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 Resumo:
   A posição de Lisboa no Mundo, a questão das Descobertas e da Cidade 

Cosmopolita, e o papel das áreas monumentais nas cidades europeias reveste-se 
actualmente de uma importância crescente tendo assumido um papel fundamental no 
triângulo, Turismo, Cultura, Identidade. 

   Sendo hoje um factor essencial da competitividade das cidades, a valorização do 
património é uma questão de sobrevivência em termos de futuro económico das 
mesmas.

   Esta situação acarreta também os riscos de o consumo cultural incentivar a 
disputa pelo mercado imobiliário de prestígio que pode tender a esvaziar essas zonas 
das suas vivências originais. O desafio coloca-se em, valorizando o património ou 
construindo de novo, fazer co-habitar as vivências genuínas da zona com o turismo, 
sem tornar as mesmas num objecto turístico em si. 

   Para que os bairros, os quarteirões, e as ruas, pelas suas dimensões e 
morfologia possam resistir convivendo com a actividade crescente e predadora em 
que o turismo se pode tornar, deverão ser criados instrumentos adequados. Pela 
forma indiscriminada com que se metamorfoseia o seu valor de uso em valor 
puramente económico, as decisões sobre estas matérias implicam discutir o destino 
de obras singulares e o futuro das cidades, com base no reconhecimento de seu valor 
histórico e estético.

 Palavras-chave:
 monumentalidade, áreas monumentais, património monumental, memória colectiva, 

património histórico.
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 Abstract:
 The position of Lisbon in the world, the subject Maritime Discoveries and the 

Cosmopolitan City, the role of the monumental areas in the European cities, actually 
acquires a growing importance, assuming a fundamental role in the triangle Tourism, 
Culture and Identity.

 The increased value given to national patrimony is a matter of economic survival in the 
future being nowadays, a crucial factor for  the competitiveness of the cities.

 This new situation  and the resulting increase of cultural consumption, may also cause  
an inflation within the prestige real estate market, which would lead to an adulteration 
of the initial purpose of this areas. The challenge being to make improvements on the 
patrimony on building new one, preserve its genuine purpose and simultaneously, give 
this areas a touristic use without transforming them in the touristic object. 

 So that the districts, the quarters and the streets, with their own sizes and morphology 
can live side by side with the predatory rising activity that tourism might become, 
proper instruments must be created. Because of the indiscriminated way of the change 
of use value on pure economic value, that we are used to, the decisions about these 
matters imply discussing the destiny of these unique objects and the future of the cities 
based on the recognition of their historic and esthetic values.

. Key-words:
 monumentality, monumental areas, monumental patrimony, colectiv memory, historical 

patrimony. 
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Acerca de uma nova monumentalidade
Do estado dos Conhecimentos

 O conhecimento de teorias estabilizadas sobre a matéria, nomeadamente os textos 
“Nine Points on Monumentality”, “A Alegoria do Património”, e “The City of Colective Image”, 
as reflexões de Louis Kahn e a análise de casos concretos de áreas monumentais em Roma 
- Praça de São Pedro e Piazza Navona, Bruges, e Sagres permitiu verificar como a partir de 
um edifício, de um objecto de arte pública, de um tecido urbano ou de um espaço natureza, 
através de uma ideia construida, são transformados em áreas monumentais. A criação de 
ligações, charneiras e articulações intencionais tornam coerente em termos de imagem da 
memória colectiva uma área monumental onde antes tínhamos núcleos dispersos. (anexo 
painéis um, e dois). 
 A monumentalidade não é explicada apenas pelo seu valor cognitivo ou pela atracção 
para lazer. A busca de uma resposta mais profunda passa pela sua relação com a história, a 
memória e o tempo, e pela origem dos conceitos de monumento e património histórico.
 O culto do património e os seus excessos estão ligados á crise do urbanismo e das 
cidades. A herança frágil e valiosa constituída pelo património arquitectónico e urbano 
revela-se com um duplo papel: contemplação narcisista, e labirinto cujo percurso nos pode 
levar a uma reconciliação com a competência de edificar.
 A transformação do entendimento do património, nas práticas actuais, como produto 
de consumo e espectáculo, banaliza a sua dimensão fundamental. Pela forma 
indiscriminada com que se metamorfoseia o seu valor de uso em valor p u r a m e n t e 
económico, as decisões sobre estas matérias implicam discutir o destino de obras 
singulares e o futuro das cidades, com base no reconhecimento de seu valor histórico e 
estético.
 Numa reflexão sobre a Monumentalidade, e numa posição já quase pós-moderna - 
no sentido de critica aos postulados mais fundamentalistas do Movimento Moderno, Louis 
Kahn (1901/ 1994) afirmava, que o reconhecimento da história como busca de 
fundamentação para estratégias de projecto, nos dias de então, parecia ser vulgar, ou, no 
mínimo, não parecia estranho. O modernismo, na sua época de máxima expressão, teve 
alguns autores que, ao exaltar o sistema de composição moderno, renegaram as valiosas 
experiências arquitectónicas do passado. 
 Giedion, Pevsner e outros teóricos usaram a condenação de conceitos e paradigmas 
históricos (mesmo que isso não fosse verdadeiro) para justificar a quebra com o passado e 
a emergência do moderno como disciplina capaz responder às necessidades de seu tempo 
(1). (1) David B. Brownlee and David D. De Long, eds., Louis I. Kahn:  In the Realm of  Architecture (New York; 

