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I. RESUMO 
 

 

 A cidade tem no solo em que assenta o seu maior recurso. O edificado tem um ciclo de 

vida que motiva o surgimento de novos espaços de oportunidade, espaços intersticiais no limiar de 

propriedades e construções, que podem potenciar a reciclagem dessas áreas. Fazer face ao 

desenvolvimento da sociedade implica manter actualizada a estrutura física que a suporta, num 

contínuo processo de construir no construído que altera a sua forma e, consequentemente, o modo 

de comunicar significados e memórias.  

 O valor atribuído à cidade (a estima com que esta é habitada) é uma questão fulcral nas 

intervenções actuais, pelo que se estudam as potencialidades de relação com a envolvente 

(patrimonial ou não) e a sua manutenção como vínculo de memória, reforçando significados, 

aproximando tempos e ideais de construção e conferindo um incremento valorativo à estima 

pública. 

O projecto desenvolve-se nos espaços intersticiais do antigo morgadio dos Saldanha, à 

Junqueira. A análise e compreensão histórica, formal e sociocultural permitiu identificar os 

elementos formais preponderantes na construção de imagens mentais e memórias daquele lugar. 

Estes foram analisados, reinterpretados à luz da contemporaneidade e utilizados para relacionar e 

reforçar tempos distintos de intervenção. 

 A utilização dos espaços intersticiais como área útil da cidade consolidada permite a 

densificação do uso do solo em centros e bairros onde a escassez de solo edificável é um problema.  

 
 
PALAVRAS CHAVE: Imagem, Integração, Intersticial, Rua da Junqueira, Quinta do Monte do 
Carmo
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 III 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

Building in Built – Intersticial Spaces of the antique Saldanha’s property, in Lisbon 

 

 

II. ABSTRACT 
 

 

The city’s greatest resource is it’s ground. Buildings have a cycle of life that allows recycling 

that territory, constantly creating new opportunity spaces. Some of those are interstitial spaces in 

between properties and buildings. Concerning the development of society it’s required to adapt the 

urban physical structure; in a continuous process of building in built.  This involves acting in pre-

existing sceneries, changing shapes and, therefore, their ways to communicate meanings and 

memories.  

The value assigned to the city (the esteem in which it is inhabited) is a key issue in today's 

interventions regarding potential relationships with the context (whether or not heritage) and its 

conservation as a bond of memory. Enhancing existing meanings by bringing together different 

times and ideals of building could be an approach in order to increase the public esteem. 

The project is developed in the interstitial spaces of the antique Saldanha’s property, in Rua 

da Junqueira. A local historical, formal and socio-cultural analysis identified the objectual entities 

responsible for creating mental images and memories of that place. These elements were then 

reinterpreted with a contemporary regard and used to link different times of construction.  

The effective use of the city’s interstitial spaces could be a strategy for urban densification 

in centers and neighborhoods lacking constructing land.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY-WORDS: Image, Iteraction, Intersticial, Rua da Junqueira, Quinta do Monte do Carmo  
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“Saber guardar um sítio, um segredo, é cada vez mais difícil nos dias de hoje,  

amadurecê-lo, manter a cumplicidade, a reserva, o mistério, a discrição, 

 a responsabilidade de não o deixar esquecer, é um trabalho fascinante.”  

 
Manuel Lapão1 

  

                                                
1
 LAPÃO, Manuel - “Vínculo ao interesse público”. Estudos: Património nº6 p.11 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

objecto 

A presente dissertação trata o tema do habitar em territórios onde existe construção pré-

existente, mas cujas condições actuais não permitem a sua utilização, por questões logísticas, por 

mau uso do espaço, pela sua obsolescência ou, simplesmente, por estes terem sido votados ao 

abandono. Neste contexto o estudo apresentado foca-se no papel do que existe nestes lugares – a 

herança que deles recebemos - , nomeadamente o património edificado e na oportunidade que ele 

representa em intervenções a realizar; enquanto peça construída detentora de história e identidade.  

 

enquadramento do tema  

A cidade encontra-se em permanente evolução e tende a crescer de modo heterogéneo, nem 

sempre contemplando no seu desenvolvimento a incorporação e/ou re-funcionalização de espaços 

pré-existentes. Desta (i)lógica de crescimento resultam espaços intersticiais que não possuem ainda 

‘lugar’ na cidade e que são um importante foco das operações de regeneração e recuperação urbana. 

No desenvolvimento da sua actividade as autarquias tendem a apostar em obras actuais, de autor, 

tantas vezes desgarradas do lugar onde supostamente se inserem, por vezes mutilando o tecido e 

obliterando a história do que ali existiu antes.  

 

justificação do tema  

Na contínua desvalorização do lugar em detrimento da função, da ordem, do estilo, reside a 

base da falta de relação entre a cidade e os Seus (cidadãos); as contínuas actualizações da ocupação 

humana devem centrar-se na resignificação da cidade, na construção de um diálogo entre as suas 

partes. Para tal é essencial compreender que estes espaços intersticiais são verdadeiras 

oportunidades e não podem constituir bloqueios na continuidade que desenha o tecido urbano. 

Estas oportunidades devem revestir-se de significado, procurando reutilizar o património enquanto 

lugar de memória, de transporte para a identidade do lugar, sem medo de tocar o construído (como 

se de monumento se tratasse) mas excluindo a hipótese de tábua rasa, de começar de novo. Parece 

urgente tentar restabelecer o contacto entre passado, presente e futuro, entre o espaço habitado e o 

seu habitante. 

É importante contribuir para a evolução da cidade, mas respeitando a prática do palimpsesto, 

segundo a qual se reutiliza o suporte, mas cujos pensamentos anteriormente nele depositados  e 

cujas marcas não se perderam totalmente são uma oportunidade latente de recuperação do 

acumulado de memórias: resignificar o lugar, significando cidade. 
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objectivos do trabalho  

Procuram-se assim orientações relativas ao grande tema da intervenção sobre a cidade, sobre o 

já construído. E porque o solo é um recurso escasso e o tempo de vida da cidade ultrapassa 

largamente o do edifício ou o do jardim, esta é uma questão central para o bem viver urbano. O 

valor atribuído à cidade, a estima com que esta é habitada, é uma questão fulcral nas intervenções 

de hoje; pelo que aqui se pretende compreender o potencial do património existente e a sua 

reutilização no sentido de conferir um incremento valorativo à estima pública. 

 

metodologia e delimitação do universo de estudo  

Para o desenvolvimento do trabalho estudaram-se obras de referência e, sobretudo, artigos 

relativos à realidade portuguesa; bem como alguns exemplos práticos desta mesma realidade. 

Paralelamente realizou-se um estudo histórico-crítico relativo ao antigo morgadio dos Saldanha, na 

Ajuda (Lisboa), que em muito apoiou a realização de um plano para a integração urbana de parte 

deste segmento de território, que compreende a zona entre a Rua do Giestal e o Hospital de Egas 

Moniz. Este estudo de enquadramento histórico foi também decisivo para o posterior 

desenvolvimento do projecto do centro de dia e residência assistida à terceira idade, que é parte do 

plano de integração realizado. Os estudos relativos ao local de intervenção encontraram como 

restrição a margem de erro/suposição que a documentação histórica pressupõe, bem como a falta 

de documentação desenhada que permitisse a certeira definição evolutiva do edificado. 

 

estrutura base da organização da redacção 

O trabalho encontra-se estruturado segundo uma sequência de temas que procura compreender 

a relação entre os Homens, o território e a arquitectura; relação esta que tem como palco físico mais 

significante a cidade. Partindo destes pressupostos discorre-se sobre as problemáticas associadas à 

intervenção nas cidades - tendo como base o caso de Lisboa.  

Temas e conceitos encontram-se organizados segundo a lógica projectual: começa-se por tentar 

compreender o que é a cidade (que inclui levantamento histórico - capítulos 3 e 4); seguidamente 

estuda-se o modo como é percepcionada (associada à análise da situação actual - capítulos 5 e 6). 

Finalmente, já com consciência do objecto de estudo, discute-se uma possível intervenção 

(apresentação da memória descritiva do trabalho - capítulos 7 e 8). Percorrem-se rapidamente os 

conceitos da imagem como representante da identidade (dos lugares e da cidade) e as memórias a 

ela associadas como passaporte para a discussão da relevância das presenças no lugar (construídas, 

sócio-culturais e históricas) nas intervenções em tecido consolidado da cidade. 
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Cada tema encontra-se dividido em duas partes distintas mas complementares: uma 

correspondente ao desenvolvimento do corpo teórico do trabalho, onde são apresentadas as 

principais obras de referência e se fundamentam os pressupostos de actuação projectual; e uma 

segunda parte referente ao projecto, em que se estuda a história e a forma da área de intervenção e 

se apresentam as memórias descritivas do projecto desenvolvido – como peça síntese dos 

conhecimentos adquiridos através da elaboração do trabalho. 

 

 

“O sentido de Re-arquiteturas não se reduz a uma prospecção histórica e sim a uma reflexão teórico-prática cujo 

objetivo é identificar repertórios, procedimentos e determinadas estratégias que reflitam tanto o interesse pelo lugar e 

sua história, quanto o compromisso com o contemporâneo implícito a cada ação de projeto.”2 

  

                                                
2 FROTA, José Artur – “Re-Arquitecturas” Arqtexto nº5 p.113 
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2. CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Os projectos de arquitectura actualmente consistem na sua maioria em fazer cidade, 

actuando sobre ela, pressupondo que os terrenos de implantação se encontram frequentemente 

edificados; pré-existências a considerar. 

 

 Historicamente, a reutilização do edificado aconteceu de forma despreocupada, até 

ligeiramente acrítica. A construção era encarada como o invólucro que continha e apoiava uma 

função necessária, função esta que, uma vez extinta, era substituída por outra, efectuando-se as 

necessárias adaptações no invólucro. Em alternativa, caso o edifício se encontrasse deveras 

degradado ou outra forma e localização emergissem, este era desmantelado e as suas matérias 

primas reutilizadas, permanecendo as fundações (quando as havia) como base a uma outra 

construção futura. Exemplos romanos como o do teatro Marcello, após a queda do império 

transformado em fortaleza e mais tarde em diversas habitações, ou os bronzes do Pantheon 

fundidos para a construção da Basilica di San Paolo; seriam impensáveis aos olhos de hoje, mas 

perfeitamente plausíveis à época. 

 O prolongar da vida útil dos edifícios foi a sua primeira forma de conservação e de 

reabilitação (acção de tornar hábil) , “um tipo de actividade tão antigo como a da própria construção dos 

edifícios” 3 ; e um importante passo para a consolidação dos aglomerados populacionais, 

progressivamente tornados cidades. 

 As excepções à prática de reutilização e reciclagem do edificado foram, por regra, os 

edifícios religiosos, pela força do seu significado, muito além da força matérica da pedra ou das 

taipas. Os locais de culto tendiam a perpetuar as suas funções, sendo convertidos, consoante a 

religião da comunidade que serviam num dado momento. Os aglomerados populacionais tenderam 

a desenvolver-se associados a estas primeiras permanências4; que foram também consideradas os 

primeiros objectos da memória, os primeiros monumentos5. 

 

 As problemáticas da conservação e do grau de veracidade formal implícito em acções sobre 

edifícios considerados monumentos (muitas vezes sujeitos a diversas conversões estilísticas) foram 

exaustivamente debatidas durante o século XIX: da visão utilitária do edifício, defendendo o 

restauro direccionado à cristalização num hipotético estilo arquitectónico, que podia nunca ter 

existido (Viollet-le-Duc); passando por uma visão nostálgica, quase apologista da ruína (John 

                                                
3 HENRIQUES, Fernando - A conservação do património histórico edificado. p.7 
4
 ROSSI, Aldo – A arquitectura da cidade.  

5
 Monumento deriva do latim monumentum, que deriva de monere (memória) 
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Ruskin) e deslocando-se para correntes menos deterministas como as de Camillo Boito 

(compromisso entre antigo e moderno) e de Gustavo Giovannoni – em que o valor social e físico 

do edificado aparece associado à efectiva dimensão estética da arquitectura.  

 Simultaneamente, foi estudado e desenvolvido o conceito de monumento: de objecto 

singular, tendencialmente de carácter religioso, o conceito passou a abranger o tecido urbano na 

envolvente do monumento e, com Giovannoni, desenvolveu-se a ideia de património urbano, 

muito associada ao valor dos centros históricos (que constituíram uma preocupação central durante 

o século XX).  

 

 As preocupações relativas à manutenção e ao papel dos elementos da cidade, levam-nos 

hoje a considerar não apenas o edificado associado a funções ditas ‘nobres’, mas todos os 

elementos que contribuem para um ambiente (património difuso6): arquitectura de acompanhamento, 

mobiliário urbano, coberto vegetal, entre outros. A cidade, e não apenas o edifício singular, são 

entendidos como “a memória colectiva dos povos; e como a memória está ligada a factos e a lugares, a cidade é o 

‘locus’ da memória colectiva”7. 

 A comunidade utiliza a cidade e os seus elementos como ancoradouros de memória, que 

garantem a identidade colectiva, asseguram a compreensão do presente e o apoio necessário à 

perspectiva de um futuro comum. Exemplo do importante papel dos referenciais de memória são 

as revoltas fundamentalistas, em que se destroem elementos significativos de uma sociedade, mas 

fabricam-se de imediato outros signos/símbolos, de acordo com os fundamentos actuais. O 

próprio acto de hastear a bandeira no local conquistado não consiste unicamente numa 

manifestação de poder mas também no transporte de um símbolo da memória. Olhemos inclusive 

as grandes campanhas de restauro, frequentemente levadas a cabo por regimes políticos ditatoriais, 

em que a coesão populacional era essencial e a autenticidade ou o rigor científico não eram 

preponderantes, mas antes o reafirmar das memórias da nação, através dos seus mais fortes 

símbolos. 

 

 Paralelamente, ao actuar sobre a cidade consolidada através de campanhas de reabilitação 

urbana (cada vez mais orientada para a muldisciplinaridade), a disciplina da arquitectura debruça-se 

actualmente sobre as possibilidades de ocupação dos vazios urbanos8: lugares dentro da cidade, 

potencialmente edificáveis, mas que se encontram fora dos circuitos de utilização, como que 

abandonados. Tal como os tecidos consolidados mas obsoletos ou devolutos, alvo de reabilitação, 

                                                
6 “ Trata-se, na maior parte dos casos, de pequenos objectos sem expressão monumental. Passam despercebidos no quotidiano: mas, caso sejam destruídos, dá-se 
imediatamente pela sua falta.” PEREIRA, Paulo – Património edificado: Pedras Angulares. p.72 
7 ROSSI, Aldo – A arquitectura da cidade. p.44 
8 Ignasi de SOLÀ-MORALES disserta sobre este tema no seu texto: Terrain Vague 
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os vazios urbanos constituem essencialmente espaços expectantes, embora estes permitam uma 

maior liberdade de actuação. 

 

 Agir sobre a cidade consolidada implica a compreensão destas condicionantes e do 

perspectivar, ainda que apenas parcialmente possível, do impacto social inerente a qualquer 

intervenção urbana.  

 Começou-se por procurar significar o lugar com as primeiras manifestações 

arquitectónicas, e a ele se regressa, agora como espaço significante devido às histórias e ‘pedras’ em 

si sedimentadas.  

Hoje reconhece-se que os referenciais de memória não se encontram estritamente 

vinculados à qualidade arquitectónica ou ao cariz funcional de um elemento urbano. A cidade 

apresenta um complexo quadro de variáveis, que podem enganosamente conduzir a ideais 

diametralmente opostos aos da Idade Média: passar da re-utilização acrítica à monumentalização 

generalizada, à museificação e à cristalização da cidade, travando as suas possibilidades de 

desenvolvimento. 

 

“Podem-se transportar geografias físicas ou humanas entre espaços distantes 

como reflexo de memórias fortíssimas que se assimilam e se querem transmitir. 

Refazer ou desfazer sedimentos consolidados para que se transformem em imagens reconhecíveis. 

Todos os gestos são então válidos.” 9 

 

 Parte-se deste contexto teórico para a presente reflexão, fazendo a ponte entre os conceitos 

apresentados e o projecto desenvolvido na cidade de Lisboa. As particularidades da cidade e do 

sítio específico onde se actuou, as freguesias de Alcântara, Ajuda e Belém sugeriram a reflexão em 

torno dos seguintes conceitos: bairro histórico, espaço intersticial, património urbano e difuso, em 

contraponto às noções primárias de centro histórico, vazio urbano e monumento. 

  

                                                
9 MILHEIRO, Ana Vaz – “A invenção do Lugar” NU nº2 p.8 
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 Sobre a área do projecto - o antigo ‘coração da Junqueira’ – muita informação existia à 

partida, essencialmente escrita, mas também gráfica (levantamento fotográfico e desenhos técnicos 

relativos ao Palácio do páteo do Saldanha produzidos para o SIPA), que permitiu a reunião de um 

importante conjunto de dados históricos10, ficando apenas um pequeno número de detalhes por 

esclarecer. Relativamente ao Palacete do Monte do Carmo – para o qual se propõe a conversão em 

Centro de Dia - muito pouco se encontrou, apesar da sua presença sistemática nas plantas de 

Lisboa desde inícios do século XIX. sendo escassas as referências à sua existência. O ponto de 

partida para o seu estudo foi a informação constante no SIPA (Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico), no IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico), a planta de coberturas existente no Arquivo Municipal de Lisboa e uma fotografia 

da década de 1940 registada pelo Estúdio Mário Novais.  

 

 Partindo dos elementos supracitados efectuou-se o levantamento fotográfico de toda a área 

de intervenção e o levantamento métrico do palacete do Monte do Carmo em particular, como 

meio para a produção das peças gráficas mínimas (secções horizontais e verticais) que permitissem 

desenvolver o projecto apresentado. 

 

 

                                                
10

 As obras “Do Sítio da Junqueira” (1939) e “O palácio do páteo do Saldanha - alguns documentos para a sua história” (1935) foram 
particularmente importantes neste processo 
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3. O HOMEM E O TERRITÓRIO 

 

 

 Inicia-se esta reflexão com a referência à matéria-prima de que são feitas as cidades e 

arquitectura: o território e o seu potencial de transformação. 

 A terra não cresce (apesar da frequente tentativa de a conquistar ao mar através dos 

aterros) e constata-se que: o território natural (não sujeito a acção humana) é cada vez mais escasso 

e protegido. Actua-se maioritariamente sobre terrenos que possuem objectos e detritos de acções 

anteriores, e sobre os quais é necessário organizar uma estratégia de ocupação. 

 A relação entre o Homem e o território é tão antiga quanto a espécie humana, e o seu 

propósito primeiro é a constituição do lugar. Sobre estes conceitos debruça-se a primeira parte do 

capítulo e seguidamente introduz-se o lugar específico do projecto desenvolvido e o modo como a 

população se relacionou com ele e o significou ao longo da história. 

 

 

 3.1. RELAÇÃO COM O LUGAR 

 

“Porque a casa é o nosso canto do mundo. (...) É um verdadeiro cosmos.” 11 

 

 A necessidade de estabelecer o cosmos – a ordem -  sobre o caos – a perturbação - é 

intrínseca à condição humana. A necessidade de segurança levou o homem à tentativa de controlo 

do ambiente em seu redor, conseguida através da marcação da sua posição no território, através do 

estabelecimento do lugar.  

Segundo Gaston Bachelard “o canto é um refúgio que nos assegura um primeiro valor do ser: a 

imobilidade.”12 A procura de refúgio é a procura do lugar, um  referencial a partir do qual se olharia 

em redor tentando compreender o caos envolvente.  

Martin Heidegger esclarece o significado de lugar referindo que o espaço existente só se 

torna lugar quando é edificado/simbolizado, e explicita a sua ideia através da ponte, afirmando que 

"não é uma ponte que  primeiramente se instala num lugar para aí ficar, mas é somente a partir da própria ponte 

que nasce o lugar."13 Encara a edificação como lugar originário - o espaço pré-existente (o território) 

                                                
11

 BACHELARD, Gaston – A Poética do Espaço. p. 149 
12 idem. p.146 
13 HEIDEGGER, Martin - "Bauen, wohnen, denken" Paulo Pereira esclarece a relação entre edificar e criar lugar: “Dir-se-à então que 
património construído é tudo aquilo que verte de uma epifania do lugar. Edificar é, assim, fazer espaço. Toda a arquitectura é ‘arché’, ou seja, lugar originário.” 
em Património edificado: pedras angulares. p.10 
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torna-se lugar quando é simbolizado através de um corpo (o edifício) que estabelece um conjunto 

de relações específicas entre as suas partes e as do território. 

