A parte económica/administrativa encontra-se distribuída pela área de intervenção. Dentro do 

recinto do complexo situa-se a galeria comercial, no edifício (E6), com diversos espaços de loja e 

diversas áreas de restauração, distribuídas pelos pisos térreos dos edifícios (E7) e (E4), sendo o 

segundo (2º) uma cantina para serviço da escola e dos funcionários empregados nos espaços 

envolventes. Falta ainda referir, na plataforma do baluarte, a presença de duas (2) áreas de 

cafetaria/restauração, presentes nos espaços (B1) e (B2), com comunicação directa para o exterior. 

Quanto às áreas administrativas, estas situam-se nos restantes pisos do edifício (E7) e (E8), assim 

como o (E9) inteiro.  

Os armazéns (A6), (A7), (A8) e (A9) serão reconvertidos para instalação de actividades de 

pequena indústria, de cariz não poluente, servindo para preservar a memória industrial e realizando 

uma função didáctica e educativa, relativamente ao processo de fabrico, de maneira a aproximar 

produtor e consumidor. Serão incluídos usos como carpintarias, espaços de restauro, indústria têxtil, 

entre outras possibilidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 – Vista para o interior do complexo fabril,              Figura 4.9 – Fachada principal do antigo Tribunal Marítimo, 

a partir do portão principal. (fonte: autor)                                    a partir da Praça da Armada. (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10 – Fachada da plataforma da Marinha.             Figura 4.11 – Vista do estacionamento da Marinha. 

(fonte: autor)                 (fonte: autor) 
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Como apontamento, é de referir a eventual alteração de uso do edifício do Tribunal Marítimo, 

estrutura de elevado valor patrimonial do século XIX, hoje em dia um departamento da Marinha para 

recursos humanos, como potencial localização para uma universidade, museu, ou qualquer outra 

instituição cultural, usufruindo da qualidade intrínseca desta estrutura, alvo de um restauro recente, 

encontrando-se em perfeito estado de conservação. 

Serão, também, alvo de reconversão os espaços exteriores, levando à transformação do 

estacionamento do Tribunal Marítimo, passando pela reestruturação do acesso viário, tornando pública 

a zona de estacionamento integrada, e a criação de uma área ajardinada. Realiza-se também a 

abertura do espaço interior da fábrica da CUF, assumindo-se como elemento essencial de relação e 

comunicação entre os diferentes blocos e o exterior. Estes espaços podem ambos ser isolados do 

exterior, e encerrados quando necessário.  

Com esta estratégia abrangente e multifacetada, visa-se conseguir uma área cultural, 

sustentável, que revitalize e reabilite esta zona em decadência da cidade de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12 – Esquiço da ambiência do interior da biblioteca. 

(fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13 – Uso dos painéis em gesso cartonado, com a perfuração que reproduz o graffiti da lateral da fábrica SOL. 

(fonte: autor) 
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4.3 Intervenção Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.14 e 4.15 – Plantas (escala 1:1000), com o plano de intervenção urbana, mas, no caso da primeira (1ª) figura, encontram-se 

presentes as estruturas pré-existentes, e na segunda (2ª) figuram as alterações propostas e adições de edificado, transformações da 

plataforma e demolições realizadas. (fonte: autor) 

 

Quanto à intervenção executada sobre o espaço público, merecem destaque as alterações 

realizadas na Avenida 24 de Julho, na qual, de forma a quebrar o seu cariz puramente viário, e a criar 

condições para uso pedonal, se procede a uma redução do número de vias e ao aumento da área 

pavimentada, preservando, porém, a mobilidade necessária, sobretudo no que toca à deslocação de 

transportes públicos. O troço da Avenida 24 de Julho, que vai desde o limiar do complexo fabril até 

encontrar a Avenida de Ceuta, restrito apenas a autocarros e eléctricos. Este troço será pavimentado 

com basalto, um material característico dos primórdios da realização dos aterros, de maneira a dotá-lo 

de um cariz mais pedonal: «As construções ricas em texturas e cores, assentam, necessariamente, 

num pavimento. Se este não passar de uma extensão asfaltada lisa e uniforme, elas por sua vez 

parecer-nos-ão desarticuladas, separadas umas das outras, uma vez que o pavimento não prende o 

nosso interesse. Entre os diversos factores que contribuem para a unificação e coesão numa cidade, o 

pavimento é dos mais importantes (…)» (CULLEN, 1984, p.55). Realizar-se-á ainda um incremento de 