Rizzoli International Publications, 1991): 138–139.
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 Na década de 50 do século XX o modernismo começa a sofrer pesadas críticas, e 
alguns autores dão inicio a especulações na criação de novas teorias arquitectónicas. 
 A partir desse período Kahn tenta reproduzir na sua obra temas discutidos acerca de 
aspectos históricos ou presentes no passado, como a monumentalidade, forma, ordem, luz, 
etc. Sem deixar de reconhecer o modernismo como sistema de composição completo, e fora 
alguns aspectos históricos como geradores de relações formais nos seus projectos e obras, 
Kahn obteve o reconhecimento de modernos e de anti-modernos, e provou que o passado 
pode servir como base de novas explorações, como repertório válido, sem que se caia no 
ridículo do historicismo.
 “Um arquitecto é parte do património da arquitectura, ao qual pertence o Parténon, 
ao qual pertencem as grandes salas do Renascimento. Todos eles pertencem à arquitectura 
e tornam -na mais rica… e representam contributos para ela”. (2)
 A monumentalidade, para Louis Kahn, foi um tema de forte relação com o passado, 
pois comprime formalmente a experiência colectiva e a sua memória, e além disso, é uma 
representação de determinados significados e valores de um dado grupo social. 
 Kahn em “Monumentality”:
 “A monumentalidade em arquitectura pode-se definir como uma qualidade, uma qualidade 
espiritual  inerente a uma determinada estrutura, capaz de transmitir a sensação de sua eternidade, 

(…) As estruturas monumentais do passado possuem essas características comuns de 
grandiosidade, nas quais os edifícios do nosso futuro, de uma maneira ou de outra, devem basear-

se”. 

 E a sua conotação estética:
 “Monumental para mim, não significa nada. Tem a ver simplesmente com algo ao qual não 

podemos acrescentar nem retirar nada. Isso é o verdadeiramente monumental. Creio que a Carta 
Magna é monumental. Um alfinete é monumental  porque dele nada podemos retirar ou colocar . Mas 

a palavra monumental oprime porque só se pensa no grandioso ou no pretensioso, ou numa coisa 
feita da mármore. E não é assim. É só a medida da vontade de fazer um esforço para criar algo que 

possa reunir as pessoas. Nada mais”.
“O meu pensamento está impregnado de grandeza romana e a ideia romana da abóbada encontra-se 

tão fortemente gravada na minha cabeça que mesmo quando não possa empregá-la está sempre 
presente e aparece para mim como a forma mais adequada... ...entendo que a luminosidade deve 

partir de um ponto elevado, que é onde a luz alcança seu apogeu”. 

 Durante muito tempo pensou-se que monumentalidade e modernismo seriam valores 
inconciliáveis.

(2) Michael J. Lewis, «Kahn's Graphic Modernism,» in Drawn from the Source: The Travel Drawings of  Louis I. 

Kahn, catalogue of  an exhibition at the Williams College Museum of  Art, Lewis and Eugene J. Johnson, eds. 