 

Lugar significa, em linguagem corrente, a possibilidade de definição do ponto específico 

em que um objecto se encontra num espaço ocupado ou passível de ocupação por parte de um 

corpo. Os outros significados da palavra remetem também para o desejo de estabelecimento da 

ordem: dignidade, dever, situação, circunstância14. 

 Uma pessoa é um corpo físico perfeitamente localizado na sua existência corpórea (o 

Homem coincide com o seu território), logo nós próprios somos lugar e, “se somos lugar, como podemos 

não buscar lugares?”15. Relacionar-se com os lugares é um objectivo que acompanha a existência 

humana16; a sua primeira e mais simples expressão dita arquitectónica terá sido o menir, objecto 

sem qualquer utilidade física que não o simbolismo da marcação territorial. Estas construções 

conferiam segurança e protecção através da satisfação do desejo de imobilidade, sem lhes ser ainda 

adicionada a propriedade de abrigo (físico). 

 A necessidade de segurança motivou também a procura dos iguais a si - a constituição de 

comunidades - que proporcionavam a actuação por exigências comuns e logo menores esforços de 

sobrevivência17. A comunidade funciona como uma unidade geradora de um excedente de bem 

estar e facilidades. Também neste campo a necessidade de estabelecer a ordem cedo se manifestou, 

primeiro com a divisão dos grupos segundo tarefas e idades, depois com as classes sociais e, desde 

sempre, com modelos políticos de governação mais ou menos justos e equitativos. 

 

Esta lógica tende a complexificar-se, a comunidade cresce e a sua fixação no território 

assume maior dimensão material mas a perseguição da ordem sobre o caos em nome da segurança 

é sempre a directriz de actuação. Progressivamente chegar-se-ia à formação de comunidades 

organizadas num lugar que denominamos cidade – “coisa humana por excelência.”18 

 

Intervir nas cidades exige a delicadeza de manter a interioridade do canto de Bachelard 

mesmo com outras paredes, ou até sem elas; a delicadeza de assegurar que a ponte de Heidegger 

continua transponível, mesmo quando a sobrecarregamos com novos usos e alteramos a qualidade 

das margens nas quais esta se apoia. Nem todos os sítios da cidade se encontram qualificados, nem 

todos são lugares, e agir sobre eles implica por um lado qualificá-los e, por outro, respeitar o papel 

                                                
14

 significado segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa 
15

 CACCIARI, Massimo Cacciari - A cidade. p.45 
16 “E o próprio nómada (...) passa de um lugar para o outro, não se detém em nenhum – mas conhece sempre novos lugares. E o que representavam os seus 
grandes tapetes senão a casa, o lugar da sua casa, que o seguia por todo o lado e no qual habitava?”  CACCIARI, Massimo Cacciari - A cidade. p.45 
17

 Gordon Cullen refere que “os reduzidos meios de cada agregado familiar multiplicados por dezenas ou centenas de milhar permitem imediatamente a 
criação de equipamentos colectivos”, justificando assim o poder atractivo dos pólos urbanos. Em Paisagem Urbana. p.9 
18

 ROSSI, Aldo - A Arquitectura da Cidade. p.52 
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dos edifícios que quantificam os lugares, nomeadamente aqueles cuja importância é reconhecida 

através da classificação – os monumentos – não subvertendo a sua condição simbólica, sob pena de 

atentar à condição qualificada de Lugar. 

 

 

 3.2. O SÍTIO DA JUNQUEIRA 

 

“Vá-se de 'eléctrico' ou de automóvel só o ponto de destino encandeia. 

O que está no caminho não interessa e suporta-se porque não há outro remédio.(…) 

A Junqueira está nesses casos. 

Raro se lá vai, mas passa-se por lá a miúde, sempre que haja necessidade de ir a Belém ou a Algés.”19 

 

 A rua da Junqueira é uma via carregada de história e de histórias de permanências que 

persistiram apesar da sua aparente função única de espaço canal de atravessamento. O sítio da 

Junqueira, associado à via com o mesmo nome é o principal eixo de ligação entre Alcântara e 

Belém; a sua ocupação remonta ao Paleolítico Superior em que se identificaram focos de ocupação 

dispersa de comunidades ligadas à caça e à pesca20.  

 Descrever-se-á brevemente “como a Junqueira de morgado rústico seiscentista se fez ‘senhor’ de ‘dom’ 

alfacinha”21, e como a antiga estrada para Belém passou de caminho rural a estrada urbana, 

agregando mais de 20 séculos de história. 

 

A grande fase de construção deste lugar foi da responsabilidade das famílias nobres que ali 

fixaram residência, durante os séculos XVIII e XIX; período em que o sítio da Junqueira constituiu 

um vínculo ou morgadio administrado pelos descendentes do ilustre fidalgo António de Saldanha – 

comendador de Cazevel na ordem de Cristo. Estando no centro do morgadio “o Palácio do Pateo do 

Saldanha, e Barracas do Sitio do Giestal, não pode entrar em duvida, que tudo hé vinculo, não havendo hum só 

prédio do sitio da Junqueira, que deixe de ser foreiro ao mesmo Morgado, ou administrado pelo Fisco, como tal.”22 

A rua da Junqueira de hoje e os espaços construídos a ela associados possuem grande 

diversidade arquitectónica, reflexo das várias funções que agregou – agrícola, religiosa, piscatória e 

balnear, residencial e de veraneio, industrial, militar – mantendo-se no entanto a sua unidade 

enquanto núcleo urbano. 

 

                                                
19

 RIBEIRO, Mário - Do sítio da Junqueira. p.5  
20

 ”O Monsanto era então para o homem primitivo , um manancial sagrado, devido às suas condições geológicas. Quantas tribus, ao pisarem a serra, teriam 
encontrado o que de longada viriam em busca.” SANCHES, José - Belém e arredores através dos tempos. p.12 
21

 ARAÚJO, Norberto de - Peregrinações em Lisboa vol.IX. p.50 
22

 ALVES, Artur - O palácio do páteo do Saldanha - alguns documentos para a sua história. p.8 
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 O topónimo da artéria remonta, pelo menos, ao  primeiro quartel do século XIV. O 

maciço de juncos propriamente dito situar-se-ia entre o grande Almargem (chafariz) e o palácio 

Soares Franco. A existência de tal maciço vegetal pressupõe terrenos muito húmidos ou “águas 

paradas, estagnando lentamente sob as inclemências estivais.”23 As águas acumulavam-se na foz do rio Seco, 

ao qual se juntavam as ribeiras de Sacota e do Almotive. Com a construção da Real Cordoaria, no 

último quartel do século XVIII, aterrou-se esta zona pantanosa e eliminou-se a junqueira. O 

topónimo, no entanto, persistiu até nós, apesar de a 5 de Março de 1922 o Diário de Lisboa ter 

anunciado: “Homenagem a D. João da Câmara – à Rua da Junqueira vai ser dado o nome do glorioso escritor”24; 

projecto que se ficou pela intenção devido à forte reacção dos moradores e historiadores da época. 

 

Aquando da reconquista cristã de Lisboa, em 1147, a zona ocidental de Lisboa era 

maioritariamente constituída por hortas de cultivo que passaram para a posse da coroa, 

constituindo-se o reguengo de Algés. Durante as últimas décadas antes da reconquista a zona havia-

-se povoado pouco a pouco, sendo a caça, a pesca e a lavoura, as únicas preocupações dessa gente de 

arcabouço rijo. A serra de Monsanto seria destinada parte à cultura de cereais, parte à pastagem de 

gado.25 

 Com a chegada dos homens lusos mantiveram-se as populações de raiz hispano-goda e 

mourisca, essencialmente rurais, como foreiras da coroa e, mais tarde, dos diversos conventos pelos 

quais foram as terras distribuídas, como dote. A excepção foi António de Saldanha que, pelos 

serviços e lealdade à coroa, recebeu já em fim de vida as terras correspondentes ao sítio da 

Junqueira (decorria a década de 1540). O morgado era limitado a nascente pela zona da actual 

ermida de Santo Amaro, a poente pela zona da Cordoaria Nacional (este limite nunca ficou bem 

definido) e a Norte pela base da serra de Monsanto. 

 

 O cariz da zona ribeirinha alterou-se consideravelmente com a intensificação das actividades 

marítima e comercial durante o período manuelino e, principalmente, com a construção do 

Mosteiro dos Jerónimos, iniciada em 1501, que se tornou no principal dinamizador de Belém até ao 

século XVIII. 

 Os surtos de peste que ocorreram durante os séculos XVI e XVII atraíram as famílias 

abastadas ao rio, em busca de ares mais leves que lhes evitassem os males, generalizando-se o 

hábito de trocar a residência urbana pela casa de campo durante o Verão. Por esta altura os  

bairristas e as populações de menos posses deslocavam-se à praia da Junqueira para banhos e 

                                                
23

RIBEIRO, Mário - Do sítio da Junqueira. p.10  
”Adormecida junto ao rio, uma vasta planície arenosa, integrada no domínio do Reguengo de Algés, onde as águas das chuvas estagnavam, fazendo crescer 
verdejantes mochões de juncos.” em SANCHES, José - Belém e arredores através dos tempos. p.14 
24

 LAMAS, Artur. A Rua da Junqueira – cartas compiladas e anotadas pelo autor de algumas delas. p.5 
25 SANCHES, José Dias. Belém e arredores através dos tempos. p.19 
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piqueniques, usufruindo assim da sua quota parte de ar puro26. A forte ligação ao rio e à praia 

persistiu até às obras do porto de Lisboa (final do séc. XIX), que regularizaram a margem e 

possibilitaram a construção da avenida marginal e da linha férrea (início do séc. XX), iniciando um 

processo de afastamento que não mais teve retrocesso. 

 

 As quintas da Junqueira usufruíam ainda dos mesmos terrenos férteis que atraíram a fixação 

das primeiras populações, garantindo a produção dos bens alimentares necessários a cada família. 

 Com a autorização do aumento dos terrenos de Saldanha para a faixa a sul da Junqueira, por 

alvará de 15 de Janeiro de 1701 aumentou-se o ritmo de transformação da zona. O morgado “vendeu 

terrenos, ficou com outros para ele (...) e depois, venda sobre venda, tentação sobre tentação – o sítio era belo! – a 

Junqueira fez-se.”27. “A pouco e pouco sua feição rural foi desaparecendo para, em seu lugar, irem surgindo 

sucessivas casas nobres  todas com amplas varandas, miradouros sobre o Tejo e os montes das margem de Além.”28 

 O aforamento destas terras permitiu também que a zona sul da junqueira se tornasse mais 

agradável, com a plantação de uma alameda pública que marcava a transição para a praia e 

proporcionava a sombra necessária para os piqueniques, planeada pelo arquitecto Carlos Mardel. 

 É ainda importante referir que dois dos 28 fortes que protegiam a barra de Lisboa, 

construídos durante o século XVII, se encontravam defronte destas terras – fortes de São João e de 

São Pedro da Junqueira, hoje desaparecidos mas a servir respectivamente de fundações ao palácio 

do Marquês da Angeja e ao quartel da Guarda Nacional Republicana. 

 O palácio do pátio do Saldanha era então o coração do morgado e da Junqueira e a actual 

calçada da Boa-Hora29 era então uma importante rua, parcialmente privada, que ligava o convento 

de Nossa Senhora da Boa-Hora à Rua da Junqueira, passando pelo pátio do Saldanha, entrada 

principal do respectivo palácio.  

 Não menos importante era a alimentação espiritual, da responsabilidade do conjunto de 

edifícios conventuais que pontuavam a zona ribeirinha de Lisboa a partir do século XVII. Nas 

terras entre os sítios de Alcântara e de Belém, para além do já mencionado mosteiro dos frades 

Jerónimos, destacavam-se o convento de Santa Helena do Monte Calvário, o convento das 

Flamengas e o convento da Boa-Hora. O primeiro levantamento cartográfico de Lisboa 

abrangendo a zona de Belém, efectuado em 1807 pelo engenheiro Duarte Fava, permite identificar 

pequenos aglomerados associados aos conventos e às ermidas (de Santo Amaro e de Nossa 

                                                
26 CARREIRA, Adélia - Lisboa ribeirinha no séc. XVIII: ares e águas. p.376 
27

 ARAÚJO, Norberto de - Peregrinações em Lisboa vol.IX. p.50 
28

 RIBEIRO, Mário - Do sítio da Junqueira. p.15 
29

 “Este arruamento compôs-se de três outros mais antigos. O primeiro ia do pátio do Saldanha para a Junqueira e ainda existe tal e qual, apesar de sua 
estreiteza. Chamou-se-lhe noutros tempos, sucessivamente, travessa de Diogo de Mendonça, travessa do Mendonça, travessa do Secretário e travessa do pátio do 
Saldanha. Através do pátio do Saldanha seguia a passagem pública, que ia até uma ponte sobre o Rio Seco. Daí para riba era ladeira íngreme, que ia para o 
Espargal (hoje Boa-Hora). A esta parte chamou-se calçada do Saldanha e calçada e rua do Matadouro, em razão de lá se ter estabelecido um matadouro do 
marchante Vieira Botelho.” - idem. p.27 
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Senhora da Ajuda, ambas da primeira metade do século XVI) e também aos principais eixos viários 

– rua da Junqueira incluída. 

 

 
 

 Em 1726 D. João V readquire para a coroa parte do antigo reguengo e Algés: as chamadas 

quintas de baixo, do meio e de cima; correspondentes aos actuais palácios de Belém, da Ajuda e das 

Necessidades. Inicia-se um novo período na história do sítio da Junqueira, com a corte a juntar-se 

às famílias nobres no hábito de passar longas temporadas fora da cidade.  

Com o terramoto de 1755 a corte muda-se definitivamente para Belém, constrói-se a Real 

Barraca e em 1796 iniciam-se as obras para o Palácio da Ajuda. Para ligar as terras do palácio ao rio 

e à Junqueira abriu-se a calçada da Ajuda e compraram-se os casais de Paio Calvo e Alcolena aos 

frades Jerónimos, que permitiram construir um cais monumental.  
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Belém tinha alterado consideravelmente o seu carácter, passando de piscatório e religioso a 

palco das grandes encenações da corte, que reforçaram o carácter de espaço de transição da rua da 

Junqueira, com o qual começámos este percurso. A contrastar com o cenário monumental de 

Belém, entre esta zona e Alcântara começaram a instalar-se diversas superfícies industriais, com 

especial relevância para a Real Cordoaria Nacional (1771) – o primeiro edifício industrial da zona 

ocidental de Lisboa, que muito contribuiu para a caracterização da rua da Junqueira.  

O cariz industrial aumentou, sobrepondo-se inclusive a monumentos nacionais – como no 

caso das fábricas de gás em redor da torre de Belém – e afectando a qualidade do ar e da água, 

situação que foi corrigida com a sua desactivação para a exposição O Mundo Português (1940), 

organizada pelo Estado Novo e que consagrou a força cultural do pólo de Belém.  

 
 

O carácter cultural adquirido associado aos grandes monumentos nacionais já existentes 

impulsionou o desenvolvimento turístico e motivou uma ocupação mais funcionalista: criação de 

zonas de restauração, grandes espaços de lazer, intensificação dos meios de transporte vieram 

complementar os usos habitacionais, religiosos e de lazer. 
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 A definitiva aceitação da área ribeirinha ocidental de Lisboa como área urbana da cidade foi 

marcada pela constituição da Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda em 1762 e da Freguesia de 

Santa Maria de Belém em 1885, deixando a sua denominação rural. 

 

A Junqueira de hoje mantém o seu carácter inicial de eixo de ligação, mais associado ao 

percurso que à permanência, reforçado pela natureza turística da zona de Belém e a existência da 

carreira do eléctrico 15 (descendente do ‘americano’) que liga directamente ao centro da cidade. No 

entanto os novos equipamentos instalados durante o último século – o Hospital Colonial, o 

Instituto de Medicina Tropical, a antiga Feira Internacional de Lisboa e a Universidade Lusíada - 

conferiram-lhe um maior carácter de permanência e estimularam os movimentos pendulares à rua 

da Junqueira propriamente dita, contribuindo para a sua identidade enquanto Lugar. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 

 

 Compreender o desenvolvimento da cidade é importante para uma correcta leitura das suas 

várias fases (camadas) de ocupação; mas porque as dinâmicas de crescimento das cidades são 

múltiplas e complexas, explorar-se-ão apenas os elementos essenciais à estruturação de um estudo 

sobre a cidade. 

 Considera-se a história das comunidades fundamental para a compreensão dos seus feitos, 

incluindo o de ‘fazer cidade’. E porque associamos emoções e atribuímos significados a estes 

nossos feitos, os objectos mais significativos tendem a permanecer, mesmo quando o seu valor 

económico e utilitário se torna irrelevante. 

 Estes temas são desenvolvidos na primeira parte do capítulo. Na segunda parte, reservada 

ao projecto, detalham-se os acontecimentos históricos de relevância para o estudo da área e 

analisam-se as várias fases de construção do palácio da Ega e do palacete do Monte do Carmo, os 

elementos que se mantiveram e os que foram destruídos.  

 

 

 4.1. PROCESSOS SOCIAIS E PERMANÊNCIAS 

 

“ [na cidade] por um lado, podem manter-se as linhas gerais exteriores, por outro, há uma constante mudança no 

pormenor. (...) Não existe um resultado final, mas somente uma contínua sucessão de fases.”30 

 

A cidade desenvolve-se e cresce sobre e com o lugar significante. Importa referir que a 

escassez do território é uma condição a priori em qualquer intervenção; “o sistema terrestre é finito, 

materialmente fechado e não cresce.”31 A necessidade de reutilização do solo é uma evidência e, com ela, o 

confronto com construções pré-existentes e a problemática relativa ao seu futuro. 

 

Porque a cidade é feita por e para os que a habitam, esta é considerada fruto dos princípios 

que regem a comunidade que a habita32. Em cada momento os agentes sociais da época interpretam 

e agem sobre a cidade; mantendo, reutilizando, demolindo, adicionando, esquecendo os elementos 

                                                
30

 LYNCH, Kevin - A imagem da cidade. p.10 
31

 DALY, Herman – 1938, economista americano 
32

 “A cidade é uma complexa criação da sociedade, cristaliza os processos sociais, a sua configuração física vai reflectindo a mudança desses processos, 
conservando o seu testemunho e adquirindo, por essa via, carácter próprio que enraíza e constrói a identidade dos seus habitantes” em PEREIRA, Maria - 
Reabilitar o Urbano ou como restituir a cidade à estima pública. p.1 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO – DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 20 

que a constituem. Imprime-se na cidade, marca de um tempo e das ideologias a ele associadas, 

prospectivando um presente e acima de tudo um futuro33.  

O estudo da cidade é essencial para uma análise sistemática do objecto no qual se tenciona 

intervir, bem como as memórias que este acarreta34: as presenças físicas da cidade encontram-se 

vinculadas aos factos históricos que as proporcionaram e em limite deles se tornam indissociáveis; 

pelo que se depreende que a história complementa e explica o estudo da forma. 

 

A relação entre o desenvolvimento da cidade (a história) e a sua relação com o território (a 

forma) ao longo do tempo foi objecto de estudo de Marcel Poète e culminou com a teoria das 

permanências do lugar.  

As cidades tendem historicamente a desenvolver-se respeitando acriticamente os eixos de 

distribuição apesar da elaboração de planos urbanos como ferramenta de sistematização e 

ordenamento dessa mesma distribuição ser uma prática que se iniciou apenas após a revolução 

industrial. Antigos trilhos que evoluíram e se tornaram vias urbanas, praças actuais que 

correspondiam a terreiros durante a ocupação romana, antigas orientações e afastamentos de ruas 

que obedeciam a princípios de salubridade agora obsoletos mas que ainda hoje respeitamos; são 

alguns exemplos existentes na generalidade das cidades, poderíamos mesmo dizer que a esta regra 

foge apenas o número minoritário de cidades que foram desenhadas de raiz. 