áreas verdes, de maneira a melhorar a qualidade de vida e a criar um espaço público de qualidade, que 

sirva de atractivo para o complexo cultural adjacente. Recorrendo novamente às palavras de Gordon 

Cullen: «(…) a paisagem exterior torna-se muito mais importante para o arquitecto, o seu pequeno 

mundo, sobre o passeio e o candeeiro de iluminação pública. A paisagem tornou-se parte da 

arquitectura. A necessidade de enriquecimento torna-se clara a partir da introdução pelos arquitectos 

de paredes em cantaria, de mosaicos, murais, de policromia, e também através do uso de plantas 

interiores e exteriores, e evidentemente, a árvore.» (CULLEN, 1984, p.170). 

O segundo momento de intervenção, sobre o exterior de principal relevo, é a reestruturação do 

espaço que abrange o estacionamento da Marinha e os seus edifícios a Poente. Relativamente a estes 

elementos, proceder-se-á à sua demolição e remoção, visto constituírem estruturas de garagem e 

armazém sem grande interesse arquitectónico e obstruírem a vista dos vestígios arqueológicos do 

baluarte. O restante espaço será convertido em área pedonal, substituindo o asfalto actual por calçada 

branca, com excepção dos eixos viários implementados, para permitir o acesso à zona de 

estacionamento criada, sendo esta pavimentada com basalto. Do lado oposto da plataforma, sobre os 

armazéns, será realizado um espaço arborizado de lazer, enquadrado pelas aberturas zenitais de luz 

que iluminam o espaço por baixo, e as chaminés de ventilação que se erguem do solo. Será um jardim 
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essencialmente rochoso, sem área relvada, com apenas algumas árvores e arbustos pontuais, de 

forma a evitar problemas de infiltrações para os espaços inferiores. Estes elementos desempenham, no 

entanto, um papel essencial na utilização e conforto do espaço, constituindo uma mais-valia para a 

envolvente construída e urbana: «Hoje em dia a arte de combinar edifício e árvore baseia-se numa 

relação em que a árvore cede a sua riqueza ao edifício, e em que o edifício faz realçar as qualidades 

arquitectónicas da árvore, de modo a constituírem um conjunto.» (CULLEN, 1984, p.170).  

Assumir-se-á também, como aspecto central da temática de projecto, a escavação 

arqueológica, realizada de acordo com a análise de registos do passado, e recuperação da antiga 

cortina interior Nascente do baluarte do Sacramento, e da respectiva rampa de acesso, que perdurou 

após a destruição deste. Estes vestígios serão desenterrados, sendo a pedra alvo de um restauro de 

forma a preservar a integridade dos materiais e a recuperar este elemento. A nível da cota superior 

será construído um muro que delimite este espaço, procurando recriar a passada volumetria desta 

estrutura. A parede Poente será revestida com uma estrutura metálica, que servirá de suporte a 

vegetação de crescimento vertical. O recinto assim criado irá constituir uma zona de transição entre o 

desnível actual, restabelecendo a ligação da cota da plataforma com a Avenida 24 de Julho. Este 

espaço será apropriado pela cafetaria e biblioteca, despertando a curiosidade dos transeuntes, que por 

ali passem, procedendo-se à eliminação do pano de parede actual, trazendo à luz do dia e revelando 

esta estrutura, criando um recinto urbano de cariz excepcional, uma nova praça, um elemento 

aglutinador do território, promovendo uma conectividade perdida entre diferentes estratos do tecido 

urbano de Alcântara. Realiza-se assim a transposição do limiar, entre o mundo urbano exterior, e esta 

realidade à parte, escondida à primeira vista, mas que se revela, despertando a curiosidade e o desejo 

de descobrir que mundo se desenvolve no topo daquela rampa. Relativamente à presença de 

desníveis, Cullen diz: «Uma descrição das nossas reacções emotivas perante a posição que ocupamos 

num determinado espaço deverá, forçosamente, incluir a questão dos níveis. (…) O acto de descer 

significa baixar ao encontro daquilo que conhecemos enquanto que o de subir implica ascender ao 

desconhecido.» (CULLEN, 1984, p.40). Este espaço distingue-se, assim, dos restantes, afirmando-se 

como elemento aglutinador da poética conceptual e projectual, um recinto de individualidade e 

dualidades: «O recinto é uma síntese da polaridade entre pés e pneus, i.e., entre a circulação de 

pessoas e veículos. É a unidade base duma certa morfologia urbana. Fora dele, o ruído e o ritmo 

apressado da comunicação impessoal, vai-vem que não se sabe para onde vai nem donde vem: no 

interior, o sossego e a tranquilidade de sentir que o largo, a praceta, ou o pátio têm escala humana.» 