(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
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 A proposta de Louis Khan para o memorial a Lenin para Leningrado, actual São 
Petersburgo era constituído por um portal ladeado por gigantescas torres vermelhas,  
transparentes, que emergiam da água o público entraria para uma enorme praça onde se 
poderiam ver espectáculos aquáticos.
 No fundo este projecto era uma coisa híbrida: a ideia das torres transparentes, 
derivavam do Modernismo Germânico e remetiam para os arranha-céus cristalinos de Mies, 
mas mesmo afastando-se das formas Beaux-Arts, Kahn não se conseguiu afastar do seu 
método de produção mental: a axialidade e hierarquia formal desse Memorial, era 
profundamente clássico e não era mais do que um arco de triunfo no essencial.
Kahn reflectiu nessa altura sobre a incapacidade do modernismo de criar formas de caracter 
monumental.
 No seu artigo "Monumentality" na New Architecture and City Planning, New York: 
Philosophical Library,  Paul Zucker, ed., NYC 1944,  argumentava que a que a construção 
de aço deveria ser usada de maneira a exaltar as qualidades espirituais como o fizeram as 
catedrais Góticas.
 Aqui começa uma longa luta de Kahn no sentido de fazer monumentos Modernos 
sem sacrificar as qualidades cerimoniais e apropriadas que distinguiam os monumentos do 
passado.

 Na sua busca  para atingir a monumentalidade, Kahn voltou-se mais uma vez para o 
passado.
 Numa sua estadia em Roma encontrou-se mais uma vez com aquilo que tinha 
aprendido na academia, a antiguidade clássica. dessa vez olhou para os edifícios sem as 
ordens clássicas, despidos dos seu mármore e ornamentos, edifícios mudos que atingiam a 
a monumentalidade através da escala e do espaço. 
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 No essencial Kahn continuou a resistir às convenções clássicas, e em particular, 
rejeitava as massas inertes de alvenaria que lhe pareciam finitas, e em vez disso aspira á 
intangibilidade para o que usa  meios também eles intangíveis, a  água e a luz.
 A procura de um novo vocabulário arquitectónico para expressar a idade da produção 
industrial, uma idade de leveza, mobilidade social e eficiência pôs em questão as formas 
tradicionais de monumentalidade. Onde a arquitectura baseada nos “estilos” fossem 
clássicos ou góticos confiavam na escala e num sentido de permanência para expressar 
temas monumentais as novas linguagens da abstracção e da inovação técnica pareciam 
desadequadas para esse papel.
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 O conceito de que a vida actual é fluída, efémera,  por oposição à solidez e 
permanência dos monumentos é um conceito que valerá a pena explorar na procura de 
soluções que suportem essa dualidade aparentemente contraditória (Zygmunt Bauman , 
1925– ) (3)
 As forças liquidas são complexas e variadas. A fluidez invadiu os valores 
fundamentais do nosso mundo. Desde conceitos de comunidades a questões ligadas ao 
tempo / espaço, e memória, o mundo presente é um enigma que deixa inúmeras pistas para 
a criação de monumentalidade.
 A monumentalidade deverá reconhecer a importância de providenciar um lugar para 
os estranhos se encontrarem.
 “O que é um monumento?” Houve várias respostas, uma de William H. Gass (1924 -) 
(4) diz-nos que “mais do que um marco um monumento representa algo, fala com uma 
comunidade, uma cidade, um estado. Mas monumentalidade é uma qualidade que só 
alguns objectos possuem, e excede o discurso.” 

(3) Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty (Cambridge: Polity Press, 2007), p.
(4) William H.Gass, “Monumentality/Mentality”, in Oppositions vol. 25 (Fall, 1982)
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 Muito do valor da monumentalidade reside na sua natureza fenomenológica. Uma 
grande parte do mundo comtemporâneo, olha para a monumentalidade como uma 
qualidade negativa da arquitectura, algo a ser evitado e que segundo Gregor Paulsson 
(1889-1977) acreditava ser anti-democrático. Isso derivava especialmente da pseudo 
monumentalidade do fim do século XIX e principio do século XX, denunciado por S. Giedion 
que explicou a pseudo-monumentalidade como o período em que os símbolos do passado - 
cúpula, ou colunas,  foram utilizados em qualquer tipo de edifício indiscriminadamente, 