Conclui-se que, numa cidade, o “plano permanece sob diferentes edificações, diferencia-se nas 

atribuições, deforma-se frequentemente, mas não é substancialmente deslocado”35. O sistema de circulações da 

cidade (ruas e praças) constitui a permanência mais significativa; ‘agarra-se’ ao lugar e subsiste no 

tempo, induzindo a urbe a desenvolver-se segundo eixos cujo propósito e significados podem 

inclusive não possuir qualquer relevância no presente.  

 

Ainda numa perspectiva histórica da cidade considera-se também a existência prolongada 

de alguns elementos como decisiva na organização da cidade - edifícios e espaços públicos 

adquirem estatuto de permanência não pelo seu carácter infraestrutural (como é o caso do sistema 

distributivo das cidades) mas pela relevância que tiveram continuadamente na vida da comunidade.  

 Para a permanência de um elemento da cidade não é essencial a função por ele 

desempenhada, mas sim a sua forma e simbolismo: os edifícios que mais acarinhamos pelos civis 

encontram-se na sua maioria obsoletos e desajustados mas ainda assim são considerados 

                                                
33

 “As cidades que temos são constituídas pelo que foi ficando construído, ou seja, o que os agentes sociais de cada época (....) aproveitaram do passado, (...) 
consideraram «moderno», «usável», ou apenas «não incomodando o progresso», e pelo que acrescentaram e modificaram (...) na luta pela sobrevivência num espaço 
que nem a todos contemplava e que alguns, por vezes muitos, tiveram de se apropriar na marginalidade.” idem. p.1 
34

 “História é a forma científica de memória colectiva, supõe uma consciência sistemática e critica do fenómeno, da experiencia, da memória.” em ABREU, 
Pedro – Palácios da Memória. p.86 
35

 PÒETE, Marcel - Introduction à l’urbanisme, l’evolution des ville, la leçon de l’antiquité, Paris; ed. Italiana, Turín, 1958. Citado por ROSSI, 
Aldo - A Arquitectura da Cidade. pp. 75-80 
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insubstituíveis. Tendencialmente permanecem os elementos primários (edifícios associados a 

actividades fixas de apoio à comunidade), que são maioritariamente equipamentos de cariz público. 

Entre os elementos primários os monumentos assumem-se como particularmente importantes.  

 No entanto, considerando a cidade no seu todo como produto de uma comunidade e dos 

seus valores (cidade como manufacto), é possível encontrar legitimidade de expressão (artística, 

cultural, tectónica, e outras) tanto numa habitação em adobe ou alvenaria clássica, como numa 

igreja em pedra ou num museu de betão36 . Recorrendo novamente à análise histórica, e não 

querendo apresentar uma visão simplista, constata-se que “o processo dinâmico da cidade tende mais para 

a evolução do que para a conservação e que, na evolução, os monumentos se conservam e representam factos pulsores 

do mesmo desenvolvimento”37, enquanto que a habitação raramente apresenta caracteres de permanência.  

 

Seria ainda assim redutora a opção de, no desenvolvimento da actividade urbanística ou 

arquitectónica, se encararem as pré-existências em geral e as permanências em particular como 

dados adquiridos da cidade. De facto, qualquer elemento pode funcionar como força pulsora ou 

patológica e revela-se imperativo que cada intervenção seja pontuada por momentos de reflexão 

relativamente aos elementos a manter. Por vezes os factos existentes “permanecem, são dotados de uma 

vitalidade contínua, outras vezes perecem; fica então a permanência da forma, dos sinais físicos, do locus.”38  Mesmo 

depois da aparente desaparição física de um elemento da cidade, a sua existência anterior mantém-

se como memória e referência para a comunidade, como que constituindo a fundação para o que 

virá a seguir. 

 

Na cidade a união dos elementos que permanecem aos que perecem, constitui em cada 

momento um conjunto que é a sua estrutura física, a sua forma. Nela - nessa forma - são relevantes 

todos os objectos, inclusive aqueles que não encontram a estabilidade necessária à sua manutenção 

temporal – como é o caso de grande parte das edificações de acompanhamento na estrutura urbana. 

Todos contribuem para a identidade da cidade e juntos auxiliam no processo de memorização dos 

seus lugares.  

História e edificado são indissociáveis no estudo da urbe; que se desenvolve sobre uma 

base matricial estanque – o território –  e assume diferentes formas39  em tamanho e natureza do 

seu edificado e dos espaços vazios. Depreende-se que os grandes responsáveis pelas mudanças da 

                                                
36

 “Admitindo a hipótese da cidade como manufacto e como obra de arte na sua totalidade, se possa encontrar tanta legitimidade de expressão numa casa de 
habitação ou em qualquer obra menor como num monumento.” idem. p.79 
37

 idem. ibidem 
38

 idem. p.76 
39

 “A forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade; e existem muitos tempos na forma da cidade”  idem. p.80 
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cidade são os espaços construídos (tendencialmente de carácter urbano), espelho do carácter da sua 

civilização40. 

 

 

 4.2. O MORGADO DOS SALDANHA 

 

“[passeando pela rua] ei-nos a par do gradeamento de ferro em cujos extremos existem 

 inexplicáveis merendeiras, [com] janelões, do melhor recorte ogival.(...) 

 Dentro, uma quinta e lá ao fundo um grande palácio, é o coração da junqueira.”41 

 

Percorrer-se-á agora a história conhecida deste coração e dos que dele cuidaram até aos 

nossos dias. 

Após a reconquista cristã em 1147, “de entre o minguado número de fidalgos castelhanos que, 

indefectivelmente, se mantiveram no partido da infeliz filha de Henrique IV ( que outros diziam do duque de 

Albuquerque, D. Beltran de la Cuerva) notabilizou-se D. Diego de Saldaña, o qual passou a este Reino, com a sua 

família, na companhia da Excelente Senhora e pôs incondicionalmente ao serviço da corôa portuguesa. Premiado com 

várias doações, em Santarém, foi, enquanto vivo, secretário da Rainha Dona Joana."42 De seu casamento com 

D. Maria de Bavadilla teve não se sabe quantos filhos, entre eles António. 

 

“O ramo nos Saldanha da Junqueira começou em António de Saldanha, (...)‘homem que bem entendia as 

coisas do mar’, segundo informa Gaspar Correia, e que prestou importantíssimos serviços a Portugal, no Oriente.”43 

Foi cinco vezes à índia, comandou duas armadas ao Mar Vermelho, participou com Afonso de 

Albuquerque na tomada de Benastarim e descobriu o porto da África austral. Tendo terminado os 

seus serviços, já velho e sem descendência, deixou-lhe Piedoso o sítio da Junqueira. “Tais bens foram 

devida e convenientemente demarcados ao longo da praia e eram limitados ao nascente pelas escadas da ermida de 

Santo Amaro - ao tempo, de recente construção - e ao poente com menor precisão (…) O do lado de Belém 

desapareceu, talvez quando se construiu o forte de S. Pedro da Pólvora, a que o vulgo chama forte da Estrela, em 

razão de sua periferia radiada. Por via de tal desaparecimento os Saldanhas de Albuquerque alargaram 

encapotadamente sus domínios além do que, em verdade, lhes pertencia, inconveniente a que só se pôs cobro no reinado 

de D. José.”44 À recompensa seguiu-se o regresso a Portugal, um terceiro casamento (com D. Joana 

de Mendonça, filha de Aires de Sousa, comendador da Alcáçovas de Santarém) e um enxame de 

                                                
40

 Conceitos de memória colectiva e de identidade, abordados em ROSSI, Aldo - A Arquitectura da Cidade. pp.191-194 
41

 RIBEIRO, Mário - Do sítio da Junqueira. p.26 
42

 idem. p.12 
43

 LAMAS, Artur - A Rua da Junqueira, cartas compiladas e anotadas pelo autor de algumas delas. p.7 
44

 RIBEIRO, Mário - Do sítio da Junqueira. p.15 
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filhos; o terceiro de nome Aires, foi vice-rei da Índia e, por morte de seu pai, recebeu os bens da 

Junqueira.  

“Aires de Saldanha e sua mulher [desde 1558] , D. Joana de Albuquerque, filha de D. Manuel de 

Moura e de D. Isabel de Albuquerque, foram os instituidores do referido vínculo ou morgado, por escritura de 24 de 

Março de 1600, posteriormente administrado pelos seus descendentes, sendo o último o Conde da Ega.”45 

 

Da época de Aires de Saldanha provém a primeira construção do palácio da Junqueira 

(mais tarde conhecido como do pátio do Saldanha e depois como da Ega), cuja data exacta não se 

sabe ao certo, mas a fonte46 existente hoje na ala lateral Sul do palácio, certamente aberta ao 

exterior à data de construção, está gravada com a data de 1582. 

Construíram-se o corpo central e a área Sul do palácio, aplicaram-se modelos maneiristas, 

nomeadamente no portal principal, com um motivo serliano, em que os vãos laterais se encontram 

flanqueados por colunas e falsos frontões curvos, com tímpano concheado e remates em pináculos.  

O portal principal recebeu mais tarde a pedra de armas ainda hoje existente (no fecho da porta), 

onde figuram os Coutinho, os Albuquerque e os Saldanha. 

 

A primeira imagem conhecida do palácio; a gravura de Stoop de 1662, reproduzindo a 

capela de Santo Amaro, retrata em segundo plano um palácio de proporções grandiosas.  

 
 

                                                
45

 ALVES, Artur - O palácio do páteo do Saldanha - alguns documentos para a sua história. p.5 
Uma outra teoria, defendida por M. Ataíde em Monumentos e Edifícios notáveis de Lisboa, refere que o Palácio de Saldanha em particular (à 
data Quinta da Junqueira e anteriormente Quinta das Caldas) terá feito parte do dote de D. Joana de Albuquerque. O mesmo autor refere 
ainda em sintonia com os restantes, a constituição do vínculo a 24 de Março de 1600 
46

 Fonte de embrechados, bastante simples, composta por fragmentos de pedra e conchas, formando um nicho de volta perfeita e uma 
falsa abóbada em concha.  
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O primeiro acrescento ao morgadio data de 1656, quando António Francisco de Saldanha, 

filho do falecido Aires de Saldanha, recebe a Comenda de São Martinho de Lagares, da Ordem de 

Cristo. 

 

Em 1695, nos tempos do morgado João de Saldanha de Albuquerque - governador da ilha 

da Madeira e presidente do Senado da Câmara de Lisboa - e início do esplendor dos Saldanha da 

Junqueira, iniciam-se as obras de ampliação do palácio, de estilo neoclássico, presumivelmente sob 

risco de João Antunes.  

Constrói-se o corpo nascente e o palácio adquire forma muito semelhante à de hoje, apesar 

de ser difícil identificar a definição primitiva das salas, devido às adaptações efectuadas 

posteriormente, para receber o arquivo do ultramar. No interior destacam-se os azulejos de 

temática de género na zona do actual bar e num dos gabinetes e trabalho. As escadas são pouco 

comuns, pois encontram-se descentradas, com dois lanços paralelos, que ligam a patamar comum, 

de onde divergem em dois lanços, uma para a zona principal do edifício, o outro para a ala 

posterior.  

A antiga capela é demolida e no seu lugar ergue-se o salão nobre - espaço público e de 

lazer, que conciliava funções de sala de música e de baile – com pintura mural neoclássica alusiva a 

Pompeia e Herculano, painéis de azulejo com importantes portos comerciais europeus realizados 

por Cornelis Pieterzn Boumeester e a figura de Apolo presidindo a sala. 

As obras concluem em 1712 e o palácio é descrito por Carvalho da Costa como tendo 

casas amplas, com duas varandas, um jardim no meio e outro em baixo, com muitas fontes 

artificiais e naturais, que regam amplos pomares47. 

 
 

O segundo acrescento de terras efectua-se em 1701, por alvará de 15 de Janeiro: João de 

Saldanha de Albuquerque requer a D. Pedro II que lhe autorize o aforamento da “testada das terras de 

sua quinta da Junqueira, ao longo da estrada e numa largura de seis braças”48 de modo a fazer face às 

despesas de ampliação da casa e para arranjos públicos (a alameda que seria plantada sob orientação 

de Carlos Mardel).  

                                                
47

 ARAÚJO, Norberto de - Peregrinações em Lisboa vol.IX. p.52 
48

 RIBEIRO, Mário - Do sítio da Junqueira. p.17 
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Com estes arranjos inicia-se o período de maior desenvolvimento do sítio com o 

aparecimento de diversos palácios à beira da Junqueira, nas terras alugadas ou compradas aos 

Saldanha. Destas terras, “o Morgado guardou para si os terrenos do Giestal e do Alto de Santo Amaro e 

transformou a casa em palácio.”49 

 Por volta de 1820, referindo-se à quinta ou morgado, o marechal Beresford escreve que: 

“estando, pois, no centro dessa Quinta o Palácio do Pateo do Saldanha, e Barracas do Sítio do Giestal, não pode 

entrar em duvida, que tudo hé vinculo, não havendo hum só prédio do sitio da junqueira, que deixe de ser foreiro ao 

mesmo Morgado, ou administrado pelo Fisco, como tal.”50 Havendo diversas informações consonantes, 

tomamos por certa a enorme importância que o palácio do Páteo do Saldanha teria por esta altura, 

juntamente com as barracas do sítio do Giestal, que julgamos ser o antigo palácio existente no lugar 

da actual quinta do Monte do Carmo, como se explicará adiante. 

O grande e esplendoroso morgadio vai-se desagregando à medida que a população da 

Junqueira cresce, e em 1748 cedem-se terrenos para a instalação da Real Cordoaria Nacional, cujas 

obras iniciariam em breve. Entretanto a família enriquece, parte devido aos rendimentos da 

Junqueira, parte devido aos privilégios que advêm da relação de proximidade com o Marquês de 

Pombal. 

 

A 25 de Fevereiro de 1758 D. José nomeia Manuel Saldanha e Albuquerque, Conde da 

Ega, antes da sua partida para a Índia, como vice-rei desta colónia. No entanto em 1765 o Conde é 

exonerado do cargo, acusado de má conduta no processo de sequestro de jesuítas, situação que leva 

ao corte da sua relação com o Marquês de Pombal e marca o início da decadência dos Saldanha, 

agora Condes da Ega. 

Retornado a  Portugal, Manuel é preso à entrada do Tejo e encarcerado na Torre do 

Outão, em Setúbal; de onde sairá após dois anos de prisão, declarando-se inocente. Regressa ao 

palácio da Junqueira, onde morre em 1767. A sua viúva prossegue a luta pela sua ilibação, que 

acontece em 1779 e só então o filho mais velho Aires herda o título do pai e se assume como 2º 

Conde da Ega. 

 

Entre 1805 e 1807 a família parte para Espanha, onde o 2º Conde da Ega ocupa funções de 

embaixador de Portugal, ficando o palácio abandonado. À data do regresso realizam-se obras várias 

de melhoramento, sendo as mais relevantes: o acrescento de um piso na ala Norte, para tornar 

simétrica a fachada principal, e a realização da cúpula do salão nobre cobrindo a entrada de luz do 

laternim, bem como frescos de temática neoclássica na mesma divisão, que recebe o nome de Salão 

Pompeia. 

                                                
49

 SANTANA, Francisco – Dicionário da História de Lisboa. p.482 
50

 ALVES, Artur - O palácio do páteo do Saldanha - alguns documentos para a sua história. p.8 
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A primeira planta de Lisboa abrangendo a zona de Belém foi elaborada pelo engenheiro 

Duarte Fava em 1807. Esta representa com elevado grau de detalhe o núcleo que constituía o páteo 

do Saldanha, bem como a quinta do Monte do Carmo e o arruamento privado que servia 

simultaneamente a entrada principal do palacete e a entrada nascente (secundária) do palácio do 

Saldanha.  

 
  

 Durante o período de ocupação francesa, entre 1807 e 1810, regressada a família e 

efectuadas obras na residência, a família desenvolve afinidades com o general Jean-Andoche Junot 

(das tropas francesas) e sob orientação da Condessa realizam-se as mais belas e requintadas festas 

que figuraram no Palácio agora denominado da Ega. 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO – DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 27 

Expulsas as tropas francesas de Portugal, a 15 Outubro de 1810 a proximidade a Junot 

força os Saldanha ao exílio em França, onde recebem anualmente uma pensão de 60000 francos até 

a queda de Napoleão, ficando o palácio novamente ao abandono. 

 

A 13 de Outubro de 1810 o palácio é sequestrado pelo Juízo da Inconfidência, por ordem 

régia. Ainda nesse ano inicia-se a sua utilização como Hospital Militar Português; em 1811 passa 

para uso dos ingleses com a mesma finalidade e seguidamente é adoptado como quartel-general do 

marechal William Beresford. 

Em 1813 realizam-se obras custeadas pelos cofres públicos, sob orientação do arquitecto 

Manuel Caetano da Silva Girão, para converter o palácio em residência de Beresford, Conde de 

Trancoso.  

 

Dois anos mais tarde o marechal escreve a D. João VI solicitando “que Vossa Magestade lhe 

fizesse Mercê do Palácio que foi de Aires de Saldanha, com todas as suas pertenças incluindo a Barraca do Giestal, 

Terrenos adjacentes, e dando-se-lhe igualmente algumas sobras das Agoas da Real Tapada, e a propriedade dos 

moveis que se destinarão para seu uzo”51. Refere ainda que “o Palácio de que se trata, antes de bem feiturisado e 

no estado de ruína em que se achava, valia de renda 180$000 rs., não entrando humas terras que separadamente 

andavão arrendadas por 240$000 rs. ; pelo que vem a ser o capital valor destas duas propriedades 14.400$000 rs., 

aqual quantia junta á de 3.000$000 rs. em que foi estimada pelos Mestres da cidade a Barraca do Giestal”52. O 

palácio acaba por lhe ser doado em 1820 mas enfrenta processo judicial poucos anos mais tarde, 

aquando do regresso do Conde da Ega. 

 

Entretanto, com a independência do Brasil em 1822 e as terras orientais a prosperarem 

pouco, Portugal inicia um forte investimento nas colónias africanas. Iniciam-se as viagens de 

exploração e tomam-se medidas conducentes à efectiva exploração e desenvolvimento desses 

territórios. Dada a resistência oferecida pelas tribos locais Portugal inicia campanhas militares com 

vista à sua pacificação e que vão progressivamente envolver contingentes militares significativos, 

requerendo a criação de um Hospital Ultramarino que se viria a instalar no palácio do Pateo do 

Saldanha. 

 

O Conde da Ega em 1811 é condenado à ‘morte de barrote’ por insurgimento contra a 

coroa portuguesa mas acaba por ser absolvido em 1823; regressa com a família a terras lusas e 

solicita o direito à sua propriedade, mas só após longa demanda jurídica terminada em 1838 a 

                                                
51

 idem. p.6 
52

 idem. ibidem 
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família Saldanha é autorizada a instalar-se no local, cujo detentor é então o 2º conde da Ega, Aires 

José Saldanha. Realizam-se obras na quinta sob direcção do arquitecto Fortunato Lodi. 

A família encontrava-se no entanto já muito debilitada e viu-se obrigada a vender a quinta 

em 1842 ao conselheiro Jerónimo de Almeida Brandão e Sousa, depois nomeado Barão da Folgosa. 

Termina aqui o longo domínio dos Saldanha, com o 4º Conde da Ega, Antão José de Saldanha. A 

quinta saltita de dono em dono até ser adquirida pelo estado português em 1919 (para instalação da 

Escola de Medicina Tropical e criação do Hospital Colonial), que o possui ainda hoje. 

 

Terminada a narrativa histórica referente ao palácio do pátio do Saldanha regressa-se à 

planta de Duarte Fava, 1807 e à descrição do Marechal Beresford, que têm em comum a alusão a 

uma construção situada perto do referido palácio. 

Sendo esta construção a única representada no centro do morgadio, tanto nesta planta 

como na de Silva Pinto, em 1856; parece sensato afirmar que as Barracas do Giestal, mencionadas por 

Beresford, são as edificações originais da actual Quinta do Monte do Carmo. Tal convicção é 

reforçada pelo nome do arruamento de acesso à quinta (que inicialmente era uma rua privada de 

acesso às quintas do Saldanha e do Monte do Carmo) e foi transformado em rua pública em 1945, 

aquando da construção do Liceu D. João de Castro (1949), próximo da frente Norte da rua. Até lá 

o outro chama-se Rua Filipe Vaz.  