(CULLEN, 1984, p.27). 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.16 – Alçado exterior a partir da Avenida 24 de Julho (escala 1:200). Com o edifício do Tribunal ao fundo, o novo ambiente criado 

procura dinamizar e tornar o espaço urbano mais aprazível. (fonte: autor) 

 

 

 

 
 

Figura 4.17 – Contextualização urbana. Alçado Poente e Norte do complexo fabril (escala 1:200). (fonte: autor) 
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4.4 A Fábrica SOL  

 

«A noção de delimitação corresponde à divisão do sistema da cidade linear (…) em porções coerentes 

e visualmente compreensíveis, retendo-se no entanto, a noção de percurso. Um recinto, por outro lado, 

contém um mundo próprio, íntimo, virando para si próprio, estático e auto-suficiente. (…) Um edifício ou 

um muro que nos transmite a noção de delimitação em geral, 

 transmite igualmente, uma ideia de antecipação.»  

(CULLEN, 1984, p.108) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Corte longitudinal do complexo fabril, passando pelo portão principal (escala 1:200). (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.19 – Corte transversal pela entrada secundária lateral das instalações. (fonte: autor) 

 

As operações de restauro irão implicar uma estabilização e recuperação das estruturas 

edificadas do antigo complexo fabril. Isto irá envolver um elevado grau de alteração, devido ao estado 

de degradação e abandono em que presentemente estes objectos se encontram. Recorrer-se-á à 

demolição de certas estruturas devolutas, ou que resultem numa desvalorização do restante projecto, 

nomeadamente de um telheiro que se encontra adjacente à antiga estrutura do baluarte, obstruindo a 

vista do mesmo, o qual está parcialmente abatido. Serão alvo de operações de regularização do 

traçado e morfologia, assim como de uma remodelação de algumas partes do interior, mantendo-se, no 

entanto, inalterada a estrutura original destes espaços, procurando preservar os seus valores estéticos 

e formais.  

Nos espaços de armazém serão realizadas poucas adições, exceptuando uma uniformização 

das fachadas, a recuperação dos telhados, a maioria dos quais se encontra a ruir, e a adição de um 

mezanino interior, assim como de espaços WC. Isto permitirá uma ocupação de cariz mais livre, 

adaptando-se às necessidades das diferentes indústrias que ocupem os blocos (A6), (A7), (A8) e (A9), 

e a apropriação do edifício (E3), consoante as actividades artísticas que se venham a desenvolver no 

interior.  

No edifício convertido em escola ATL, num primeiro (1º) espaço (E1) estarão concentradas as 

salas de aula, com diversos espaços de oficina e lavabos. A ligação dos diferentes pisos realiza-se 

através de um poço de escadas, permitindo a comunicação entre os três (3) andares da estrutura, e a 

ligação entre a rua exterior e o interior do recinto fabril. A segunda (2ª) fase deste programa (E2) 

corresponde às respectivas áreas administrativas e de arrumos, com um momento de distribuição 

vertical, que se desenvolve em paralelo com o da primeira estrutura, de forma a permitir acesso directo 
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por parte dos funcionários, distinto da entrada principal, fazendo-se o acesso pelo espaço público 

interior. O edifício (E4) tem no seu primeiro (1º) piso uma cantina, com uma área de refeições e outra 

de cafetaria. Estas encontram-se divididas pelo eixo de distribuição vertical. Os dois (2) pisos seguintes 

incluem uma livraria/biblioteca com espaços de leitura, com o último piso reservado a usos 

administrativos. 

Na metade Sul do complexo encontram-se essencialmente os edifícios de cariz administrativo 

e comercial. O volume (E5) irá servir de galeria de arte, com espaços expositivos e de venda, com 

áreas de arrumos recuadas. O bloco anexo (E6) será a galeria comercial, organizada em torno de um 

poço central, que serve de elemento de distribuição vertical, em redor do qual se encontram os 

espaços de loja, assim como áreas de WC. Existe ainda outro espaço que permite acesso ao piso 

superior, próximo da entrada para este conjunto de lojas.  