perdendo o seu significado e sendo desvalorizados  não passando de meros clichés sem 
justificação emocional. 
 Não era possível distinguir uma igreja de uma biblioteca ou de um edifìcio oficial pois 
qualquer deles podia “usar” uma cúpula, ou uma colunata.
Estas reflexões vêm desembocar, mais tarde, no pós-modernismo que reivindicava um  
corte total com o passado Moderno e em “Learning from Las Vegas”, Scott Brown (1931, - 9 
e Venturi ( 1925, -) afirmavam uma morte da arquitectura moderna e que o que restava ao 
pós-modernos seria desenhar fachadas que “enchessem o olho” - o nascimento de um 
invólucro decorado
 A nova monumentalidade deve reconhecer a importância de providenciar espaço para 
os estranhos se encontrarem, um lugar onde cada uma se possa juntar e ganhe voz política 
no verdadeiro sentido de Pólis. No teatro da cidade o arquitecto providencia o palco. O 
“actor” tornou-se uma espécie de audiência, e a audiência é também “performer”. Estamos 
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todos num palco, numa performance contínua em que se dissipou a fronteira entre palco e 
bastidores. “A cenografia é realidade e nós somos cenografia”.
Isso remete novamente para a importância de a monumentalidade hoje procurar o maior 
significante comum de maneira a dirigi-la com a maior  flexibilidade e pluralidade que é a 
marca dos dias (fluídos) de hoje.
 A capacidade humana de memória, é uma qualidade que tem um enorme potencial 
para a arquitectura. 
 A monumentalidade para ter importância hoje em dia deverá ser endereçada à 
pluralidade de memórias que foram trazidas até nós pelo advento do mundo digital.
Mark Wigley (desconhecida - ) (5) num ensaio sobre a situação do monumento no mundo 
tecnológico moderno:
 “Os corpos hoje duram mais do que os edifícios que ocupam. Os edifícios não são portadores 
de memória. a sua função de memória foi substituída  por imagens. Os edifícios são, quando muito, 

imagens frágeis, adereços de campanhas publicitárias. Os arquivos digitais tomaram o lugar do 
arquivo de memória de estruturas sólidas. A memória colectiva é difundida através duma paisagem 

electrónica em vez de concentrada num monumental objecto singular “ 
 Parece ter razão. Quando passamos a transportar num pequeno chip, pendrive ou 
disco magnético, as nossa memórias, as pedras gastas pelo tempo de várias gerações e 
que serviram para a permanência da memória, parecem-nos desnecessárias, supérfluas.
 A importância da memória na arquitectura ganhou muitos adeptos em anos recentes.
Luis Fernandéz Galiano (1950 - ) faz também uma aproximação: as estruturas construídas 
fazem lembrar hábitos e processos, contém informação acerca de vicissitudes históricas e 
formam o material base da memória colectiva.

Daniel Libeskind - Museu Judaico - Berlim 
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Enquanto Wigley toma o virtual como ponto de partida, Fernandez-Galiano retorna á 
essencialidade do sólido chegando ao ponto de afirmar: “a arquitectura deve ser entendida 

como um produto da memória e um suporte da mesma..” (6)
 Daniel Libeskind (1946-) constrói a sua aproximação à arquitectura muito baseado no 
peso  e carga da memória. A sua proposta para a Potzdamer Plaz, ou o Museu Judaico em 
Berlim abriram novos caminhos através de uma matriz de memória: o desenho começa com 
um traçado de várias trajectórias do passado para o presente e o futuro, incluindo edifìcios 
já não existentes, e outros que ainda poderão vir a existir.
 As pesquisas de Wigley e Libeskind vêm tocar num ponto essencial: o virtual. Este 
aspecto da modernidade é um referencial da realidade, e nalguns casos pode ultrapassá-la. 
O que é real hoje no mundo da omnipotência da imagens interessa pouco para muita gente. 
A autenticidade pode ser uma coisa fútil nesta era de reprodutibilidade mecânica. O 
resultado poderá ser uma monumentalidade livre do passado mas criada a partir desta 
volatilidade da imagem.

(5) Mark Wigley, “The Architectural Cult of Synchronization”, in October vol. 94 (Autumn, 2000), p. 31.

(6) Luis Fernández-Galiano, Fire and Memory: On Architecture and Energy  (Cambridge, Mass.: MIT Press, 

2000), p. 66.

Thus, I tell  you, you will  build because the deep forest is good for men; good, too, the Milky Way and 

the blue plain seen from the mountain-top. And yet—what are those vastnesses of sea and plain and 
Milky Way,  compared with the pregnant darkness of the stones of the temple when the architect has 

found a way of filling them with silence? You, the architects, will  be the greater for having looked 
beyond the daily needs of life and raised your eyes towards the one task truly worthy of your 

achievement. It will  absorb the best of you, since, no longer serving your self- interest, it will  force you 
to serve itself. And it will lift you up above yourselves. For how should great architects arise, if the work 

to be done lack greatness?
You will become great only when the stones you claim to charge with power are not mere edifices for 

the convenience of men; when they serve not merely useful, measurable ends, but become pedestals, 
stairways, ships, that bring Man nearer