Interessante é constatar que o palacete que se encontra hoje neste lugar, é uma construção 

já do século XX mas possui implantação coincidente com a que consta nas plantas de Lisboa desde 

1807. Da construção original, ou das construções que por ali terão passado, não sobrou história ou 

imagens que conseguíssemos apurar; sabe-se apenas que foi avaliada em 3.000$00 no início do 

século XIX, valor elevado, dada a sua pequena dimensão (nesta altura a Barraca encontrava-se 

certamente vinculada ao proprietário do Palácio do Pateo do Saldanha). 

Apurou-se que “a pequena Quinta do Monte do Carmo, na qual construiu um palacete , já no começo 

do actual século[provavelmente em 1920’], o coronel Alfredo de Albuquerque, estribeiro menor de D. Carlos, 

casa depois vendida a João Pedro dos Santos, cidadão português naturalizado inglês, e como ‘inglês’ aqui conhecido; 

faleceu em 1936, e o Palacete, que tem anexos casas ainda do tempo da quinta do Saldanha, é hoje de sua viúva, que 

vive em Londres.”53 Aquando desta construção o terreno correspondente à quinta encontrava-se já 

desanexado da antiga propriedade dos Saldanha. 

 

Na quinta eclética residiram várias pessoas, todas elas de origem inglesa. Sabe-se que, em 

1941, a moradia era ocupada por Dominic A. de Francis, na qualidade de inquilino. Em 1942 Elsa 

Beatriz Lacey era sua proprietária e o último residente terá sido Gerald de Lacey, que é o 

proprietário da quinta desde 1968. 
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Sabe-se ainda que foram efectuadas intimações várias aos proprietários da quinta desde, 

pelo menos, 1945, devido ao seu mau estado de conservação, que colocava a saúde pública em 

risco. A última intervenção de que há registo data de 1968 e cinge-se à pintura dos paramentos 

exteriores. 

A única imagem conhecida do palácio antes do seu abandono, é da autoria do Estúdio 

Mário Novais, e data provavelmente da década de 1940. Encontrou-se apenas uma outra fotografia 

do palácio anterior ao incêndio que destruiu quase completamente pavimentos e coberturas; parte 

integrante da ficha de classificação do IGESPAR (não se encontra datada mas terá sido registada 

depois de 1991, quando o pedido para a sua classificação foi realizado). 

 
 

 Ainda a destacar a presença do Palácio da Quinta das Águias, edifício setecentista com 

entrada a partir do Páteo do Saldanha, implantado frente à rua da Junqueira, em terrenos aforados 

aos Saldanha. O gradeamento do jardim dá continuidade ao da Quinta dos Saldanha e são os únicos 

palácios da rua com jardins voltados para o rio confrontando directamente a rua. Com planta 

regular e quatro pequenos torreões salientes do quadrilátero que serve de base à planta, foi 

residência de diversas figuras ilustres da corte portuguesa mas encontra-se hoje tristemente 

abandonado e em ruína. 
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Regressando à narrativa geral do morgadio, com a compra dos últimos terrenos do conde 

da Ega pelo Estado Português inicia-se um novo período na quinta da Junqueira: o dos organismos 

públicos. 

Em 1925 o Hospital Colonial de Lisboa, criado em 1902 para tratar os militares 

regressados, muitos com doenças infecciosas desconhecidas, e a funcionar na Real Cordoaria 

Nacional, transfere-se para as instalações da quinta. O primeiro pavilhão construído para o efeito é 

o de Internamento, com o nome de Pavilhão Macau, inaugurado nesse mesmo ano. Noutros 

edifícios existentes da quinta funcionava a enfermaria tropical. 

Grande parte do palácio é ocupada em 1931, com a criação do Arquivo Histórico Colonial, 

inaugurado a 9 de Julho. Para tal realizam-se obras de adaptação e conservação do palácio que 

então se encontrava à beira da ruína (obra do arquitecto Manuel Caetano da Silva Girão). 

Significante na alteração formal foi a intervenção no Pátio do Saldanha, que foi murado e 

ajardinado, “por cuja via desaparecerão em breve os últimos vestígios do pátio do Saldanha - pátio que durou mais 

de três séculos e meio.”54 

A partir de 1993 realizam-se obras de modernização do arquivo, sendo a mais importante a 

construção do pavilhão de Macau (apesar da coincidência de nome este não é o mesmo pavilhão 

que havia sido construído no jardim para uso do hospital) que aproveita a construção da ala mais a 

nascente do palácio. 
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Relativamente ao Hospital, a decisão de o aumentar data de 1948, quando se inicia a 

construção dos serviços de cirurgia, radiologia e análises clínicas e o pavilhão de doenças infecto-

contagiosas. Este último pavilhão é separado do corpo principal, hoje conectados por um corredor 

de acesso superior. Com estas obras abandonam-se definitivamente as instalações do palácio e 

separam-se as funções de arquivo das de enfermaria. 

Em 1957 é inaugurado o Hospital do Ultramar, estando concluídas também as obras de 

construção da capela. A construção do corpo principal do hospital aproveitou a estrutura do 

pavilhão de Macau, que não é hoje visível. À data o hospital estava organizado por serviços de 1ª, 2ª 

e 3ª classe, pelo Pavilhão de doenças infecto-contagiosas e pela enfermaria tropical (com alas 

distintas para os dois sexos). A vertente de investigação associada ao Instituto de Medicina Tropical 

tem início também nesta década.  
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No final da década de 1960 iniciam-se as obras do novo corpo de 8 pisos, que é adossado e 

faz desaparecer a antiga entrada do corpo principal. É inaugurado em 1975 e, por força da extinção 

do Ministério do Ultramar passou para a dependência do Ministério dos Assuntos Sociais e passa a 

designar-se por Hospital de Egas Moniz, aludindo ao centenário do Professor, que ocorria nesse 

ano. 

 
 

Actualmente o lote que era único encontra-se dividido esquematicamente em três partes 

distintas: hospital, arquivo histórico e um palácio devoluto, associado a um outro palácio também 

devoluto, todos eles desconectados e incomunicantes entre si, como que ignorando o facto de a sua 

história ser una. 

 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO – PERCEPÇÃO 

 33 

5. PERCEPÇÃO 

 

 

 Estudada a lógica de aparecimento e significação da cidade procede-se ao estudo da sua 

percepção. Centrar-nos-emos inicialmente na estrutura física/material da cidade – a sua forma -; as 

diversas componentes e a relevância destas na imagem final da cidade e nas memórias que retemos. 

 Efectua-se o levantamento dos elementos presentes no ‘pedaço’ de cidade a estudar, 

identificam-se aqueles que são patológicos e os que potenciam o lugar, bem como os elementos 

subaproveitados. Prepara-se a base de trabalho física para o projecto, definem-se os elementos a 

manter, a conservar, a reabilitar e a demolir. 

 

 

 5.1. IMAGEM E IDENTIDADE 

 

“as ruas da cidade manifestam-se como uma espécie de vitrina que serve para olhar e representar  

a cidade nos seus mais amplos sentidos e significados.”55 

 

A estrutura física da cidade constitui a sua forma. Segundo Aldo Rossi esta resulta da 

composição dos seus vários elementos: as vias e o plano da cidade, os edifícios de habitação e os 

equipamentos (elementos primários) e os factos naturais (paisagens); ao que acrescem as áreas de 

localização de todos estes elementos (os seus lugares). Como visto anteriormente, os factos urbanos 

que tendem a permanecer na cidade ao longo dos tempos são o plano para a cidade e os elementos 

primários.  Estes factos constituem a maioria dos elementos responsáveis pela forma da cidade, que 

veremos adiante, é determinante no modo como os habitantes se relacionam com a realidade 

envolvente. 

A necessidade de orientação no espaço (o cosmos) leva o observador a seleccionar, 

organizar, e atribuir sentido ao sistema de distinções e relações entre elementos que o meio 

ambiente lhe sugere56. O objectivo é que a imagem da cidade funcione como um mapa capaz de 

orientar as pessoas até ao seu destino; mas ao contrário do mapa, a cidade está permanentemente a 

ser percepcionada, o que significa que a sua imagem se encontra em utilização permanente e a 

legibilidade da mesma é imperativa para a operatividade da cidade. 

A imagem apreendida pode diferir consideravelmente entre os observadores mas, ainda 

assim, “parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de imagens de muitos 
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indivíduos.”57 A coesão da imagem aumenta a sua força e contribui para o sentimento de pertença ao 

grupo, fundamental no trabalho em equipa. Depreende-se que o bem viver em sociedade é 

influenciado pela clareza das imagens que a cidade disponibiliza. 

 

Uma imagem viável conjuga as características de identidade, estrutura e significado58.  O 

objecto ou conjunto percepcionado deve ser reconhecido como entidade distinta das demais (deve 

ser identificável); estabelecer uma relação estrutural ou espacial com o observador e com os demais 

objectos (deve possuir uma estrutura) e, por fim, deve ter implicações práticas mas também 

emocionais (deve ser significante). Esta última característica não se altera significativamente com a 

manipulação espacial dos objectos, mas a identidade e a estrutura podem ser potenciadas através da 

forma que os objectos percepcionados – as componentes da cidade – adquirem. 

 Os objectos podem ainda ter uma grande probabilidade de evocar imagens fortes no 

observador, de comunicar algo mais do que a sua realidade física – a característica da 

imaginabilidade. Esta característica é particularmente perceptível em elementos que funcionam 

como marcos na cidade – monumentos, edifícios ou praças de grande valor social -, que funcionam 

como marcos visuais, referências simbólico-imaginárias59 e ajudam à formação dos mapas mentais. 

 

Clarificando a forma da cidade, Kevin Lynch disseca-a mais detalhadamente que Aldo 

Rossi (cuja proposta foi apresentada no início do capítulo) mas mantém a importância dada às vias 

de circulação e aos elementos preponderantes. Consideremos que a cidade se divide nos seguintes 

elementos: 

 Vias – canais ao longo dos quais o observador se move. 

 Limites – elementos lineares não utilizados nem considerados vias (linhas de costa,  

caminhos de ferro, locais de desenvolvimento).  

 Bairros – regiões urbanas identificáveis do exterior e do interior, em que o observador 

sente que entrou ou saiu delas.  

 Cruzamentos – pontos de convergências de vias; locais estratégicos a partir dos quais 

podemos entrar na cidade e focos para os quais os habitantes se deslocam.  

 Pontos marcantes – objectos distintos dos outros elementos, podem ser distantes da cidade 

mas funcionam como um símbolo constante (edifício, montanha). 

 A maioria dos cidadãos estrutura a cidade a partir de bairros e de vias importantes. Os 

cruzamentos, consoante a sua importância,  podem ser o centro ou o símbolo de um bairro. Os 

limites são referências secundárias que ajudam a “coser” os vários bairros da cidade. Os pontos 
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marcantes, pela sua omnipresença, marcam direcções associadas aos pontos cardeais ou a outras 

cidades. 

 

 Da arte de relacionar os elementos da imagem nascem as paisagens urbanas60.  Com os 

mesmos elementos urbanos podemos obter uma cidade monótona, incaracterística e amorfa, ou em 

seu detrimento uma cidade que para além de funcional é também viável e saudável, cujas paisagens 

consistem numa sucessão de surpresas e revelações súbitas, sempre diferentes e estimulantes, 

resultando num impacto de ordem emocional nas pessoas.  

 Uma estrutura física viva e integral, cuja paisagem possua as características enunciadas 

desempenha também um papel social: fornece as bases para a memória colectiva e os símbolos da 

comunicação entre grupos.61 De facto “a necessidade de conhecer e estruturar o nosso meio ambiente é tão 

importante e tão enraizada no passado que esta imagem tem uma grande relevância prática e emocional no 

indivíduo.” 62 

 

 O nosso referencial cultural e simbólico situa-se predominantemente no passado, 

avaliamos as situações do presente segundo o conhecimento que possuímos de situações anteriores. 

Memória é a faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens e as readquire sem grande 

esforço; a memória consciencializa-nos relativamente à experiência de um tempo passado.63  O 

conteúdo da memória possui características que o relacionam simultaneamente com a história 

(estudo científico do passado) e a tradição (conhecimentos relativos ao passado enraizados nos 

hábitos de uma população) 64 ; e pela sua importância nas relações humanas tornou-se uma 

necessidade vital. 

 A necessidade de segurança, de estabilidade emocional, requer que a relação mantida com 

os lugares – e a memória que deles possuímos -  seja também ela estável; este é o princípio base do 

conceito de stabilitas loci65. Gaston Bachelard clarifica a relação entre a arquitectura e a memória ao 

relembrar que “as lembranças são imóveis, tanto mais sólidas quanto mais bem espacializadas.”66 Quando se 

olha a cidade, ao reconhecer uma imagem identificamo-nos com o objecto correspondente a essa 

imagem: recorremos à memória para identificar o objecto e adicionamos a experiência presente ao 

nosso conhecimento, reforçando a memória que possuímos daquele lugar. 
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A cidade consolidada reflecte no espaço público os modos de vida dos homens e das 

sociedades passadas, possui um valor documental. É portanto um lugar de sedimentação de 

memórias colectivas e, por ter sido capaz de preservar essas memórias até aos nossos dias, é 

insubstituível. Esta capacidade da cidade verifica-se e mesmo constatando que diferentes gerações 

atribuem diferentes significados à cidade do tempo em que vivem, os sentimentos e memórias 

relativos aos factos passados são muito semelhantes (os monumentos são os mais evidentes marcos 

documentais e as acções de protecção de que são alvo devem-se em primeira instância a este seu 

valor). 

 

Tal não é apenas aplicável a monumentos isolados; porque a cidade é constituída por 

muitas coisas pequenas que funcionam como um todo mais ou menos coerente. A identidade de 

muitos bairros reside num jogo de diferenças e de semelhanças com o já construído, com o tecido 

consolidado, que espelha já, ou poderá voltar a espelhar a sua identidade. Esta é a mancha 

reconhecível que formam enquanto um ‘todo’, remetendo para si todo o conjunto de memórias que 

retemos destes lugares. Do mesmo modo sucede que edifícios singulares, de maior ou menor 

relevância na vida comunitária funcionam como marcos de um lugar; guarda-se com saudosismo a 

memória do seu esplendor, recorre-se a eles para dar indicações espaciais; no entanto, sente-se 

imediatamente a sua falta caso desapareçam, como se um pouco daquela rua, daquele pátio, daquele 

bairro nos fosse retirado. O objecto que suscitava a imaginação desapareceu, a realidade passa a ser 

outra e desconhece-se subitamente que lugar é aquele.  

Este é o caso de Lisboa, com um espírito profundamente bairrista, bem visível na guerrilha 

de marchas populares que se realiza anualmente pelo Santo António. A identidade reconhecível de 

Lisboa e aquela retida com emoção, não reside apenas na igreja da Sé ou no Mosteiro dos 

Jerónimos; mas também nos bairros pejados de pequenas ruas que se inclinam para o rio, nas 

escadinhas e nas pequenas igrejas que pontuam a cidade. Lisboa é uma cidade com mais uma 

fachada que as outras: a fachada dos telhados que se precipitam uns sobre outros na luta pelo olhar 

superior que busca a outra margem do Tejo, como se algo prometido lá se encontrasse. 

 

Quando a imagem é significativamente alterada a sua identificação com a cidade é 

quebrada, é necessário reiniciar todo o processo de ligação entre as pessoas e aquele corpo 

estranho; até as memórias existentes daquele lugar se tendem a degradar, por não possuírem já lugar 

físico onde ancorar.  

 Regular a imagem da cidade revela-se um processo complicado, pois o modo como 

apreendemos imagens - através da visão – é pouco selectivo:  quando se passeia distraidamente por 

um lugar capta-se acriticamente toda a realidade existente no raio visual, não somos capazes de 
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‘limpar’ as imagens dos elementos obstrutivos.67 Ora se a visão tem o poder de invocar as nossas 

reminiscências e experiências – a visão é uma ferramenta da memória – torna-se necessário não 

apenas fornecer à forma urbana elementos ancoradouros dos mapas mentais da cidade, mas 

também garantir que estes elementos não ficam sublimados no meio da confusão visual que as 

cidades tendem a ser, com toda a parafernália de acessórios funcionais que lhe são adicionados com 

o evoluir da sociedade e das exigências dos cidadãos. 

A identidade da cidade sofre alterações com a evolução das sociedades; no entanto as 

acções sobre a sua imagem serão múltiplas comparativamente às efectuadas sobre o coração/a 

identidade da cidade. Agir sobre a imagem de um lugar - alterar a sua forma - é um acto 

relativamente simples, mas não é inconsequente; ainda assim: “a imagem deveria, de preferência, 

possibilitar um fim em aberto, adaptável à mudança, permitindo ao indivíduo continuar a investigar a realidade.”68  

O trabalho em tecidos consolidados é essencialmente o de reorganizar os elementos 

existentes, clarificando a leitura da forma desejada, construindo novas paisagens urbanas a partir 

das existentes. Requer muita cautela e atenção, mas também um certo atrevimento e coragem, para 

adicionar à memória colectiva sobre o lugar, outras, que por força de tornarmos as primeiras mais legíveis 

potencializamos as experiências ambientais e espaciais do lugar. 

 

 

 5.2. O ‘CORAÇÃO’ DO SÍTIO HOJE 

 

[Lisboa]“era até ao séc. XIX uma sequência linear quase orgânica e  

espontânea de praias e cais, fachadinhas esguias e mercantis em banda,  

ruas abruptas descendo para a água, palácios e largos ribeirinhos”69 

 

 A Junqueira reúne tudo isto e, com ela, um pedaço da história de Lisboa. Os seus 

moradores afirmaram que: “Não há para nós rua mais bela em toda a cidade. (...)Demais a nossa querida 

Junqueira tem história, tem tradições que devem ser respeitadas. Não é um sítio banal.”70 

As cidades tradicionais portuguesas organizam-se geralmente de modo informal e em torno 

de lugares simbólicos. No caso de Lisboa, falar de cidade histórica não restringe o diálogo ao 

centro, mas também aos bairros históricos que a compõem, assumindo um papel que não pode ser 

ignorado na formação da identidade social e cultural da cidade. 
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Os bairros históricos lisboetas possuem uma linguagem rica no que se refere à paisagem e 

ao ambiente urbano, que combinadas com as especificidades do tecido físico e social conferem a 

cada bairro uma imagem homogénea, resultado da sedimentação das memórias quotidianas das 

populações que utilizaram o lugar ao longo do tempo. 

A área de intervenção encontra-se numa zona de transição: conjuga características 

habitacionais da Ajuda e de Alcântara (muito associadas às classes trabalhadoras, primeiro agrícola e 

mais tarde industrial) ao caris burguês e recentemente cultural de Belém. É no entanto uma área 

desintegrada de qualquer destas realidades e muito desaproveitada; o único espaço referenciado pela 

população é o do hospital de Egas Moniz e tal acontece apenas pela sua importante função. 

Descrever-se-á o estado actual do lugar a partir das vias públicas que o delimitam, e 

enunciar-se-ão as intervenções emergentes para a sua clarificação. 

 
  

 A frente de quarteirão da Rua da Junqueira encontra-se muito semelhante ao que terá sido 

na fase de maior esplendor, no séc. XIX, com gradeamentos e restos de jardins (agora menos 

cuidados). As novas construções, como o Instituto de Medicina Tropical e o Hospital de Egas 

Moniz colocaram-se no centro dos antigos jardins de recreio, atenuando assim o impacto entre a 

sua enorme escala e os palácios e palacetes que se encontram directamente na frente de rua.  

 A partir da rua pode-se aceder aos jardins da Quinta das Águias e aos jardins da Quinta dos 

Saldanha, actualmente instalações do Hospital de Egas Moniz.  

 A Quinta das Águias está abandonada desde 1990 e encontra-se em sério risco de ruína. Os 

jardins estão em estado selvagem e encobrem aquele que foi descrito como um dos mais belos 

palácios de Lisboa, mas cujo interior tem sido alvo de variados saques.  
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 Na zona do hospital a frente de rua foi ligeiramente alterada para receber o posto de 

segurança à entrada e os vários edifícios do hospital encontram-se dispostos no terreno, estando o 

espaço (intersticial) entre volumes muito desqualificado e subaproveitado. Foram mantidas muitas 

das árvores do jardim que, apesar de não potenciarem a utilização actual do território constituem 

uma mais valia para o lugar.  
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 As construções da zona poente (quatro no total, incluindo a capela) bloqueiam quer a 

visibilidade do Palácio dos Saldanha a partir da Rua da Junqueira, quer a visibilidade para o rio e a 

margem Sul a partir dos jardins formais. 