O edifício (E9) constitui o centro administrativo do pólo cultural, com os seus diversos pisos 

reservados a zonas de escritório, uma recepção no andar térreo e no piso três (3), em que se 

estabelece o contacto com a plataforma do baluarte. O acesso realiza-se por uma escadaria que liga os 

diversos andares, assistida por um elevador. Por cima da entrada principal para a zona fabril situam-se 

as salas de reuniões principais. Nos volumes anexos (E7) e (E8) estarão localizados nos pisos 

superiores zonas de escritórios para aluguer. No primeiro (1º) andar serão instalados uma série de 

áreas de restauração. Mais uma vez, os diversos andares encontram-se ligados por um núcleo de 

distribuição vertical, o qual estabelece relação com a plataforma superior. 

É ainda de mencionar a preservação, na parede Poente exterior, de um exemplar de arte 

urbana curioso, visto que este elemento também faz parte da história marginal e do período de 

abandono deste recinto, merecendo ser preservado, não só pelo seu valor estético, como da sua 

memória, relevante para o passado, presente e futuro deste elemento. 

O espaço público interior será valorizado, visto constituir uma importante área distributiva 

dentro do mesmo, e a relação dos vários blocos deste complexo com o espaço público exterior será 

melhorada, de maneira a permitir uma maior afluência às diferentes áreas. A intervenção urbanística de 

cariz paisagístico, inclui a integração de arvoredo no interior, concedendo sombra, e humanizando o 

espaço, de forma a torná-lo habitável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.20 – Parede Poente do complexo fabril, com o graffiti, 

utilizado como elemento identitário do novo espaço cultural 

(fonte: autor) 
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4.5 A (Re)Qualificação da Plataforma da Marinha e dos Armazéns 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.21 – Planta da plataforma do Baluarte à escala 1:200. Elaboração do desenho do espaço público exterior, com a presença dos 

novos acessos, espaços de estacionamento, colocação de árvores e instalação de um jardim. As estruturas relacionadas com os 

armazéns inferiores prenunciam-se no tecido urbano. São observáveis também os blocos de equipamento, com as respectivas áreas de 

esplanada e diversas dependências. A rampa do Forte d’Alfarrobeira, escavada e recuperada, assume um novo papel como elemento 

dinamizador da área envolvente, e elemento detentor da memória do passado, e recupera o seu aspecto funcional, como elemento que 

permite uma transição entre o plano da Avenida 24 de Julho e a cota superior. (fonte: autor) 

 

 

As estruturas de obra nova integradas na superfície do baluarte pretendem dotar este espaço 

público de infra-estruturas, de forma a torná-lo habitável e aprazível, fornecendo conteúdo e espaços 

de lazer, com ênfase na restauração e espaços expositivos, como referido nos tópicos anteriores. São 

constituídos por uma conjugação de armação metálica e vidro, com um pano exterior em grelha 

metálica que permite um sombreamento do interior. O piso consiste numa estrutura em deck de 

madeira, de forma a elevá-lo do chão. As divisórias interiores serão executadas através de um sistema 

de parede em gesso cartonado, apoiado em perfis metálicos. A cobertura, sustentada por um conjunto 

de vigas de aço cruzadas, será feita em vidro temperado, recorrendo novamente a uma grelha metálica 

para proporcionar sombreamento. Os únicos elementos de cariz mais permanente serão as corettes, 

para escoamento das canalizações e electricidade, executadas em betão armado e que proporcionam 

a climatização dos armazéns subterrâneos, assim como destas unidades exteriores. No interior do 

bloco (B2), localizam-se uma área de copa, lavabos, arrumos, espaço de sala, e, no exterior, uma área 

de esplanada. No segundo (2º) bloco (B1), encontra-se um espaço de restauração idêntico, seguido de 

uma área de recepção, que funciona como ponto de entrada no complexo fabril (E7) e de informação 



.47 
 

sobre a história do lugar, uma livraria de dimensões reduzidas, e um espaço expositivo com uma 

cafetaria de apoio. Existem ainda dois (2) momentos de esplanada distintos, um dos quais se encontra 

virado para o interior do complexo, e o outro que dá para a Avenida 24 de Julho, realizando também a 

ligação com o edifício (E9). Este conjunto reflecte, deste modo, uma intenção de fornecer as estruturas 

e confortos necessários a uma apropriação eficaz da plataforma do baluarte, sem, no entanto, alterar 

esta de forma permanente, permitindo alguma transparência e permeabilidade visual através do 

recurso de vidro e metal perfurado. Consegue-se, assim, um elemento que está presente no território, 

sem no entanto se impor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.22 – Plantas do piso térreo dos armazéns da Marinha (escala 1:200). Aqui pode-se constatar o desenvolvimento do programa de 

intervenção, com a presença dos diversos usos referidos, em conjugação com o espaço urbano exterior reconfigurado, e com a 

recuperação da rampa e recinto adjacente, o qual assume um novo papel na sua relação com a Avenida 24 de Julho. (fonte: autor) 