Antoine de Saint-Exupéry

Ver anexo: painel 01 e 02
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 Do território
  Lisboa localiza-se no extremo oeste da Península Ibérica, ponto de passagem 

obrigatório de ligação do Mediterrâneo com o Norte da Europa. Numa costa fustigada pela 
Nortada surge como o porto de abrigo de maior importância, num regolfo atlântico, não 
propriamente  um estuário (1) de grandes dimensões que serve simultaneamente de abrigo 
a quem vem do mar, e local de descarga da produção agrícola do vale do Tejo e do interior 
do País. “Portugal é mediterrâneo por natureza, Atlântico por posição” (2).

 

 (3)

  No extremo oeste de Lisboa localiza-se a zona de Belém, Restelo que iremos abordar.
 Belém foi sempre um centro de alguma maneira independente da Lisboa cidade. Separado 

de Lisboa pelo grande vale de Alcântara, centro piscatório, pela proximidade das águas 
salgadas da foz do Tejo, a enseada da praia dos Jerónimos, hoje Praça do Império, 
constituía a primeira abrigada por artilharia e com batimétricas ideias para fundeadouro.

(1) Ribeiro, Orlando, Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico, Livraria Sá da Costa Editora, 7ª ed. Lisboa, 1998

(2) Rebelo, Pequito. A Terra Portuguesa, Lisboa. 1929

(3) Daveua, Suzanne, Portugal Geográfico, Edições João Sá da Costa, Lisboa, 1995
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  Desde muito cedo, na história da cidade, que Belém ganhou importância como local de 

instalação de um dos maiores mosteiros nacionais, os Jerónimos. Local de veraneio da 
nobreza, com grandes quintas, veio grande parte da área a ser adquirida pelo Rei naquilo 
que constituia o Reguengo de Belém .

  O local escolhido para instalação fosse da residência de verão no actual Palácio da 
Presidência, fosse mais tarde para instalação provisória da corte aquando do terramoto de 
1775, e construção do Palácio Nacional da Ajuda, fez com que a zona ficasse 
definitivamente marcada por uma certa nobreza, e monumentalidade.  Apesar disso só com 
a Grande Exposição do Mundo Português (1940) a zona adquiriu um caracter 
verdadeiramente monumental no sentido actual do termo.

  Podemos afirmar que em Lisboa uma das áreas monumentais por excelência localiza-
se “grosso modo”, entre a Ajuda, Belém e Alcântara.

 Assim esta área monumental não coincide com o centro da cidade, encontrando-se antes 
descentrada em relação á mesma, fruto da sua génese.
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  Esta grande área é constituída por núcleos dispersos de maior ou menor   
monumentalidade que julgamos importante ligar para um reforço da coerência funcional e da 
imagem da memória colectiva.

             
 Estabelecido um limite de acção com as balizas Torre de Belém, o Tejo, Cordoaria 
Nacional, Palácio Nacional da Ajuda, definimos limites mais precisos para uma área um 
pouco mais reduzida e que julgamos coerente para uma intervenção que deverá fazer 
demolições, construções, requalificação, salvaguarda, e tratamento de espaço público, 
tornando coerentes um conjunto de espaços monumentais numa grande área que contribua 
para o enriquecimento de um espaço representativo da nossa memória colectiva.

 Ver anexos: painel 02 e 03
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 Da natureza do sítio
  O limite estabelecido coloca-nos numa colina suave sobre a foz do Tejo, exposta a 

sul , com uma vista magnifica sobre a foz do Tejo.
  Protegida do vento dominante e com um declive mais acentuado junto à linha de festo, 

o terço inferior é especialmente suave desfazendo-se o declive gradualmente até à actual 
linha de costa. 

  Uma linha de água  de relevo, marca a fronteira a nascente deste território no sítio do 
Rio Seco, sendo este ladeado por formações geológicas com alguma importância, 
denunciando a passagem de uma linha de água vigorosa e que vem desaguar precisamente 
no sítio do edifício da Cordoaria Nacional - tendo esta o leito sedimentar do Rio Seco como 
aterro natural para  a sua edificação.  A poente o limite foi estabelecido pela Torre Belém, e 
palácio do Governador da Torre de Belém. A norte os grandes terrenos do palácio Nacional 
da Ajuda, e o próprio Palácio estabelecem um limite coerente.