 As traseiras do hospital estão pejadas de pequenas construções, algumas realizadas durante 

a execução do presente trabalho, que albergam arrumos e lixo hospitalar. As referidas construções 

bloqueiam completamente o acesso visual aos jardins formais do palácio, excepto no portão e 

escadaria de entrada para os mesmos. O edifício mais recente do hospital encosta mesmo ao corpo 

Nascente do palácio da Ega e sobrepõe-se parcialmente ao jardim. 

 
 

 A Travessa da Boa-Hora, perpendicular à Rua da Junqueira, mantém a pequena escala que 

a caracterizava enquanto rua privada, hoje desadequada ao fluxo automóvel que protagoniza. É no 

entanto um problema de difícil resolução, já que o alargamento da estrada obrigaria à expropriação 

de terrenos da Quinta das Águias, incluindo os do pátio da entrada pela dita travessa. A rua é 

essencialmente um espaço-canal estreito e de declive acentuado, murado do lado da Quinta e com 

algumas entradas do lado oposto, nomeadamente a dos Correios da Ajuda; e abre-se no que era o 

Páteo do Saldanha, hoje apenas um alargamento da via, com estacionamento e habitação de um 

lado, e um jardim gradeado seguido da fachada principal do Palácio dos Saldanha. O palácio acolhe 
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actualmente o Arquivo Histórico Ultramarino e, quer pela pouca frequência com que se recorre a 

este serviço, quer pelo jardim que encobre a fachada principal, passa despercebido à maioria dos 

moradores da zona. A referir ainda que os corpos laterais do pátio são actualmente ocupados por 

construções de um ou dois pisos voltadas para o gradeamento do jardim e utilizadas para habitação 

e restauração. O antigo pátio apresenta-se quase como uma caricatura de si próprio, com 

construção excessiva e o pouco espaço livre inutilizado. 

 

 O Palácio dos Saldanha ou da Ega é o edifício em melhor estado de conservação, tendo 

sido objecto de diversas campanhas de conservação e adaptação devido à sua utilização como 

arquivo. No entanto a construção está sobrecarregada e carece de espaço para organizar e arquivar 

devidamente o seu espólio (que está na sua maioria em depósito, ainda por catalogar). As relações 

do palácio com a evolvente estão bastante comprometidas, quer pelas construções do hospital a Sul 

(como já foi mencionado), quer pelos armazéns pré-fabricados a Norte. Os jardins a Sul estão 

bastante maltratados e a Norte reduzem-se a um triste terreiro. 

 A Rua do Giestal, que se converte em Rua Filipe Vaz no troço nascente, é um espaço sem 

carácter urbano. A rua deveria terminar a nascente no cruzamento com a Travessa do Conde da 

Ribeira e a Calçada de Santo Amaro mas a obra nunca foi realizada. A sua configuração actual 

termina com um troço muito estreito e íngreme (rodeado de pequenas habitações unifamiliares 

ilegais) que desemboca a meio da Calçada de Santo Amaro. Para além destas habitações, apenas 

existe algum convívio de rua na zona a poente, constituída pelos topos dos quarteirões 

habitacionais da Calçada da Boa-Hora e da Travessa do Giestal. O que resta da rua (que é a sua 

maioria) não tem qualquer tipo de vivência urbana: são muros e tamponamentos de variada espécie, 

as traseiras do antigo Liceu D. João de Castro recentemente convertido em Pólo de Educação e 

Formação Profissional e toda a dimensão útil da rua utilizada informalmente como parque de 

estacionamento para os profissionais do hospital.  

 

 O beco de acesso às Quintas do Saldanha e do Monte do Carmo enquadra a margem Sul 

do Tejo, o Cristo Rei e a Ponte 25 de Abril. Apesar desta condição excepcional funciona como 

entrada traseira do Hospital e do Arquivo e é utilizado maioritariamente para cargas e descargas do 

Arquivo, apesar de ser o único acesso exterior para o Salão Nobre do Palácio da Ega.  
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 A partir do beco entra-se na Quinta do Monte do Carmo, provavelmente devoluta deste a 

década de 1970. A quinta encontra-se em muito mau estado de conservação, coberta de vegetação 

selvagem e parcialmente em ruína devido a diversos incêndios que terão ocorrido durante as duas 

últimas décadas.  Pavimentos e coberturas em madeira encontram-se na sua maioria destruídos mas 

as paredes portantes estão todas conservadas, incluindo parte dos estuques e decorações interiores. 

O muro da propriedade na zona da entrada a Norte mantém parte dos elementos decorativos em 

baixo relevo, mas não apresenta já as ameias e o pequeno torreão visíveis na fotografia da década de 

1940, e a entrada foi tamponada com tijolo e posteriormente reaberta parcialmente. Na zona 

poente o muro ruiu parcialmente e foi substituído por tapumes metálicos.  
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 Para análise dos elementos gráficos e escritos a respeito do imóvel consultar as fichas do 

SIPA e do IGESPAR, bem como a fotografia do estúdio Mário Novais e a reportagem fotográfica 

do artista Gastão de Brito e Silva no âmbito do projecto Ruin’Arte (ver anexo A3). 

 

 Em suma a área de intervenção resume-se a um conjunto desorganizado de lugares com 

uma forte identidade formal e histórica mas cujas relações com a envolvente urbana e as 

construções recentes comprometem a sua possibilidade de vir a adquirir qualquer tipo de identidade 

urbana ou social. 

 
 A partir desta análise descritiva do lugar definiu-se a intervenção mínima necessária ao 

edificado de modo a recuperar espaços em mau estado de conservação e a libertar os elementos 

considerados importantes de construções invasivas. 
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 Importa ainda referir que os edifícios onde e em torno dos quais se realiza a intervenção 

estão inventariados pelo IPA -Inventário do Património Arquitectónico, nomeadamente através de 

referenciação alfanumérica do objecto, que traduz a sua posição geográfica internacional e nacional 

(na divisão administrativa vigente) e a sua posição na ordem interna do sistema.71 Os inventários 

realizados encontram-se em diferentes graus de completude, pelo que se dividem em: Graus 0 a 4 – 

registos de nível inventário; Grau 5 - registos em pré-inventário com um preenchimento mínimo 

dos campos e pressupondo a existência de um registo iconográfico; Grau 6 - registos em pré-

inventário elementar, meramente identificativo, em que apenas se registam dados elementares 

relacionados com o objecto de registo, como a localização, designação e tipo de utilização. 

 Podem também ser consultados os seus volumes de obra completos, através de um pedido 

ao Arquivo Municipal de Lisboa. 

 

HOSPITAL DE EGAS MONIZ   Rua da Junqueira nº126 

     nº IPA: PT031106020810; inventário de grau 6 

 

PALÁCIO DO PÁTEO DO SALDANHA Calçada da Boa-Hora nº30 

     nº IPA: PT031106020065, inventário de grau 272 

 

QUINTA DAS ÁGUIAS   Rua da Junqueira nº138 / Calçada da Boa Hora nº3 

     nº IPA: PT031106020195; inventário de grau 2 

 

QUINTA DO MONTE DO CARMO   Rua Filipe Vaz /Rua do Giestal nº53 

     nº IPA: PT031106010291; inventário de grau 5 

 

                                                
71

 O código, com catorze dígitos, resulta da conjugação de: 
1. sigla do país (da Lista dos Estados Membros das Nações Unidas, Resolução de 17 de Julho de 1997); 
2. dois algarismos retirados da Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTs de nível II para Portugal); 
3. seis algarismos correspondentes ao distrito, concelho e freguesia (codificação do INE); 
4. quatro algarismos correspondentes à ordem sequencial de inventariação no concelho (atribuída em exclusivo pelos técnicos 
coordenadores do SIPA 
72

 grau 2: imóvel ou conjunto com valor tipológico, estilístico ou histórico ou que se singulariza na massa edificada, cujos elementos 
estruturais e características de qualidade arquitectónica ou significado histórico deverão ser preservadas. Incluem-se neste grupo, com 
excepções, os objectos edificados classificados como Imóvel de Interesse Público 

 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO – ESTADO DE SÍTIO 

 45 

6. ESTADO DO SÍTIO 

 

 

Com a evolução das comunidades, exigem-se alterações programáticas na cidade, que 

implicam necessariamente adaptações do seu edificado e espaço vazio. Identificadas as 

componentes histórica (sócio-cultural) e edificada (material) como preponderantes no 

desenvolvimento da cidade, analisou-se o cenário físico actual da área a intervencionar – a sua 

imagem – e procura-se neste capítulo compreender as necessidades programáticas da comunidade 

que ali habita, como meio essencial para a definição do programa e complementar ao delinear da 

estratégia de intervenção arquitectónica.  

Dada a especificidade de cada caso de estudo, abandonou-se neste capítulo a propensão a 

uma reflexão teórica abrangente, sob pena de esta se tornar generalista, e optou-se por focar o 

discurso no cenário geral das cidades portuguesas e no de Lisboa em particular. 

 

 

 6.1. MATÉRIA, COMUNIDADE E PROGRAMA 

 

 “Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas actividades, são tão importantes 

como as suas partes físicas e imóveis.”73 Neste sentido, e porque a estrutura física da cidade não tem 

qualquer propósito se não for habitada, as operações urbanísticas e arquitectónicas levadas a cabo 

na cidade consolidada procuram dar resposta a necessidades físicas e programáticas precisas mas 

também reflectir sobre o “problema de fundo da sociedade actual - a falta de qualidade do viver público - (...) – 

a falta de estabilidade do meio físico (...) a falta de vitalidade funcional da cidade (...) a falta de apropriação social e 

cultural do espaço.”74 

 

 As carências ao nível da identificação das populações com os sítios que habitam são uma 

problemática actual na medida em que o envelhecimento da população e o seu consequente 

decréscimo, associados à conjuntura económica e cultural actuais estão a motivar a retracção das 

urbes que cresceram desmesuradamente durante o último século. O ‘retorno’ à cidade consolidada 

implica a adequação dos  bairros existentes às actuais exigências e necessidades da sociedade. Os 

bairros antigos, tal como o centro, são áreas consolidadas da cidade, que atravessaram diversos 

tempos e chegaram à actualidade, com maior ou menor qualidade arquitectónica, mas acima de 

tudo com uma forte identidade a nível dos tecidos urbano e social (adquirida pela sedimentação de 

                                                
73

 LYNCH, Kevin – A imagem da cidade. p.11 
74

 PEREIRA, Maria - Reabilitar o urbano ou como restitui a cidade à estima pública. pp.5-6 
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tempos, conhecimentos, actividades e pessoas) que lhes confere parte das características estimadas 

pela população e que se tentam recuperar através de projectos de requalificação urbana. 

 

Nuno Portas reflecte sobre a problemática dos bairros antigos das cidades portuguesas75. 

Estas são zonas predominantemente residenciais conformadas nos séculos XIX e XX que se 

encontram tendencialmente degradadas e, como tal, acabam por ser remetidas às classes sociais 

mais baixas e envelhecidas (muitas adquiriram aqueles fogos aquando da sua construção). Verifica-

se em geral um clima de segregação social e baixa auto-estima das populações que habitam estes 

bairros envelhecidos, apesar de serem também estes aqueles onde utilização da rua como espaço de 

encontro é mais intensa: os costumes e tradições encontram-se enraizados nestas populações e 

apesar da degradação do edificado este possui a mais valia e o carinho que lhe são conferidos pelo 

sedimento da utilização e do investimento de gerações naqueles lugares. Fornecer a todos uma 

habitação digna e espaços públicos de qualidade são pilares no combate à descrença e à 

desertificação. 

 A fisionomia do tecido urbano antigo é caracterizada por ruas estreitas que inicialmente 

eram dominadas pela utilização pedonal mas umas vez conquistadas pelo automóvel geraram graves 

problemas de acessibilidades: não existe nem espaço para os peões nem área suficiente para 

estacionamento e escoamento do trânsito em alturas de maior fluxo. A falta de acessibilidades 

contribui para o êxodo das populações mais jovens e móveis e para o decréscimo da utilização dos 

estabelecimentos comerciais, pelo que a restruturação do plano viário de um bairro é essencial à sua 

vitalidade. A solução passa por soluções equilibradas, com parques de estacionamento periféricos e 

um reduzido número de vias adaptado a um maior fluxo automóvel, em complemento a passeios e 

ruas pedonais que resolvam e qualifiquem deslocações de pequena distância entre habitação, zonas 

de estacionamento e espaços comerciais e de lazer. 

O investimento público e privado tende a ser direcionado para áreas de expansão urbana e 

a desleixar a intervenção nas zonas antigas, por estas serem erradamente julgadas como zonas 

consolidadas e, como tal, fechadas do ponto de vista da sua construção (completas construídas). Tal 

suposição é errónea, já que o ciclo do edificado proporciona a existência de espaços livres nos 

bairros antigos que poderiam ser utilizados para a construção de equipamentos públicos que 

servissem de âncora a programas de requalificação urbana. A expansão urbana ao oferecer grandes 

centros comerciais e unidades de habitação de menor custo e de fácil acesso automóvel agrava 

ainda os problemas de desertificação habitacional e comercial no coração das cidades. 

 

A inexistência de um plano conjunto de desenvolvimento complementar das várias zonas 

da cidade motiva e acentua fracturas no tecido urbano, funcional e social e traz também consigo a 
                                                
75 PORTAS, Nuno - Conservar Renovando ou recuperar revitalizando. 
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falta de relação entre linguagens arquitectónicas que perturbam a leitura do espaço e impossibilitam 

uma imagem identitária de bairro, de cidade. Somam-se desejos estéticos particulares, traduzidos 

em demolições, operações de restauro ou de simples ‘limpeza urbana’ que inviabilizam, muitas 

vezes, a compreensão dos valores tradicionais do tempo o do local em questão.  

 

 A revitalização dos bairros existentes conjuga acções ao nível da melhoria da habitação e da 

rede de acessibilidades, essenciais à qualidade de vida dos que ali residem, com a regulação das 

actividades oferecidas pelo bairro: ciar uma multiplicidade de funções que sejam atractivas para 

além da escala do bairro, mas compatíveis entre si e adequadas ao tecido urbano existente. Se as 

funcionalidades oferecidas pelo bairro são demais arruínam-no pelo congestionamento, se são de 

menos convertem-no em mero dormitório, qual bairro periférico típico. Por último e regressando à 

questão central - a falta de qualidade do viver público – é de salientar a importância dos espaços e 

equipamentos públicos em geral: são fundamentais para a qualidade de vida da população, para o seu 

enraizamento, para a sua identificação em relação à área de residência, assim como para promover a cidadania e a 

coesão social. 76  Idealmente os vários bairros de uma cidade funcionariam eles próprios como 

pequenas cidades auto-suficientes, reforçando as relações de vizinhança e a qualidade de vida, mas 

teriam também a singularidade necessária para atrair populações de outras zonas da cidade que ali 

se deslocariam pelas suas qualidades de pequeno comércio e serviços. 

 

 Ir de encontro aos problemas da cidade exige estratégias de reabilitação muito incisivas que 

vão de encontro às necessidades e particularidades de cada bairro, jardim, casa específicos mas que 

se coordenem à escala global da cidade ou da área metropolitana para a integração da cidade antiga 

como parte da cidade actual e a rentabilização das infraestruturas que formam a espinal medula da 

cidade.  
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 PAIVA, José - Guia técnico da reabilitação habitacional.  p.143 
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 6.2. DA AJUDA À JUNQUEIRA 

 

"E pela Junqueira, carregadinha de tradições e de palácios mortos,  

com a ressonância do Morgadio dos Saldanhas, o eco das festas na praia e nos salões” 77 

 

 ‘Junqueira’ fora respira-se ainda um clima agradavelmente burguês e até ligeiramente 

campestre; apesar de parte integrante da cidade há quase três séculos, esta continua a não ter o 

carácter urbano que outras áreas de expansão de Lisboa conquistaram.  

 A Rua da Junqueira vive destes ecos: conjuga tradições lisboetas mantidas pelos bairros da 

encosta de Monsanto aos fluxos urbanos e à enchente turística que o carácter histórico e cultural de 

Belém proporcionam. O arruamento em si encontra-se no limiar entre estes carácteres e por eles se 

deixa influenciar mas não assume identidade própria, que não aquela de um dia: campestre e 

veraneante. 

 A importância do carácter dos sítios e dos nomes que lhes fazem referência foi salientada por 

Matos Sequeira aquando da proposta de alteração do topónimo da Rua da Junqueira: “Acho 

interessante que se conservem os nomes antigos, muito principalmente quando eles nos servem de referência e de guia. 

Reflectem a fisionomia cidadã, o carácter e o espírito populares, a poesia evocadora do meio social em que se 

produziram. Os velhos nomes falam-nos à imaginação, são elementos reconstituintes do passado, de scenas mortas.”78 

E ao mencionar nomes Matos Sequeira refere também paisagens, casas, pessoas, tradições. Neste 

sentido procura-se a definição do quadro de necessidades da zona, de modo a enunciar uma 

estratégia de intervenção que permita reintegrar o objecto de intervenção no ambiente urbano de 

Lisboa, respeitando a vivência bairrista da Ajuda. 

 

 Identificou-se a Rua da Junqueira como espaço limite entre duas realidades distintas: a 

habitacional e historicamente consolidada encosta de Monsanto (com os bairros do Restelo a 

Alcântara) e zona ribeirinha, conceptualmente pública por excelência, hoje associada ao lazer e à 

cultura. 

 

 A encosta é densamente habitada e tendencialmente envelhecida, apesar do acréscimo de 

população jovem associado às Universidades Técnica e Lusíada. As zonas de maior concentração 

social estão essencialmente associadas a antigas ermidas (onde se concentram os poucos espaços 

públicos, algum comércio e restauração de bairro) e, mais recentemente, às instituições de ensino.  

                                                
77

 ARAÚJO, Norberto – Peregrinações em Lisboa. Vol.IX. p.9 
78

 LAMAS, Artur - A Rua da Junqueira, cartas compiladas e anotadas pelo autor de algumas delas. p.14 
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 A frente ribeirinha é maioritariamente constituída por grandes equipamentos que surgem 

isolados (em contraste aos quarteirões e estreitas ruas da encosta) e que são utilizados por toda a 

população da área metropolitana (e também por turistas e profissionais) que se desloca 

propositadamente em lazer, trabalho ou turismo. 

 
 

 O contraste entre realidades é também perceptível ao nível do espaço, dos equipamentos e 

dos transportes públicos. Junto ao rio concentram-se os espaços e equipamentos públicos, mais ou 

menos qualificados, e existe um maior fluxo de transportes públicos, internos à cidade e de ligação 

à margem Sul e à linha de Cascais. 

 Na zona da Ajuda e Alcântara o edificado é maioritariamente residencial, carecem os 

espaços públicos e de encontro e os transportes públicos cingem-se ao circuito entre a Calçada da 

Tapada e o Palácio da Ajuda, sendo apenas possível chegar à frente ribeirinha através da Calçada da 

Ajuda ou do Largo do Calvário. Em toda a Rua da Junqueira não existe apenas uma conexão por 

transporte público à parte alta da encosta e o elevado número de idosos residentes na zona não 

tende a deslocar-se para perto do rio e dos equipamentos de lazer, devido às dificuldades de 

mobilidade. A frente Norte da Rua da Junqueira funciona como um tampão fisicamente composto 

por palácios mortos: grandes propriedades fechadas e desqualificadas que quebram as lógicas de 

circulação urbana e não oferecem qualquer mais-valia à cidade, apesar da sua posição fronteiriça 

privilegiada.  
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 A carência de espaço público na zona habitacional coincide em grande parte com a 

existência de espaço verde no interior de quarteirões murados. 

 Verifica-se em geral a existência de solo desaproveitado, com zonas devolutas, 

desqualificadas, inutilizadas. Muitas destas áreas estão associadas a antigos palácios ou instituições, e 

uma parte delas é património do estado, pelo que são excelentes espaços de oportunidade para 

ocupar e qualificar. 