 

 

Os espaços de armazém sofrerão uma limpeza dos resíduos que se encontram no interior, 

normalizando e substituindo algumas das estruturas, que se apresentam degradadas, e, na maioria dos 

casos, de cariz improvisado, de forma a potenciar estes espaços de elevado valor arquitectónico. A 

fachada exterior, com as suas portadas em ferro forjado e vidro, será mantida, visto encontrar-se bem 

preservada, e devido às suas propriedades estéticas inerentes. Os diversos espaços contam com a 

presença de um segundo (2º) piso, desenvolvido através dum mezanino em cada armazém, com três 

(3) pontos de ascensão vertical. O espaço desenvolve-se de forma a manter a noção de continuidade, 

com soluções dotadas de permeabilidade visual, verificando-se, contudo, uma gradação de privacidade 

à medida que nos aproximamos do extremo oposto à entrada. A esta área correspondem as 

dependências administrativas, assim como as zonas de lavabos e as instalações de AVAC.  
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Começando pelas unidades a Nascente, o espaço das oficinas e atelier (A5) faz uso de mesas 

de trabalho, com mobiliário horizontal, de forma a não quebrar a continuidade do espaço. O primeiro 

momento, mais perto do exterior, será dedicado a cursos de formação e práticas educacionais. O 

espaço seguinte, filtrado não através de uma barreira física, mas de painéis que estabelecem um maior 

grau de privacidade, será direccionado para o aluguer por jovens artistas que necessitem de um local 

de trabalho. Por cima fica localizada uma área para profissionais, que necessitem de um recinto dotado 

de maior privacidade. Ao fundo estão colocados os lavabos, assim como a zona de oficinas, para a 

realização de trabalhos que impliquem o uso de maquinaria especializada. Ao subir as escadas estarão 

situados gabinetes, assim como espaços de arrumos e armazenamento. Este armazém encontra-se 

em comunicação com o seguinte em dois (2) pontos, permitindo um cruzamento entre as funções 

desempenhadas. Este recinto adjacente (A4) desempenha a função de galeria de arte e exposições, 

usufruindo da presença dos ateliers, expondo as suas obras ao longo dos dois pisos disponíveis. Isto 

dará assim oportunidade tanto a jovens artistas como a profissionais consumados, ajudando na 

projecção e promoção destes e do próprio espaço. Perto da entrada, situa-se uma zona de cariz mais 

informal, para leitura e lazer dos convidados e visitantes deste edifício. Na extremidade oposta, 

encontram-se instaladas unidades de WC, assim como os sistemas de ventilação e controlo de 

temperatura artificial, dedicados à climatização destas duas unidades, com escritórios e arrumos 

situados no piso superior¹⁴.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.23 – Corte do interior da biblioteca e blocos adjacentes (escala 1:200). A iluminação do recinto interior realiza-se através de duas 

soluções distintas: a luz directa proveniente das fachadas de vidro orientadas a Sul; e as entradas de luz criadas na cobertura destas 

estruturas, que permitem a penetração de uma iluminação zenital, assim como alguma ventilação natural e filtragem do ar. De notar 

também a presença da parede e rampa do baluarte, as quais definem a nova configuração deste espaço. (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.24 – Alçado da parede do baluarte virada a Norte, para o interior do complexo fabril, e corte longitudinal da unidade de cafetaria 

adjacente à fábrica SOL (fonte: autor) 

 

 

 

 

 
 