 
 

 A zona é caracterizada maioritariamente por edifícios de habitação multifamiliar e um 

reduzido número de serviços de proximidade, faltando em geral pequenos equipamentos que 

melhorariam a qualidade de vida dos habitantes destes bairros: jardins, estabelecimentos comerciais 

e alguma iniciativa cultural. 
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 Existem carências ao nível dos equipamentos associados ao perfil actualmente envelhecido 

(centros de dia, residências assistidas, centro de fisioterapia e de ginástica geriátrica, entre outros) e 

de apoio aos jovens estudantes que ali habitam provisoriamente (salas de estudo, equipamentos de 

lazer, residência).  

 
 

 É necessário um plano abrangente, que vá da oferta de qualidade de vida para as famílias, 

ao acolhimento conveniente da população jovem universitária e manutenção do conforto daqueles 

que por ali envelhecem; passando e não esquecendo os milhares de turistas que atravessam a 

‘Junqueira’ com destino a Belém. 
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7. ESPAÇO INTERSTICIAL E ESTRATÉGIA DE REGENERAÇÃO 

 

 

 Partindo da análise da cidade de Lisboa e da zona ocidental de antiga expansão da cidade, 

da sua escala e identidade próprias, desenvolve-se o conceito de espaço intersticial e a hipótese da 

sua utilização como estratégia regenerativa para a cidade. 

 Explora-se teoricamente esta ideia: procura-se uma definição para os espaços sobrantes, 

mas não vazios, na cidade e o seu preenchimento, densificando em uso e significado a cidade 

consolidada, sem exigir destruição de espaços pré-existentes e potencialmente úteis. 

 Sequencialmente expõe-se o plano de integração urbana dos palácios da Ega e do Monte 

do Carmo e do Hospital de Egas Moniz. A memória descritiva da intervenção sintetiza as anteriores 

reflexões sobre a relevância da matéria existente no lugar e a sua necessidade de adequação a uma 

sociedade em mutação; ensaiado a operatividade da utilização do interstício para a resolução do 

projecto. 

 

 

 7.1. ADIÇÃO DE CORPOS 

 

Os espaços construídos e a área de território que ocupam (sejam eles edifícios ou espaços 

abertos), têm um ciclo de utilização (uso – abandono – reutilização) em que são sucessivamente 

construídos, habitados, desafectados e podem chegar ao estado de ruína antes de voltarem a ser 

alvo de atenção por um qualquer estratega da cidade. Inicia-se então um novo ciclo de intervenção - 

demolição, conservação, reutilização, entre outras - e uso.79  

Pode-se em cada momento identificar espaços na cidade em todos os estágios do ciclo de 

utilização e, como tal, existem sempre espaços em regime de desafectação que podem ou não 

corresponder a zonas edificadas ou edificáveis. Em todo o caso tratam-se invariavelmente de 

espaços expectantes que convidam ao estudo de novas possibilidades de transformação do lugar. 

 

“À máxima ‘os projectos estão no lugar’ podíamos contrapor 

 ‘os projectos estão na possibilidade de transformação do lugar’”80 

  

Aguardando intervenção humana para que possam adquirir papel activo na cidade 

encontram-se: áreas não construídas por razões jurídicas, espaços sobrantes na margem de infra-
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 ALVES COSTA, Alexandre – “Acções Patrimoniais, perspectivas críticas (entrevista)” Arquitectura e Arte nº82/83 pp. 24-39 
80

 AIRES MATEUS, Manuel – “Aires Mateus - Espaços Tensionados (entrevista)” Arquitectura e Vida p.40 
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estruturas; áreas marginais entre partes da cidade ou entre municípios; áreas de edifícios devolutos, 

demolidos ou em estado de ruína e espaços sobrantes entre construções (aqui entendidos como 

espaços intersticiais). 

Centrar-se-á o discurso nos espaços intersticiais da cidade; sendo que o interstício é o 

intervalo separativo das moléculas de um corpo ou ainda o intervalo que separa dois órgãos ou corpos contíguos mas 

não unidos 81 . Neste argumento consideram-se espaços intersticiais - espaços deixados 

despropositadamente livres entre construções próximas, espaços despropositadamente sobrantes.  

 

Na cidade as construções tendem a aproximar-se da via pública, por razões funcionais e de 

valorização imobiliária, desenvolvendo-se de forma mais ou menos regrada para o interior dos 

lotes. Uma parte significativa dos espaços intersticiais existe no interior de quarteirões, passando 

por isso despercebidos a quem percorre a cidade e conferindo-lhe a aparência de objecto completo 

quando na  realidade aqueles espaços comportam ainda a adição de mais moléculas. 

Existem frequentemente espaços intersticiais no limiar de propriedades distintas, em que as 

construções se organizam no interior do lote segundo uma lógica interna, mas que olhando a uma 

escala maior é perceptível a falta de uma organização geral do quarteirão e a zona intersticial 

inutilizada poderia ser rentabilizada segundo uma estratégia comum aos vários lotes do quarteirão.  

Também no ‘encontro’ de edifícios de diferentes tempos são frequentemente deixadas 

relações por resolver, em que uma construção contamina o universo da outra mas opta por deixar 

uma faixa marginal livre que ignora o problema sem o resolver.  

Casos aparentemente mais simples mas igualmente desafiantes são os de edifícios 

obsoletos, devolutos ou em ruínas que criam falhas na habitual massa que constitui uma frente de 

rua. Estes interstícios têm a vantagem de serem perceptíveis da via pública, facto que contribui para 

diminuir consideravelmente o tempo em que se encontram inutilizados. 

 

Dadas as suas características, os interstícios têm à priori a vantagem de serem 

maioritariamente invisíveis da rua, logo funcionam para as populações como espaços inexistentes. 

A sua utilização é um agradável incremento de valor à área envolvente sem que para tal seja 

necessário efectuar demolições, funcionam como ‘novos espaços’ na cidade, como se subitamente o 

terreno já ‘consolidado’ aumentasse de área.  

 

 Perante este cenário encaram-se os interstícios da cidade como Solà-Morales olha o vazio: 

“como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación.” 82 O espaço 

intersticial detém na pequena dimensão o seu verdadeiro potencial enquanto lugar operativo do 

                                                
81

 significado segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa 
82

 SOLÀ-MORALES, Ignasi – “Terrain Vague” Territórios p.187 
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imaginário para a transformação da cidade. Inserindo novas células nestes espaços poderemos 

regenerar a cidade, actualizando-a a partir de intervenções de pequena escala, por isso de mais fácil 

manejamento, direcção e financiamento. Complementando as obras de grande escala da cidade, 

intervenções cirúrgicas no tecido urbano consolidado ao nível dos estabelecimentos comerciais, 

equipamentos de apoio social, habitação, espaços de lazer, hortas e jardins urbanos adequam 

núcleos urbanos obsoletos às populações de hoje: pertencentes a faixas etárias, económico-sociais e 

culturais diferentes daquelas que caracterizavam a cidade de ontem e, muito provavelmente, a de 

amanhã.  

 Um claro exemplo da verdadeira operatividade de pequenas intervenções urbanas é a 

melhoria da qualidade de vida que a resolução dos problemas de acessibilidade e sinalética 

trouxeram aos centros das cidades.  

 

 Observando os trabalhos de conservação e restauro de edifícios, verifica-se que são 

comuns as operações de anastylosis: em que um corpo é recuperado e ‘remontado’ utilizando as 

peças originais que se desintegraram e as lacunas que apareceram com o tempo são preenchidas 

com materiais novos, perfeitamente identificáveis, que proporcionam a integração harmoniosa do 

conjunto83. O trabalho com os interstícios da cidade é semelhante a esta prática; trata-se de 

trabalhar não em lotes ou quarteirões mas em falhas no tecido (mas contrariamente às falhas nos 

edifícios a restaurar, estas poderão nunca ter sido preenchidas no passado) que têm sempre 

características muito específicas que lhes conferem uma certa identidade logo à partida. É um 

trabalho de margens irregulares, por vezes com envolventes bizarras e o seu papel é sempre o de 

construir um discurso que ligue todas as partes através da adição de partículas na lacuna do tecido 

base84 – rentabilizando e significando o lugar. Obtém-se assim um corpo mais denso, mais sólido e, 

acima de tudo, mais estável. 

 

 Esta capacidade da cidade consolidada comportar mais intervenções – mais moléculas – 

aproveitando os espaços ‘mortos’ e não destruindo desnecessariamente o tecido existente é uma 

importante pista na direcção da rentabilização do escasso solo urbano e da sua tão importante 

valorização; e apostando simultaneamente no bem viver das populações residentes, que a habitam 

diariamente.  

 

 

                                                
83

 HENRIQUES, Fernando - A conservação do património histórico edificado. p.6 
“Anastylosis é um termo de origem grega que significa remontagem de peças duma dada estrutura que existam num estado de desagregação” e utilização de 
materiais actuais para construção das peças em falta 
84

 MENDES RIBEIRO, João “antes de mais, de reorganizar criticamente a matéria pré-existente, através de uma arquitectura que se deixa contaminar 
pelo existente e que, ao introduzir o novo, afirma a sua consolidação.”. em “Acções Patrimoniais, perspectivas críticas (entrevista)” Arquitectura e 
Arte nº82/83  p.28 
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 De reforçar que a estanquicidade da sociedade é um mito85; as exigências alteram-se e a 

necessidade de actualização da estrutura física que acolhe o nosso habitar 86  é um facto 

incontornável.  

 As carências funcionais características do centro e das zonas antigas contribuem para o 

abandono destas áreas enquanto parque habitacional, fazendo com que fiquem dependentes do 

sector terciário e de pequenas indústrias, acabando muitas vezes por desertificar. Estas exigências 

poderiam em grande parte ser colmatadas através de propostas originais ou de redesenho para os 

espaços intersticiais, que incorporariam novos programas através da densificação urbana, através da 

construção sem obrigatória destruição.  

 A escala e o cariz das áreas antigas obriga a um exercício de adequação de conceitos 

genéricos de arquitectura e planeamento urbano que possibilitem uma abordagem atenta às 

particularidades dos lugares específicos. 

 

 

7.2. INTEGRAÇÃO URBANA DO MORGADIO 

 

 Partindo das várias frentes de análise da encosta da Ajuda delineou-se um plano estratégico 

que fizesse frente às suas necessidades infra-estruturais e de espaço público, do qual se desenvolveu 

a parte referente ao coração do antigo morgadio: os actuais Palácio da Ega, Palacete do Monte do 

Carmo e Hospital Egas Moniz, aos quais se acrescentou o Palácio da Quinta das Águias, por se 

considerar um elemento potencialmente relevante para a regeneração da zona. 

 A proposta de integração urbana tem como pontos de ancoragem os edifícios considerados 

relevantes e explora os espaços anexos e os sobrantes (intersticiais) como estratégia de ocupação do 

território. 

 

“prioridade às obras de infra-estruturas, equipamentos e espaços públicos  

de forma a aumentar o gosto das pessoas pelo lugar onde vivem”87 

 

 

 

 

 

                                                
85

 Olhemos o exemplo das cidades europeias, em que durante o último meio século o envelhecimento da população e a política de 
rendas assumiu proporções dramáticas, com o envelhecimento das casas a par do envelhecimento dos seus moradores, que provocou o 
abandono e desafectação de parte do tecido urbano. 
86

 Principais conflitos que a cidade consolidada tem por resolver: acessibilidades; utilidade social do parque habitacional; espaços livres 
de construção; concorrência com as áreas de expansão e ordem estética. PORTAS, Nuno - Conservar renovando ou recuperar revitalizando. 
87

 idem.  p.16 
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o objectivo 

 Analisando a zona da Ajuda, concluiu-se que as intervenções ao nível do espaço público e 

das infra-estruturas de apoio à população são as suas grandes necessidades; como tal ensaiou-se 

uma estratégia que permitisse alcançar estes objectivos sem retirar à zona as suas características 

marcantes: ruas estreitas, frentes de rua contínuas e de média altura, poucos vazios na malha 

urbana, alguns apontamentos de pequenos largos e um único jardim inserido no desenho urbano (o 

do Alto de Santo Amaro). 

 O plano de acção centrou-se na definição de um conjunto de pequenas intervenções no 

espaço público, como contributo para a qualidade de vida destas populações maioritariamente 

envelhecidas. Multiplicar os percursos entre a parte alta e a parte baixa da Ajuda, criar alternativas 

aos íngremes e estreitos passeios, com zonas pedonais equipadas com dispositivos que facilitem a 

acessibilidade a indivíduos com mobilidade reduzida, complementados por lugares de estadia que 

tornem mais aprazíveis as deslocações diárias, que tendem a ser efectuadas a pé, muitas vezes de 

modo solitário e com reduzida velocidade. Propõe-se complementar a rede de espaço público com 

pequenos equipamentos, que desenham a frente de rua e medeiam a relação entre a via pública, 

tendencialmente rodoviária, e os interiores de lotes, bolsas redesenhadas de modo a albergar 

percursos e espaços de lazer.  

 

o conceito 

 Estabelecem-se dois gestos base: um primeiro em que se desenha a frente de rua através de 

um volume maciço – o muro exterior – e um segundo em que se qualifica o vazio para lá do muro, 

em relação com os vários elementos pré existentes (evidenciar e qualificar o interstício). 

 
 

 A estratégia de ocupação do território livre poderia abranger toda a encosta da Ajuda, mas 

de agora em diante na área de intervenção circunscreve-se à metade poente do quarteirão do 
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Hospital de Egas Moniz e ao terreno da Quinta das Águias (situado a poente do quarteirão do 

hospital). Pretende-se a ‘abertura’ do quarteirão através do desenho de um percurso público 

qualificado e apropriado a pessoas com mobilidade reduzida que complemente a estreita Calçada da 

Boa-Hora e as íngremes e características Escadinhas do Conde da Ribeira. 

 
 

a organização do espaço 

 O plano de integração urbana desenvolve-se a partir do antigo Páteo do Saldanha e das 

entradas secundárias da quinta: a Norte a rua privada de acesso simultâneo às Quintas do Saldanha 

e do Monte do Carmo, e a Sul o portão da Rua da Junqueira, actual entrada principal do Hospital 

de Egas Moniz. 

 Tal como referido pretende-se melhorar a fluidez entre a encosta da Ajuda e a Rua da 

Junqueira. Cria-se um atravessamento no quarteirão que liga a antiga rua privada e a Rua do Giestal 

à entrada pela Rua da Junqueira (direção Norte-Sul) e liga-se este atravessamento ao Pátio do 

Saldanha e à Calçada da Boa-Hora (direcção Nascente-Poente). Para tal os limites da propriedade 

estrita do Hospital são alterados, passando a faixa de terreno em redor da capela e do edifício da 

administração para o domínio do espaço público. 
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 A partir destas ligações primárias desenvolvem-se os espaços semi-privados associados aos 

palácios a recuperar e o jardim público a Norte do Hospital, que se encontram descritos mais 

detalhadamente na descrição do programa. 

 
 

a forma 

 A topografia é trabalhada através de patamares orientados para vistas exteriores ou 

associados a vistas e sistemas internos do projecto (assumem qualidades de miradouro ou de pátio). 

A distribuição dos espaços verdes acompanha o princípio de ocupação da encosta em patamares. 

 Os novos volumes edificados são em regra dispostos em associação directa com as frentes 

edificadas da Rua do Giestal e da Travessa da Boa-Hora.   

 Os corpos dos Palácios da Ega e do Monte do Carmo voltam-se para o rio e associam-se a 

grandes patamares originalmente ajardinados e pontuados por fontes. Esta lógica de organização do 

território justifica a posição excepcional do refeitório, perpendicular ao rio. Este está associado ao 

jardim público que por impossibilidade de olhar o rio devido à existência do hospital se volta para o 

Palacete do Monte do Carmo, rodando o edifício e o jardim e plano de água que o completam, por 

associação à lógica formal das pré-existências. 
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o programa 

 Propõe-se um conjunto de pequenos equipamentos e serviços de proximidade, que 

complementam o programa do Hospital, e o parque habitacional que domina a encosta de 

Monsanto.  

 

 Associado ao Pátio do Saldanha, os já existentes Palácio da Ega (instalações do Arquivo 

Histórico Ultramarino) a Nascente e uma banda de blocos de habitação tipo esquerdo-direito a 

Poente; são complementados com habitação em galeria a Norte do pátio e um volume solto com 

áreas de restauração a Sul que medeia a relação entre o vazio e o espaço do interior do quarteirão 

do hospital. (ver fig.7e - A) 

 A partir do pátio acede-se também aos terrenos da Quinta das Águias, onde se propõe uma 

zona de cafetaria com jardim a Norte do Palácio, a partir da qual se desenvolvem a Norte as hortas 

e a Sul os jardins formais. Para o Palácio (e o edifício anexo) propõe-se a sua conversão em centro 

empresarial, que garantiria o apoio financeiro necessário à manutenção dos jardins que poderiam 

ser acessíveis à população em geral. (ver fig.7e - B) 

 

 O espaço que envolve o Hospital é reorganizado, dá-se um maior destaque à capela, 

mantém-se um edifício de apoio ao hospital (que se destina a administração), e desenham-se locais 

de estadia, bem como uma zona de cafetaria e de parque infantil. (ver fig.7e - C) 

 A partir do jardim do Hospital, pela escadaria do século XVIII que dava acesso à parte alta 

dos jardins dos Saldanha, desenha-se um percurso até à entrada Norte do quarteirão. A partir deste 

eixo acede-se ao Palácio da Ega a Poente e ao Palacete do Monte do Carmo a Nascente. 

 

O Palácio da Ega continua a alojar parte das instalações do Arquivo Histórico Ultramarino, 

mas parte dos grandes salões, incluindo o Salão Nobre (Pompeia), são libertos desta função. Estas 

zonas passam a funcionar como casa-museu e galeria de arte, e o Salão Nobre é liberto para a 

realização de eventos, sendo o seu acesso pelo interior do edifício complementado por um outro, 

através do pátio Norte que tem acesso directo pela Rua do Giestal.  

A Norte do Palácio e associados à Rua do Giestal colocaram-se os laboratórios de 

conservação, restauro e catalogação –  que passam a ter acesso directo à rua, e instalações 

adequadas à sua especificidade. Estes relacionam-se com o Palácio através de pois pátios:  um à 

cota 16 que  resulta da expansão do saguão pré-existente; e outro à cota 21 que funciona como 

pátio de Verão, em sombra. Na frente de rua localiza-se também o polo de investigação do 

Hospital, com possibilidade de estadia provisória, que serve simultaneamente os profissionais 

externos do hospital e do arquivo. (ver fig.7e - D) 
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O Palacete do Monte do Carmo e áreas envolventes recebem dois programas distintos mas 

complementares: na parte Norte, a uma cota superior e em relação com a Rua do Giestal, instalam-

se o centro de dia (no palacete) e a residência (num novo edifício); e na zona Sul um jardim público 

intimista tem como pano de fundo o antigo Palacete e recebe o refeitório comunitário como 

programa de apoio. (ver fig.7e - E) 
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8. PROBLEMÁTICA DA INTERVENÇÃO 

  

 

 Neste último capítulo propõe-se uma reflexão sobre o que é, afinal, intervir na cidade 

consolidada. Retomam-se os temas associados à cidade e à história; e portanto, à memória. 

 No campo da reflexão discute-se a identificação das populações com as suas cidades - 

entidades dinâmicas e mutáveis. É necessária uma ‘certa sensibilidade’ ao sítio, e esta mesma apela à 

importância dos lugares de passagem88 como elementos que nos conectam permanentemente a uma 

realidade reconhecível, enquanto despertam a curiosidade da procura e da descoberta: lugares onde 

encontramos a estabilidade necessária ao nosso cosmos. 

 Apresenta-se o projecto de arquitectura correspondente ao Centro de Dia e Residência 

Assistida para idosos, parte integrante do plano urbano apresentado no capítulo anterior. 

Continuam na mesa de debate os temas da cidade e do seu intervir; preponderantes nas decisões de 

projecto a todas as escalas, desde a utilização de elementos formais reconhecíveis no passado 

daquela área, à estratégia de escolha e utilização dos materiais que determinam a relação sensorial 

entre o sujeito e o objecto. 

 

 

 8.1. LUGARES DE PASSAGEM 

 

Em arquitectura “a intenção primeira é criar uma entidade formal, apesar de neste projecto outras 

intenções poderem estar presentes”.89   

 O objecto arquitectónico constitui o cenário no qual se desenrola a relação entre o Homem 

e o espaço (o lugar). Esta relação tem como suporte a imagem, que é a representação física do 

espaço perante o seu usufruidor, no entanto o espaço tem capacidade de comunicar significados 

que vão além da sua representação física (formal e funcional). O espaço comunica simultaneamente 

através de ambiências ou atmosferas90 que contribuem para a  definição e expressão do seu carácter 

formal/a sua imagem. 