¹⁴ Os casos de estudo e referências tomados em consideração na execução deste trabalho podem ser vistos no Anexo (C3). 
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Segue-se o recinto da biblioteca (A2 e A3), que ocupa os restantes armazéns, com uma 

dependência lateral de cafetaria (A1) situado na unidade de menor dimensão. Elemento central da 

intervenção de projecto, condensa algumas das problemática principais, como a ligação dos elementos 

de extracção de ar e ventilação para um exterior apropriável, a relação com o recinto criado pela 

escavação da rampa, e o diálogo entre interior e exterior. Tal como nas restantes estruturas, realiza-se 

um aumento gradual da privacidade e silêncio requeridos pelos espaços, à medida que avançamos 

para o interior. O primeiro momento constitui uma zona de recepção, com áreas de leitura de material 

ligeiro, como jornais, revistas, entre outros, apoiada pela zona de cafetaria, sendo possível desfrutar do 

acto de ler e dos benefícios da restauração. Encontra-se adjacente um recinto de esplanada virado 

para a Avenida 24 de Julho. Através da abertura das portas para a rua, quebra-se o limite rígido entre 

interior e exterior, público e privado, partilhando de uma vivência comum: «Eis a linha de separação, a 

charneira. (…) também o exterior é colonizável; e os agentes dessa colonização tentarão humanizar o 

mais possível a paisagem, à semelhança do que já fazem em relação aos interiores. Chegados a este 

ponto verificamos que é bem pequena a diferença entre «dentro» e «fora» e têm razão de ser os 

termos Paisagem Interior e Compartimento Exterior.» (CULLEN, 1984, p.30). O resto do recinto, dotado 

de uma maior privacidade através de uma série de painéis rotativos, os quais permitem uma filtragem 

visual assim como acústica, com o recurso a gesso cartonado microperfurado com propriedades de 

isolamento e reverberação sonora, de mesas de trabalho e estantes, constitui o espaço de leitura e 

consulta. Sobre esta área situa-se uma continuação da mesma função, embora com recurso a estantes 

horizontais e mais vocacionado para consulta e trabalho. Na zona de acesso mais restrito, encontram-

se os lavabos, os espaços de arrumos e gabinetes, com a particularidade de no bloco (A2) estarem 

instaladas uma videoteca e uma sala de informática, e no (A3), o sistema AVAC e a área restrita de 

consulta de livros. A cafetaria é constituída por dois (2) momentos essenciais, a sala de refeições com 

comunicação para a biblioteca, a rua e o recinto da rampa, e as instalações técnicas, que se 

desenvolvem em dois (2) pisos. Neste espaço podem encontrar-se os lavabos públicos, a copa de 

apoio, e um acesso que leva ao piso de cima, onde se situam as dependências administrativas, 

arrumos e espaços para o staff, incluindo casa de banho privativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.25 e 4.26 – Desenhos técnicos (plantas, cortes e alçados) à escala 1:50, descrevendo pormenores construtivos fundamentais 

para a concepção do projecto. Estas secções detalham as entradas de luz zenital, assim como os ductos de exaustão, a área de cafetaria 

e a parede ajardinada, intersectando também a antiga rampa do baluarte. 

(fonte: autor)      
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As intervenções de maior peso, devido ao seu cariz mais permanente, incluem o rasgamento 

de algumas entradas de luz, de forma a melhorar as condições de luminosidade interiores (fig 4.20). 

Estas estruturas pronunciam-se no espaço público superior, participando num jogo altimétrico entre si, 

revestidas a aço corten. Os bancos exteriores serão em betão escovado, assim como de madeira sobre 

uma estrutura metálica. Dentro desta categoria inserem-se também a criação de chaminés, como uma 

solução escultórica de ocultar as instalações técnicas e maquinaria, necessárias à ventilação artificial 

dos espaços interiores e das corettes. No caso dos armazéns, estes sistemas serão centralizados, do 

tipo self contained, de forma a suportarem os requisitos de renovação de ar exigidos pelo seu volume. 

A ventilação será efectuada através de ductos presentes no piso intermédio, o qual é composto de 

vigas e grelhas metálicas, distribuindo o ar para o piso inferior através do tecto, e, no piso de cima, 

através de mobiliário horizontal encostado à parede, proveniente do chão. No caso dos blocos 

exteriores (B1) e (B2),e da área de cafetaria, a ventilação será efectuada através de um sistema multi-

split, de cariz mais simplificado, devido à menor dimensão da área a climatizar, e dos seus requisitos, 

visto não ser necessário manter uma temperatura constante e regulada de forma a preservar os livros e 

outros materiais facilmente perecíveis. É ainda de referir o rasgar de uma abertura contínua entre os 

armazéns, desde a parede da cafetaria que dá acesso ao baluarte, atravessando os restantes recintos, 

até chegar ao espaço das oficinas. Este elemento de distribuição horizontal realiza a comunicação 

entre os diferentes usos, resultando daí um enriquecimento geral¹⁵. 

As materialidades são de cariz minimalista e reversível, de maneira a não comprometer a 

integridade física dos testemunhos arquitectónicos. O pavimento térreo será conservado em betão, 

procedendo-se à escovagem do mesmo, e as paredes e tectos pintados de branco, de forma a 

promover a iluminação do interior. Como referido previamente, o piso intermédio será executado em 

vigas metálicas, com pavimento em viroc, assente directamente sobre aquelas. O revestimento do tecto 

e lateral do piso inferior será em gesso cartonado, perfurado, com elevada resistência acústica, de 

forma a evitar a propagação de ruido sonoro através do edificado, tendo em consideração as 

actividades didácticas e culturais realizadas nestes espaços. O corrimão irá alternando entre este 

mesmo material e vidro, permitindo alguma permeabilidade visual entre o espaço superior e inferior. A 

parede divisória interior que divide a zona de maior privacidade da restante, será de alvenaria pintada, 

situando-se no seu topo uma reprodução da fachada, de acordo com um caso encontrado no interior 

dos armazéns. Nesta área, as paredes serão em gesso cartonado, de acordo com a restante 

materialidade presente no projecto, formando uma parede dupla que permita a passagem de cabos e 

do sistema eléctrico, alternando em algumas partes com vidro, de forma a conseguir a passagem de 

luz proveniente do restante recinto. Mais uma vez, a permeabilidade visual e luminosa assumem um 

papel de relevo como intenção de projecto¹⁶.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁵ No Anexo (C6) encontram-se as maquetas realizadas no decurso da elaboração do projecto. 

¹⁶ Uma catalogação das diferentes materialidades da intervenção, assim como renders da ambiência da biblioteca podem ser 

encontrados nos Anexo (C4) e (C5) respectivamente. 
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O projecto procura realizar uma conjugação entre a vertente cultural e arqueológica e uma 

componente de lazer e comercial, através do programa e funções atribuídas aos espaços, como com a 

criação de um espaço público de excelência, que permita usufruir da paisagem existente, e do novo 

conceito urbano visionado. Assim, a ligação entre cotas distintas, o contacto estabelecido entre a 

plataforma da Marinha e o complexo da CUF realiza um importante função de comunicação entre 

diferentes partes do território e do tecido do bairro de Alcântara, potenciando esta área através da 

recuperação de um elemento do passado, o momento de ascensão permitido pela antiga rampa do 

Baluarte do Sacramento. Esta qualificação do espaço visa retirar do esquecimento e abandono um 

conjunto de estruturas de elevado valor patrimonial, integrando-as no espaço da cidade. A escolha de 

materiais procura fazer uso de elementos locais, a pedra e o calcário da Alcântara senhorial, o aço e o 

vidro do período Industrial, e um conjunto de alterações e soluções estruturais que permitam uma 

configuração e utilização eficaz do espaço, sem no entanto comprometer as suas pré-existências e a 

reversibilidade da intervenção proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.27 – Vista interior dos armazéns da Marinha.             Figura 4.28 – Render do espaço remodelado da biblioteca. 

(fonte: autor)                 (fonte: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.29 – Vista do armazém, extremo oposto à entrada,            Figura 4.30 – Render com a reconversão dos armazéns da  

Verificando-se o estado de degradação e abandono em que            Marinha,, evidenciando as novas ambiências e funções dos  

se encontram estas estruturas.               espaços reconvertidos.          

(fonte: autor)                 (fonte: autor) 
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A reabilitação destas peças arquitectónicas procura atribuir-lhes um novo uso e função, na 

maioria dos casos, distinta do seu propósito original, de maneira a garantir uma ocupação contínua, 

garantindo a sua rentabilidade e auto-suficiência. O uso continuado destes elementos constitui um dos 

aspectos mais importantes na prevenção da degradação do edificado, aumentando consideravelmente 

a esperança de vida do mesmo. Estes novo programa, tendo como base a vertente cultural, procura 

garantir a subsistência deste novo pólo, proporcionando um espaço para as pessoas se instruírem e 

desfrutarem de actividades intelectuais, intercaladas por momentos lúdicos, enquanto desfrutam e se 

imergem no rico património da cidade de Lisboa, mantendo viva a sua memória e perpetuando-a. 

Proporciona-se desta forma um novo foco de interesse devidamente estruturado dentro da cidade, 

como parte de um processo de recuperação e reabilitação de Alcântara, trazendo vida e qualidade 

espacial a esta área degradada, constituindo um espaço aglutinador de diferentes valores e funções, 

estratos do território, pessoas e ideias, presentes, passadas e futuras. 