Projectar para espaços já construídos é portanto um exercício formal que inclui 

implicitamente o propósito de melhorar os níveis de significação do objecto, níveis estes 

                                                
88

 PEREIRA, Paulo – “Lugares de Passagem e o resgate do Tempo. Interpretação de monumentos e sítios” Património Edificado, Pedras 
Angulares pp.90-106 
89

  ABREU, Pedro – Palácios da Memória. p.74 
90

 significados segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa.  
Ambiência: o que rodeia, meio físico ou moral, ambiente;  
Atmosfera: meio em que se vive, considerado como exercendo uma influência.  
São sentidos figurados, que não implicam especificamente uma existência matéria/física. 
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parcialmente existentes à priori. Logo “qualquer intervenção num contexto urbano deverá partir do que já 

existe, não no sentido de tentar congelar o passado e impedir a mudança, mas porque a nosso ver qualquer construção 

precisa de ‘fundações’, sejam elas físicas, sociais ou culturais”91; ideia reconhecível no método utilizado pelo 

atelier português Aires Mateus e Associados, que discute regularmente as possibilidades de 

conhecimento de um lugar através da prática concreta de projecto.  

A pertinência desta reflexão origina e justifica o estudo realizado no âmbito do lugar onde 

se pretende intervir, de que o projecto desenvolvido para este trabalho é exemplo. 

 

O interstício, dada a sua condição secundária, constitui uma oportunidade para olhar o 

lugar ao detalhe, compreender as suas diferentes dimensões e histórias. Por serem espaços de 

dimensão e limites irregulares e cuja relação com a envolvente se encontra frequentemente por 

resolver, possuem incoerências que, uma vez compreendidas, podem ser orientadas para o reforço 

de uma intenção de projecto. 

 

Um posicionamento crítico deve acompanhar as várias fases de intervenção, sob pena de 

esforços mal direccionados resultarem na ‘destruição’ irremediável daquele lugar. Por vezes “o que é 

construído [conjunto do antigo mais a intervenção] é muito pouco significativo do ponto de vista cultural e 

muito pesado do ponto de vista material”92, mas o contrário também sucede. No entanto o património 

construído só é operativo e útil quando a comunidade assume simultaneamente a consciência da 

sua existência e o direito de ‘fazer de novo’: tomar partido do que existe e incutir a marca da sua 

época. 

 

“De facto a sociedade contemporânea tende a estabelecer uma excessiva distância entre passado e presente 

que reduz o passado a contornos nebulosos e inoperativos, de que resulta uma identidade inconsistente – efémera e 

relativista do presente.”93 

 

O exercício sobre a cidade pode ser entendido como o acto de ‘construir’ atalhos que 

facilitem o percorrer desta distância. Paulo Pereira evoca a metáfora dos lugares de passagem94 para 

ilustrar as formas do arquitectar (formal e existencial) como meio de conexão entre o lugar histórico 

e a realidade actual.  

                                                
91

 REIS, Ana e LUCAS, Marta – “Acções Patrimoniais, perspectivas críticas (entrevista)” Arquitectura e Arte nº82/83 p.38 
92

 CARRILHO DA GRAÇA, João – “Acções Patrimoniais, perspectivas críticas (entrevista)” Arquitectura e Arte nº82/83  p.28 
93

 ABREU, Pedro – Palácios da Memória. p.485  
94

 “A experiência de passagem através de lugares qualificados ou considerados ‘mágicos’ constitui um leitmotif da literatura antiga e contemporânea, estendendo-
se também ao cinema, desde Julio Verne ou Italo Calvino até às ‘cidades obscuras’ de Schuiten e Peeters“ em PEREIRA, Paulo – “Lugares de Passagem 
e o resgate do Tempo. Interpretação de monumentos e sítios” Património Edificado, Pedras Angulares p.90 
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O autor refere-se nomeadamente à interpretação de monumentos desafectados da sua 

função inicial, em que a intervenção se destina unicamente à clarificação das suas qualidades. 

Extrapolando os seus princípios para um universo mais vasto, encontramos directivas úteis para 

acções de reabilitação de imóveis com manifesto valor arquitectónico que se encontrem devolutos. 

  

 Perante um local histórico não intervencionado e obsoleto tendemos a considerá-lo 

incompreensível, inútil até. Sucede que perante estes lugares, se instaura uma falha espacio-temporal 

que nos transporta deste mundo – a realidade actual – para um outro mundo – o do objecto – que 

nos é estranho; tal acontece porque o objecto/o sítio patrimonial, se situa completamente fora da 

nossa ordem contemporânea: no seu estado ‘puro’, que frequentemente é sinónimo de ruína, não 

nos é minimamente útil, a não ser para ser fruído. 

  E para a sua fruição é essencial a ‘entrada’ na atmosfera daquele objecto, o que obriga a 

um exercício racional, de abstracção e  de tentativa de entendimento da objectividade perdida mas 

que seria possível reconstituir. A reconstrução mental da realidade sugerida implica um grande grau 

de subjectividade e, porque não, de afectividade; a imagem percepcionada por cada indivíduo é 

única (ver cap.5.1), e quanto menores forem as referências visuais, maior será o distanciamento 

entre as diversas percepções individuais. Situamo-nos a meio caminho entre a nossa realidade 

reconhecível – actual – e a realidade representada no sítio – e por nós imaginada. 

 

 O exercício do arquitecto é o de subtrair as dúvidas suscitadas por aquela coisa que ali esperou 

por nós; para vencer a distância entre o passado e o presente, entre o edifício histórico e o seu uso e 

utilizadores actuais. Procura-se integrar (sem perda de aura95) o sítio na ordem contemporânea: 

valorizando, explicando, interpretando; dando “conta de que é possível entender e ler o passado, perceber um 

objecto, com a certeza porém que desse objecto que nos é oferecido ao entendimento, desse objecto apenas iremos 

perceber um segmento, uma fracção dele, uma infinitésima fracção aliás.”96  

 Incrementar o conhecimento a partir do objecto e minimizar o carácter subjectivo da sua 

percepção, assumindo no entanto que parte dessa subjectividade é obrigatória e desejável, como 

meio para o despertar de umas recordações e o implementar de tantas outras. Autores como 

Viollet-le-Duc e Camillo Boito que se debruçaram sobre a importância e os métodos do restauro, 

atentaram também no carácter emocional da arquitectura, que lhe confere a propriedade de âncora 

colectiva: “a memória revela-se como categoria constitutiva da Arquitectura, categoria essencial à conformação de 

uma linguagem sócio-culturalmente compreensível.”97 

                                                
95

 PEREIRA, Paulo – “Lugares de Passagem e o resgate do Tempo. Interpretação de monumentos e sítios” Património Edificado, Pedras 
Angulares p.92 
96 idem. ibidem 
97

 ABREU, Pedro – Palácios da Memória. p.480  
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 A cidade e os seus elementos relevantes – patrimoniais ou não – funcionam 

simultaneamente como âncora e como motivo para o projecto de arquitectura. Suscitam a nossa 

curiosidade, intrigam-nos, e por isso motivam o desejo de conhecimento; que incita a pensar e a 

projectar para esses lugares. Uma vez iniciado este processo, estes referenciais da cidade e da 

comunidade não podem funcionar senão como âncoras, porque apenas partindo de certezas se 

consegue procurar instituir uma ordem.  

 O exercício de construir cidade significante é também o de identificar entre o vasto 

património construído da cidade consolidada, o que é potencialmente relevante, que tem força para 

ancorar projectos contemporâneos capazes de albergar as necessidades programáticas emergentes e 

ainda ser capaz de reter e suscitar à lembrança os referenciais sócio-culturais actuais. Sem o 

cumprimento destes objectivos, quer reutilizando edifícios antigos, quer construindo novos, não se 

reúnem as condições necessárias à persistência, e as cidades não se fazem unicamente a partir de 

permanências centenárias, sob pena serem contaminadas por um clima de nostalgia manifestamente 

contraproducente para a sociedade mutável e hiperactiva que conhecemos. Sob este tema 

recordamos que Aldo Rossi refere que as pré-existências (no seu texto muito associadas à ideia de 

monumento) podem funcionar como elementos pulsores ou elementos patológicos98, e que a tentação 

facilitista de manter apenas porque é antigo revela-se frequentemente uma decisão anti-progresso. 

 

 A cidade é dominada pelos que a habitam e nela se referenciam. Cada arquitectura é um 

símbolo do seu tempo e uma ‘caixa’ para a experiência humana. Acolhe também memórias e 

símbolos passados – para que não se percam definitivamente – e deverá ser receptiva a 

intervenções futuras. Um edifício incorpora o passado, significa o presente, e referencia o futuro. 

 

As intervenções arquitectónicas de hoje “constituem, por fim, essas pequenas e singelas ‘máquinas 

do tempo’(...)que nos permitem olhar o passado, e passar dele para o presente, sem o desproporcionado esforço das 

coisas secretas e obtusas:  

 

abrindo uma pequena porta ou lançando uma ténue pista, por pequena que seja,  

mas que por isso mesmo seja suficiente para o encaminhamento do sujeito para o conhecimento. 

 Com a subtileza possível.” 99 

 

 

                                                
98

 A individualidade dos factos urbanos tratada por ROSSI, Aldo - A Arquitectura da Cidade. pp. 43-46 
99

 PEREIRA, Paulo – “Lugares de Passagem e o resgate do Tempo. Interpretação de monumentos e sítios” Património Edificado, Pedras 
Angulares p.92 
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 8.2. A QUINTA DO MONTE DO CARMO 

 

 Por fim estuda-se à escala do edificado parte do plano elaborado para a área: a zona 

correspondente à actual Quinta do Monte do Carmo.  

 O projecto é desenvolvido a partir da investigação histórica realizada, numa tentativa de 

colocar estes conhecimentos ao serviço da intervenção, como meio para uma actuação incisiva 

sobre o lugar. Procura-se criar um sistema de relações espaciais e tectónicas que coloque em diálogo 

dois tempos e modos de arquitectar distintos, significar e clarificar as pré-existências, criando novos 

significados através de novas arquitecturas. 

 

“desejo ardentemente que a história da arte (...) perca de uma vez por todas, o seu carácter de encasulamento, de 

reflexão melancólica e solitária sobre objectos,(...) pragmatizando a sua possibilidade de intervenção”100 

 

 

                                                
100

 PEREIRA, Paulo – “Património construído e história de arte” Património Edificado, Pedras Angulares p.146 
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 O projecto desenvolve-se em três cotas distintas, cada uma contendo um volume edificado 

associado a espaço livre. No plano inferior (à cota 22,5) situa-se o refeitório – ‘o Celeiro’ – e um 

‘Terreiro’ de domínio público. À cota 24,0 desenvolve-se o edifício da residência – ‘o Barracão’ – e 

o ‘Pomar’. No patamar mais elevado situa-se o Palacete que é complementado pelo ‘Pátio da fonte’, 

a Norte, e uma varanda sobre o rio, a Sul (à cota 27,7). 

 

o conceito 

 O conceito enunciado para a escala urbana é transversal ao projecto em todas as suas 

escalas e mantém-se ao nível do edificado: delimitar o espaço de intervenção através de 

muros/barreiras (edificadas ou não) que mantêm o carácter da rua-canal característico dos bairros 

lisboetas, e deixar o interior livre destinado a espaços verdes (de estadia ou apenas de desafogo do 

solo).  

 Constrói-se um muro sem aberturas, em sintonia com o carácter da Rua do Giestal, e 

permite-se que este plano dobre sobre si para criar uma zona de entrada, quer para os jardins e o 

hospital, quer para o centro de dia e residência da Quinta do Monte do Carmo. No interior semeia-

se um jardim que envolve e dá sentido ao Palacete e aos muros pré-existentes; jardim este que se 

materializa através de elementos vegetais, mas também através da estrutura regular que origina os 

novos volumes edificados. A ideia de uma sementeira, como meio de organização do território, é 

reforçada pela possibilidade da estrutura que alberga a nova construção ser passível de proliferar e 

ocupar de outro modo o território, caso se alterem as necessidades programáticas.  

 
 

 

a organização do espaço 

 Estruturou-se o território a partir dos elementos marcantes existentes: o beco de entrada a 

partir da Rua do Giestal e o Pátio da fonte a Norte do Palacete, que funcionam simultaneamente 

como elementos de chegada e de ligação entre programas.  

 O beco (ou rua privada) foi convertido numa rua pedonal de ligação à parte alta do 

Hospital, a partir da qual se acede simultaneamente ao pomar da residência e ao terreiro do 

refeitório. Estes dois patamares de jardim estão fortemente relacionados entre si por dois muros 

que contêm uma rampa que os interliga.  
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 O terreiro tem o Palacete como mote, volta-se para ele e serve de plateia à grande varanda 

voltada a Sul que dá continuidade àquela antiga residência. O Palacete dá sentido aos espaços vazios 

que o apoiam: o pátio a Norte, pré-existente e intimista, e a varanda/miradouro a Sul, árida e 

solarenga, numa interpretação do que seria o miradouro para o rio e zona de contemplação das 

hortas. 

 O pomar desenvolve-se longitudinalmente em direcção ao edifício pré-existente e organiza-

-se a partir da sua geometria; no entanto, a ligação ao Palacete processa-se lateralmente, através de 

uma escada que liga o jardim ao pátio e somente a partir do pátio se acede então ao Palacete. 

 
 

a forma 

 A Norte um grande ‘muro-habitado’ alberga a área da residência e contém a inclinação da 

Rua do Giestal: um muro de contenção suportado pelo programa que o justifica. Este relaciona-se 

permanentemente com o Palacete através do pátio da fonte que os conecta.  

 A partir do bloco das residências e dos espaços exteriores associados ao Palacete 

desenvolve-se um plano horizontal que se assume como referencial sobre o qual se destacam o 

Palacete e as árvores junto ao portão de acesso e, a poente, o conjunto edificado do Palácio do 

Pateo do Saldanha. Este plano contém o muro original de entrada da quinta, o refeitório, a rampa 

de acesso à quinta e a pérgola que agrega todos estes elementos.  
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o programa 

 O programa para a Quinta do Monte do Carmo - centro de dia e residência assistida - 

encontra-se distribuído por três edifícios e por três graus de utilização: programa destinado a toda a 

população da Ajuda, programa destinado aos utilizadores do centro de dia, e programa exclusivo 

para os moradores da residência assistida. 

 

 O terreiro a Norte do Hospital relaciona-se directamente com a residência e com o 

percurso pedonal de atravessamento do quarteirão até à Rua da Junqueira. O refeitório – o Celeiro - 

relaciona-se directamente com o jardim e, por se encontrar nesta posição central, pode ser utilizado 

não só pelos utentes do centro de dia e da residência, mas também por funcionários e utentes do 

Hospital e do Arquivo Histórico Ultramarino; prevendo-se ainda a possibilidade de 

aprovisionamento de refeições a serem distribuídas pelo programa de apoio domiciliário do centro 

de dia, caso este exista. 

 

 A partir de um plano superior ao do jardim desenvolvem-se os programas da Quinta 

propriamente dita. No piso térreo do edifício da residência e directamente relacionada com o 

pomar e a pérgola situam-se a entrada principal e a recepção, bem como os programas que para 

além de servirem os utentes do complexo, se encontram abertos à população idosa da Ajuda - 

lavandaria, zona de higienes, gabinete médico e sala de tratamentos e fisioterapia. Numa zona mais 

resguardada localizam-se as áreas sociais da residência - copa, zona de refeições ligeiras e de estar - e 

as áreas de apoio à mesma – arrumos, áreas técnicas e zona de pessoal. 

 

 Anexo ao Palacete - o Barracão – apresenta-se como um edifício de limites difusos, tal 

como o programa que alberga. Os pisos 1, 2 e 3 recebem o programa mais privado, os quartos da 

residência. No piso 1, ao nível do pátio do Palacete, situam-se os quartos adaptados a portadores de 

cadeira de rodas ou a casais, enquanto os quartos individuais, equipados com instalação sanitária 

adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, se distribuem pelos pisos 2 e 3, tendo o último piso 

ligação à varanda de acesso à Rua do Giestal e ao piso intermédio do centro de dia. 

 

 O Palacete acolhe o programa social do centro de dia: salas de actividades, sala polivalente, 

sala de convívio e sala de leitura, e as necessárias áreas de apoio e de pessoal.  
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a materialidade 

 A dimensão material do projecto pretende reforçar os seus conceitos base e o sistema de 

ligações entre os diversos espaços. 

 Um sistema de elementos portantes contém os grandes espaços, controla e apoia a 

topografia, ‘fecha’ a propriedade e desenha a rua, tal como os grandes muros em pedra de aparelho 

irregular, rebocados e pintados, de que restam apenas troços actualmente. O muro da entrada 

secundária, a Norte, e o muro a poente do Palacete são os originais conservados e todos os outros 

são construídos de raiz (em substituição de outros demasiado degradados ou como elementos 

totalmente novos no território). Os novos elementos são em betão aparente, com cofragem 

irregular em madeira e rematados com cantoneiras em zinco. 

 Intra-muros uma outra dimensão se constrói: o antigo Palacete de construção em alvenaria 

mista, rebocado e pintado (o registo conhecido refere a cor azul acinzentado), cantarias em calcário, 

e portadas em madeira; e as novas construções periféricas, de matriz simples replicável quer em 

implantação, quer em altura, totalmente construídas em madeira.  

 O Palacete, de pequenas dimensões, é organizado de modo a que os espaços principais 

sejam definidos pelas paredes portantes. Adicionam-se elementos de segunda ordem, em madeira e 

gesso cartonado, que asseguram o resguardo das áreas de apoio e formalizam os dispositivos de 

circulação vertical. As paredes de alvenaria são rebocadas e pintadas a branco no interior, 

mantendo-se os estuques interiores do piso térreo do torreão poente. As portadas inspiram-se nas 

originais, em madeira pintada de branco. Pavimentos e coberturas são feitos de raiz, umas vezes 

reconstruindo, outras interpretando os que ruíram. A estrutura é em madeira, deixada à vista e as 

coberturas em chapas de zinco. Os paramentos exteriores são pintados de azul. 
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 A construção nova desenvolve-se a partir dos muros exteriores e assume uma posição 

contemplativa face aos jardins interiores, libertando o espaço central. A estrutura que apoia a 

construção dissemina-se pelo território, suavizando os limites do edificado e ligando os dois novos 

corpos (a residência e o refeitório) através de uma pérgola.  

 Ao nível do piso térreo as transições são efectuadas através de um plano transparente que 

contém o espaço interior, seguido de um corpo avançado: no refeitório a pérgola proporciona uma 

zona de sombra entre a zona fechada e o plano de água do jardim, desenhando-se assim uma sala 

exterior entre os planos de vidro, de água e o ripado de madeira que a cobre; na residência dois 

pátios penetram o edifício e suavizam a transição para o exterior na zona mais privada, enquanto na 

área mais pública a pérgola e as árvores de fruto asseguram esta passagem. 

 A zona dos quartos, orientada a Sul, está protegida dos olhares e dos raios solares por uma 

‘pele’ em madeira, que uniformiza a fachada exterior, reforçando o carácter de edifício-muro e 

resguarda as múltiplas fachadas interiores, que se organizam genericamente em três colunas de luz. 

 Os elementos vegetais funcionam como uma segunda camada de transição entre os 

espaços. O jardim do refeitório um alinhamento de árvores de médio porte e folha caduca reforça a 

posição do muro alto que se desdobra em degrau de sentar, permitindo ver a ponte 25 de Abril, 

mas não as traseiras do Hospital, ali tão próximas, e cria um maior grau de interioridade ao jardim; 

os olhares são por isso direccionados para o Palacete, que se apresenta de escorço, com os dois 

torreões salientes e o grande muro que suporta a varanda a servir-lhe de embasamento. Um 

segundo alinhamento de árvores (de fruto) frente à residência multiplica a altura do muro que aí se 

apresenta apenas como uma guarda, mas mantendo a permeabilidade que permite ao utilizadores 

do jardim superior, usufruir simultaneamente de uma maior privacidade sem abdicar da vista para o 

jardim inferior. A destacar ainda a presença de três árvores de grande porte, pré existentes e 

mantidas como marco que se eleva sobre a cota dos muros e do refeitório, despertando a 

curiosidade a quem passa na Rua do Giestal e espreita para o percurso pedonal mas sem nele se 

aventurar.  