A intervenção proposta, de acordo com os cânones do restauro e reabilitação do património, 

procura preservar os seus valores intrínsecos, criando um espaço novo, que resulte de uma 

interpretação do passado, das necessidades do local e da sua situação particular, interpretando o 

genius locii, o espírito do lugar, conjugando estes diversos factores. O cariz minimalista da construção, 

a qual procura reduzir o impacto sobre o monumento, deve, assim, potenciar, sem, no entanto, 

comprometer a integridade do mesmo. As materialidades usadas, a permeabilidade visual e de usos, a 

integração de espaços verdes e da ruína, a reconversão do espaço fabril e preservação dos seus 

valores, tudo isto faz parte de um plano integrado e consistente, que consiga uma relação harmoniosa 

entre os diversos componentes. A atenção ao detalhe, aos vários aspectos e particularidades desta 

área tão extensa serão os elementos essenciais de uma intervenção bem-sucedida, de forma a integrar 

esses valores de uma forma coesa. 

Desta forma consegue-se estabelecer um diálogo coerente entre passado, presente e futuro, 

ancorado numa investigação e análise extensa das estruturas históricas e da memória que construiu, e 

que ainda hoje faz parte desta zona da cidade. Esta ligação entre estas linhas temporais é transposta 

no acto de projecto para a própria definição do espaço urbano, recuperando a ligação que existia entre 

as diferentes cotas do espaço urbano. A perpetuação destes valores promove uma relação identitária 

de todos aqueles que frequentem estas áreas, com as suas histórias e protagonistas, os eventos e 

paisagens que outrora constituíram este bairro. Desde a Alcântara Neolítica e Pré-Histórica, com os 

seus primeiros sinais de ocupação humana, aos alvores da Idade Média e do seu domínio Árabe, até à 

ascensão da Indústria e o seu posterior abandono, todos estes factores são responsáveis pelo território 

que se depara actualmente, tendo estes deixado as suas cicatrizes, vestígios e segredos espalhados 

pelas suas ruas e edifícios. Estas memórias sussurram, com maior ou menor intensidade, uma história, 

um passado, um património comum aos habitantes de Lisboa, esquecida por muitos, mas que 

possibilita um relacionamento destes com o seu legado, levando-os a redescobrir a cidade, a Lisboa 

oculta. Por baixo da Avenida de Ceuta, e da azáfama dos automóveis, esconde-se o murmúrio da 

Ribeira de Alcântara, e de um passado que não deve cair no esquecimento.  

É o dever de um povo zelar pela perpetuação destas memórias e estruturas, responsáveis pela 

construção e uma identidade social e cultural, de forma às gerações vindouras poderem desfrutar deste 

património arquitectónico e urbano. Excluindo as vicissitudes decorrentes da guerra ou de desastres 

naturais, o simples abandono e desleixo do património edificado é um acto de grave negligência, o qual 

não deve ser permitido no seio duma sociedade desenvolvida. Estes elementos devem ser 

preservados, como forma de lembrar o progresso e evolução de um povo e cultura, permitindo que 
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estes caminhem para o futuro, com o conhecimento e sabedoria do passado, aprendendo com estes 

exemplos, progredindo, como nação, através das lições dos antepassados. 

Perpetuar estas memórias deve constituir uma lógica de intervenção a ser aplicada em 

diferentes áreas da capital, expondo à luz do dia os testemunhos enterrados do passado, visto serem 

marcantes para a identidade do lugar e da relação do sujeito com esse mesmo lugar. Nomeadamente, 

no caso dos Baluartes de Alcântara, a sua história não deve cair no esquecimento, considerando não 

só a sua importância histórica, formal e estética, como o seu estudo como objecto que surge de uma 

necessidade de afirmação da independência nacional, no contexto do período da Restauração, e da 

defesa dos valores e costumes da nação portuguesa. Tendo perdido a sua relevância militar e 

defensiva, podem ainda proporcionar um reencontro com os valores do passado, promovendo uma 

atitude de modernização em diálogo com a memória daquilo que foram, assegurando assim o seu 

papel como símbolos de identidade cultural, e servindo de bastião para a preservação da história de 

Alcântara e de Lisboa. Sem a memória de um individuo, de um povo, de um lugar, não é possível a 

criação de uma identidade. Igualmente, sem a protecção do património do bairro de Alcântara e da 

cidade, não é possível atingir um relacionamento saudável entre o urbano e os seus habitantes. 
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