 
 

 

a ‘passagem’ 

 A re-utilização da Quinta como espaço onde se conjugam as características de equipamento e 
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de habitação permite que o seu usufruto enquanto espaço público qualificado e simbólico de uma 

importante fase histórica do sítio da Junqueira coexista com uma maior aproximação ao sujeito pelo 

facto de albergar uma função, simultaneamente tão mundana e tão nobre, que é a de casa. 

 A experiência de chegada ao lugar desenrola-se como um processo de passagem entre a 

Ajuda diária do século XXI e 'aquela' outra Ajuda, hoje parcialmente esquecida, que se escondeu e 

se revela atrás do muro. 

 Penetrando o muro através do portão de entrada original, o sujeito encontra-se perante um 

longo percurso enquadrado pela fachada poente do Palacete. Neste percurso que reúne 

características de rua, de jardim e de pomar, é dado a conhecer primeiro a nova construção e 

depois, sucessivamente, o núcleo original.  

 
 

 O Palacete apresenta-se desde o início como uma presença constante (um fondale prospetico101), 

qual meta a atingir, mas o seu acesso não é directo. No final da ‘rua’ originalmente aceder-se-ia 

directamente ao pátio através de uma escadaria lateral; mas considerou-se que esta passagem se 

revelaria abrupta face à intervenção contemporânea proposta, pelo que se propõe associar uma 

pérgola ao pátio, desenhando uma ‘rótula’ de transição.  

 Estes dois elementos explicam e dão sentido à intervenção: ligam a diversas cotas a que o 

projecto se desenvolve (as hortas, o pomar, o pátio e a Rua do Giestal), colocam em diálogo 

tempos e histórias distantes e regulam o acesso ao palácio.  

 No percurso de chegada principal a  interioridade da pérgola conduz a um primeiro pátio 

interior onde uma escada maciça permite aceder ao pátio da fonte e converte-se posteriormente 

num elemento reticular para dar acesso à habitação. A entrada secundária (a Norte) pelo plano 

superior do pátio mantém a sua forma original e funciona do mesmo modo apesar da sua escala 

                                                
101 Espaço cujo ponto de fuga se encontra na direcção de um elemento que se apresenta de frente para o observador 
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menor: penetra-se no mundo interior através de uma pequena porta – única abertura no muro – e 

tem-se acesso visual imediato ao Palacete; no entanto é necessário descer por uma escada estreita e 

atravessar um corredor exterior para aceder finalmente ao pátio e ao edifício.  

 
 

 Na globalidade do projecto, os elementos formais organizam-se para, em momentos 

distintos, ocultar ou revelar o palacete: intriga pelo desconhecido e retorno à calma, ao 

reconhecimento da composição arquitectónica.  

 No entanto é constante a preocupação em gerir o aparente caos: os grandes espaços 

desenvolvem-se uns sobre os outros e os elementos arquitectónicos e vegetais dispõem-se no 

território de forma regrada. Estabelece-se a ordem a partir do respeito pelas irregularidades 

características do lugar e sua interpretação para o desenho de novos espaços de relação e troca de 

conhecimento entre sujeitos, o lugar e a arquitectura.  
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9. RESTITUIÇÃO À ESTIMA PÚBLICA – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Actuar sobre a cidade é acima de tudo a busca incessante por uma maior estima ao lugar, 

hoje em parte inexistente e que urge ser recuperada. A falta de estima está associada a um 

desacreditar geral do papel e das mais-valias da cidade e pode ser resgatada “salvaguardando os seus 

valores mais perenes de identidade, as condições de fruição e bem-estar – que sempre estão associadas ao património, 

aos ambientes intangíveis, à imaterialidade e à espiritualidade dos lugares, à espessura do tempo, à transcendência e 

génio das construções e os valores artísticos.“102 

A importância da perseguição destes valores destaca-se pela actualidade dos temas 

associados à reabilitação, nas suas diversas escalas e campos de intervenção. Reabilitar reúne as 

tarefas físicas de renovar, reparar, regenerar e associa-as à responsabilidade social de reinserir 

socialmente, restituir direitos e restituir à estima pública103. Como tal importa integrar no sistema 

urbano uma rede de espaços e equipamentos públicos rica em carácter e diversidade, associada a 

programas funcionais mistos direccionados tanto para a população local como para novos públicos-

-alvo e que saiba integrar-se em cada lugar e valorizá-lo. A constituição de planos estratégicos 

multidisciplinares que reconheçam e estabeleçam com as populações dinâmicas de aprendizagem 

mútua são vitais para o desenvolvimento de relações de identidade de uma comunidade com aquela 

secção de cidade: a sua cidade, o seu bairro.  

 

A criação e melhoramento de espaços de encontro comunitário encontra-se na sociedade 

contemporânea crescentemente associada à temática do património devoluto ou obsoleto (pelo seu 

forte carácter identitário) em complemento à habitual reutilização de espaços vazios ou edificados 

disponíveis na cidade. Tais intervenções, por serem menos viáveis a nível financeiro, são pouco 

atractivas a investidores privados (principalmente quando comparadas a empreendimentos 

habitacional ou do sector terciário) e estão por isso dependentes essencialmente de investimentos 

públicos, frequentemente a fundo perdido. No entanto, apesar do esforço inicial necessário, intervir 

em espaços obsoletos e inutilizados da cidade permite conjugar as necessidades funcionais das 

populações à devolução destes lugares a uma ordem económica contemporânea: na medida em que 

economia consiste na habilidade em administrar bens ou rendimentos o incremento de utilidade de 

um espaço resulta automaticamente num acréscimo de valor económico. 

 

 

                                                
102

  LAPÃO, Manuel – “Vínculo ao interesse público” Estudos: Património.nº6 p.8 
103 “REABILITAR (re- + habilitar): 1. Restituir direitos e prerrogativas (que se tinham perdido por sentença judicial).2. Declarar que o sentenciado está 
inocente.3. Ajudar à reinserção social de: Reabilitar um toxicómano.4. Reparar, renovar (um imóvel, um bairro antigo).5. [Figurado]  Restituir a estima 
pública, regenerar moralmente”. Significado segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
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Considera-se portanto que a reabilitação busca não apenas a reconciliação da cidade com a 

sociedade, mas também a sua reconciliação com a economia, na medida em que, ao aumentar a 

qualidade daqueles lugares, aumenta também a sua atractividade a nível interno do bairro ou da 

cidade e o seu possível interesse turístico. A curto prazo as operações de reabilitação carecem de 

mão-de-obra e serviços de apoio à sua execução e a longo prazo geram oportunidades de 

empreendedorismo de modo a dar resposta aos novos fluxos de pessoas e bens, contribuindo deste 

modo para a competitividade de pequenos bairros e núcleos populacionais na dinâmica económica 

da cidade.  

 

O mesmo princípio de ordem e moderação no dispêndio de bens aplicado aos bens 

imóveis adquire elevada importância já que estes (as construções/os edifícios) tendem a ser 

pontuais no espaço e no tempo de vida da cidade mas as consequências da sua existência 

repercutem-se transversalmente no tempo que se lhes segue. Um edifício pode viver apenas uma ou 

diversas gerações, ser expandido, alterado, demolido, substituído; mas quando se regressa àquele 

pedaço de cidade existe sempre a possibilidade de regressar aos seus múltiplos passados (mesmo os 

aparentemente invisíveis); existe sempre a possibilidade de criar novos usos reaproveitando 

esforços e investimentos anteriores. 

Neste sentido a ideia de estima ao lugar está intimamente relacionada com a capacidade de 

tornar úteis os mecanismos que a cidade oferece; úteis a nível funcional mas também sócio-cultural-

mente. Para tal são imprescindíveis a legibilidade formal e simbólica dos lugares e dos objectos, o 

modo como estes integram múltiplas vivências e apropriações e se assumem ao observador - a sua 

imagem como símbolo de identidade e vínculo de memória. 
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10. CONCLUSÃO 

 

 

  O argumento centrou-se no tema do intervir nos tecidos da cidade - marcados por rugas 

que o tempo e a experiência deixaram –, onde se discutiram acima de tudo directrizes de acção e de 

respeito pelos esforços que outros antes de nós depositaram nestes lugares. Dada a especificidade 

de cada local será sempre redutor defender ou elaborar planos de acção rígidos, no entanto salienta-

-se que será sempre importante ter em conta que todas as acções na cidade fazem parte de um 

ecossistema e de um ciclo – sendo que o tempo de vida da cidade ultrapassa largamente o da 

intervenção urbana. 

 

Discutiram-se em paralelo princípios teóricos relacionados como o lugar enquanto parte da 

cidade consolidada e potencialidades do lugar específico (Lisboa e o morgadio dos Saldanha). 

Procurou-se a linha condutora do sítio sobre o qual se debruça a intervenção e neste 

sentido reuniu-se um conjunto de informação escrita e desenhada que estuda e explica o 

aparecimento da Quinta do Monte do Carmo. Posteriormente definiu-se um modo de lhe dar 

continuidade formal, funcional, simbólica, sócio-cultural através dos projectos de integração urbana 

e de arquitectura. Os temas teóricos abordados são transversais a todos os lugares e demonstram a 

importância do lugar enquanto entidade específica que motiva e explica a intervenção: em limite ao 

aproximar a disciplina da arquitectura das ciências exactas poder-se-ia inclusive dizer que para cada 

lugar em cada tempo há uma resposta. 

Relativamente ao factor tempo estudou-se a situação actual de Lisboa e constatou-se a 

carência de lotes urbanos edificáveis mas também a existência de muitos espaços sobrantes entre 

edificações, que se denominaram de espaços intersticiais. Percebeu-se também que a nível funcional as 

carências situam-se essencialmente ao nível dos equipamentos de proximidade e dos espaços 

públicos, programas que podem ser resolvidos nos espaços intersticiais, deixando livres os grandes 

lotes para programas maiores e mais complexos.  

Associando as componentes lugar e tempo surgiu a problemática da intervenção: como 

conjugar necessidades actuais à preservação da identidade de lugares, tantas vezes remetente de 

histórias e factos ancestrais. Desenvolveu-se o argumento dos lugares de passagem como directriz para 

de actuação: a utilização dos elementos arquitectónicos como dispositivos que orientem o percurso 

no espaço de modo a permitir uma transição gradual entre a cidade contemporânea e o lugar ou 

objecto arquitectónico histórico (a intervenção enquanto máquina do tempo). 

 

Em síntese o projecto de arquitectura apresentado situa-se nos espaços intersticiais do 

antigo morgadio, converte-os em espaços vivenciados e possibilita a interacção e o fluir  entre o  
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lugar e a cidade. Foi desenvolvido a partir do princípio de análise e compreensão histórica, formal e 

sociocultural, como meio para a identificação de elementos formais preponderantes na construção 

de imagens mentais e memórias daquele lugar. Dada a sua relevância, estes elementos foram 

analisados, reinterpretados à luz da contemporaneidade e posteriormente utilizados como ‘motor’ 

da máquina do tempo. 

 

A matéria-prima das cidades – o seu território - é um recurso escasso, altamente 

contaminável e acima de tudo uma constante oportunidade. A utilização dos espaços intersticiais 

como área útil da cidade consolidada permite a densificação urbana de centros e bairros onde a 

escassez de solo edificável é um problema. Construir no Construído explorando possibilidades de 

ocupação destas áreas é um modo de constituir espaços identitários que coexistam 

democraticamente com o tecido da cidade consolidada.  
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“Se encararmos as maravilhosas construções que se foram produzindo ao longo dos séculos,  

se as compreendermos nas suas várias géneses,  

se lhes tocarmos a ‘alma’, encontraremos, na maior parte delas, 

 o fôlego para muitas outras vidas.”  

 

Manuel Graça Dias104 
  

                                                
104

 GRAÇA DIAS, Manuel – “Reciclar o património [o ciclo do mistério]” Colóquio Reciclar o património 
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Local da recolha das imagens 

(a cinza estão representados os edifícios a demolir) 
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 A2. SÍNTESE HISTÓRICA DO MORGADIO DOS SALDANHA 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A3. ELEMENTOS DE APOIO AO ESTUDO DA QUINTA DO MONTE DO CARMO 

  



 
 

 

  



 
 

 

 FOTOGRAFIA DO ESTÚDIO MÁRIO NOVAIS 

 

 

 

Vista da Rua da Junqueira com o palacete do Monte do Carmo  

em 2ºplano no extremo esquerdo da fotografia (1940’) 

 

Fundação Calouste Gulbenkian, Espólio Estúdio Mário Novais, CFT003 065260.ic 

  



 
 

 

 FICHA SIPA DA QUINTA DO MONTE DO CARMO 

 

Descrição De planta composta sensivelmente em L, apresenta volumetria articulada 

paralelepipédica, de cobertura efectuada por telhados a 2 e 3 águas, bem como por cúpulas 

gomadas vasadas por óculos *2. 

Acessos Rua Filipe Vaz, nº 53 *1. WGS84 (graus decimais) lat.: 38,701026, long.: -9,188107 

Protecção Inexistente 

Grau 5 

Enquadramento Urbano, destacado, isolado por jardim murado 

Utilização Inicial Residencial: quinta 

Utilização Actual Devoluto 

Propriedade Privada: pessoa singular 

Afectação Sem afectação 

Época Construção Séc. XX 

Cronologia Séc. 20, início - edificação do palacete por iniciativa do coronel Alfredo de 

Albuquerque; 1941 - habitava no edifício, na qualidade de inquilino, Dominic A. de Francis; 1942 - 

era proprietária do imóvel Elsa Beatriz de Lacey; 1967 - residia no imóvel Gerald de Lacey; 1991, 

18 Janeiro - proposta de abertura do processo de classificação do edifício, efectuado pelo IPPC; 07 

Janeiro - Despacho de abertura do processo de classificação pelo presidente do IPPC; 2005, 12 

Janeiro - Despacho de revogação do Despacho de 1991. 

Dados Técnicos Sistema estrutural de paredes portantes 

Materiais Alvenaria mista, reboco pintado, cantaria de calcário, estuque, ferro forjado, 

madeira, azulejos industriais. 

Bibliografia FERREIRA, Fátima e OUTROS, Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa, 

Lisboa, 1987 

Documentação Gráfica  IHRU: DGEMN/DSID 

Documentação Fotográfica IHRU: DGEMN/DSID 



 
 

 

Documentação Administrativa  CML: Arquivo de Obras, pº nº 4.260 

Intervenção Realizada  Proprietário: 1927 - reparações internas; 1939 - reparação da 

cobertura e obras de beneficiação geral; 1941 - reparações no vigamento da cobertura e algeroz, 

transformação de vãos; 1942 - obras de beneficiação geral; 1967 - obras de conservação; 1968 - 

obras de beneficiação geral, pinturas de paramentos exteriores 

Observações *1 - o endereço sofreu alteração, sendo até recentemente Rua do Giestal, n.º 53   

*2 - o facto de o edifício se encontrar devoluto e a propriedade fechada impossibilitou o acesso ao 

seu interior, apesar de terem sido efectuadas várias tentativas nesse sentido 

 

Teresa Vale e Maria Ferreira 1998 

 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5073 

  



 
 

 



 
 

 

 FICHA IGESPAR DA QUINTA DO MONTE DO CARMO 

 

Designação Quinta do Monte do Carmo 

Outras Designações Jardim do Monte do Carmo 

Categoria / Tipologia Arquitectura Civil / Quinta 

Divisão Administrativa  Lisboa / Lisboa / Alcântara 

Endereço / Local Rua do Giestal Lisboa, Alcântara 0000 Lisboa 

Situação Actual Procedimento encerrado / arquivado - sem protecção legal 

Categoria de Protecção Procedimento encerrado / arquivado (processo individual). 

Cronologia Despacho de revogação de 12-01-2005  

  Despacho de abertura de 7-02-1991 do Presidente do IPPC  

  Proposta de abertura de 18-01-1991 do IPPC 

Abrangido em ZEP ou ZP Não 

Abrangido por outra classificação Não 

Nota Histórico-Artística A Quinta do Monte do Carmo situa-se em terrenos desanexados 

da antiga Quinta do Saldanha. O palácio foi mandado construir por Alfredo de Albuquerque já na 

primeira década do século XX, que concebeu um conjunto residencial de influência francesa, com 

um corpo central avançado e dois laterais mais elevados com mansardas. O interior desta moradia 

encontra-se, infelizmente, em muito mau estado, assolado por vários incêndios e pelo abandono 

geral do monumento. No pequeno jardim que se desenvolve posteriormente conserva-se um nicho 

de fonte com cascata, último elemento do que terá sido o rico jardim da quinta. 

 

PAF 

 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70863/ 

  



 
 

 

  



 
 

 

 PLANTA DE COBERTURAS ARQUIVO HISTÓRICO DE LISBOA 

 

 

 

Processo19303 - Folha nº3 (1967) 

 

  



 
 

 

 REPORTAGEM SOBRE A QUINTA DO MONTE DO CARMO – PROJECTO RUIN’ARTE 

 

 “Sou fotógrafo de publicidade e arquitectura, recentemente tenho-me dedicado a um 

projecto de fotografia que chamei “Ruin’Arte”. 

 O projecto "Ruin'Arte", é uma forma de chamar a atenção à degradação do património 

arquitectónico deste País à beira mar plantado, são pedaços de história perdidos, são almas penadas 

do nosso passado. 

Ruin'Arte é o lado romântico que cada ruína transporta…é uma história mal acabada, arquitectura 

desleixada, cultura mal amada, património incompreendido, paisagens sem sentido. 

(...) 

Gastão de Brito e Silva” 

 

http://ruinarte.blogspot.com/2009/11/o-projecto-ruinarte.html 

 

 

QUINTA DO MONTE DO CARMO – AJUDA – LISBOA 

(reportagem fotográfica publicada a 2 de Dezembro de 2009) 

 

 “Foi uma das ruínas mais incongruentes que fotografei. O espaço onde está inserida é 

paradisíaco, bem no coração de Lisboa com uma magnífica vista para o Tejo e uma fantástica 

mancha verde em seu redor exóticamente arboreada e com uma selva de capim que facilmente se 

pode considerar uma savana. Toda a propriedade está inteiramente devoluta e tem uma generosa 

dimensão ... é mais um caso de mau aproveitamento urbano, desleixo arquitectónico e crime de lesa 

património. Não encontro nenhuma razão válida para explicar o abandono desta propriedade, além 

de estupidez e inacção... 

 Soube da sua existência pela lista do património municipal, localizei-a no Google Earth e 

fui visitá-la...a propriedade além de ser murada está também  entaipada, mas encontrei um pequeno 

buraco numa parede de tijolo, onde a custo me consegui introduzir. É uma estrutura 

fotograficamente difícil de enquadrar pelo seu tamanho e pela vegetação circundante que abraça 

este palacete, além de ter sido uma das ruínas mais perigosas que fotografei. 

 Todo o edifício ameaça derrocada a qualquer instante, há um poço a céu aberto no jardim 

que pode ser uma armadilha para algum incauto, além de que é habitada por alguém que tive a sorte 

de não me cruzar...nunca se sabe quem vamos encontrar e ninguém me viu entrar, por vezes arrisco 

a minha integridade física para aumentar este trabalho, costumo ser consciente das minhas atitudes, 

porém nunca tenho alguma garantia que a coisa corra pelo melhor....mas valeu a pena... 



 
 

 

 A Quinta do Monte do Carmo situa-se em terrenos desanexados da antiga Quinta do 

Saldanha, na Rua do Giestal 53. O palácio foi mandado construir por Alfredo de Albuquerque já na 

primeira década do século XX, que concebeu um conjunto residencial de influência francesa, com 

um corpo central avançado e dois laterais mais elevados com mansardas, são um curioso exemplo 

de revivalismo romântico numa propriedade suburbana. 

 O interior desta moradia encontra-se, infelizmente, em muito mau estado, assolado por 

vários incêndios e pelo abandono geral do monumento. No pequeno jardim que se desenvolve 

posteriormente conserva-se um nicho de fonte com cascata, último elemento do que terá sido o 

rico jardim da quinta. 

 

http://ruinarte.blogspot.com/2009/12/quinta-do-monte-carmo-ajuda-lisboa.html 
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