 Algumas plataformas naturais serviram naturalmente para a instalação de grandes áreas de 
aquartelamento e para o próprio Palácio Nacional da Ajuda.

 

      Corte da Carta Geológica de Lisboa a 1:10.000, folha 3, mostrando um perfil característico da zona em análise: 

basalto a laranja e calcários cristalizados a verde.
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  Assente sobre rochas do tipo complexo vulcânico de Lisboa com intercalações 
vulcano-sedimentares (basaltos e cinzas vulcânicas) do neo-cretácio e calcários 
cristalizados com rudistas e  calcários apinhados com “neo bolites vibraenus”, segundo a 
carta  geológica de Lisboa a 1:10.000.

 

          Margem esquerda em frente a Belém

 

                              Doca do Bom Sucesso

 
  Os sistemas de vistas, já referidos por P. George, no seu plano de salvaguarda da 

zona, são um património importante da zona que valerá a pena realçar.
 A relação com a margem esquerda do Rio é de alguma distância, pela falta de ligações 

físicas, mas de uma grande presença do ponto de vista visual. A actividade do rio, a 
presença constante dos navios a entrarem e saírem a barra do Tejo, a vela de recreio, 
especialmente aos fins de semana, completam o quadro visual e remetem-nos 
constantemente para a relação Atlântica de Lisboa.  
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 Dos antecedentes
  Correspondendo a uma área de forte enraizamento histórico e cultural, na periferia da 

cidade que se expandiu a partir do século XIII, a zona da Ajuda / Belém é consequência de 
um processo histórico que resulta do local de assento da actividade piscatória, da 
construção do Mosteiro dos Jerónimos e da posterior localização da corte em torno da Real 
Barraca após o terramoto de 1755. Este processo traduziu-se numa estrutura de edificado 
notável construído ao longo dos séculos XV a XIX, como são os casos do Mosteiro dos 
Jerónimos, Palácio Nacional da Ajuda, Palácio de Belém, Museu dos Coches, Igreja da 
Memória, etc. 

  Deste edificado realçamos o Mosteiro dos Jerónimos edificado junto á praia. A sua 
construção é iniciada em 1498 por ordem de Dom Manuel, e projecto de Boytaca, que em 
1502 é substituido por João de Castilho e mais tarde em 1540 por Diogo de Torralva 
correspondendo esta primeira fase da sua  construção a um dos períodos de maior 
interesse projectual  e que acaba  em 1602 com a conclusão da Igreja de Santa Maria de 
Belém. Só no século XIX são retomadas obras para a conclusão da Sala do Capitulo e 
remate do corpo dos dormitórios, sendo apenas com Grande Exposição do Mundo 
Português que toma o aspecto actual. Nos anos sessenta com a construção do Museu de 
Marinha e Planetário Gulbenkian (Frederico George - 1963) é acrescentado ao conjunto 
além dos edifícios citados, uma pequena praça que constitui um espaço público de grande 
sensibilidade.

  Diríamos que se houvesse apenas um monumento na área escolhida, este seria muito 
provávelmente o Mosteiro dos Jerónimos, pela carga simbólica, ligado aos mais importantes 
momentos da memória nacional, o conjunto monástico conserva a igreja manuelina e 
grande parte das magnificas dependências conventuais, incluindo o Claustro quinhentista o 

antigo Refeitório dos Frades e a sala da Livraria
Relação do Mosteiro dos Jerónimos com o Rio
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  A ideia de uma certa monumentalidade existe, como se pode observar, desde o início 
da construção do Mosteiro, sendo que no decorrer dos séculos essa ideia veio a crescer 
com os arranjos de espaço verde fronteiros ao Mosteiro no século XVII e XVIII tornando 
mais interessante a relação com o espaço público (anexo um).

  Essa relação, observada através das cartas disponíveis, indicia um cuidado crescente 
com o espaço fronteiro ao Mosteiro, primeiro através de um simples alinhamento de árvores, 
mais tarde com um verdadeiro espaço arborizado e um gradeamento com um espaço 
reservado  em frente ao Mosteiro. Com o aterro é feito um jardim de enquadramento “city 
garden”. 

  Com a Exposição do Mundo Português (EMP) é redesenhado o Jardim (Cotinelli 
Telmo) de enquadramento formal do mosteiro, ligando-o com o Padrão dos Descobrimentos 
(Cotinelli Telmo e Leopoldo de Almeida) e o Rio. Redesenhado com uma traça á moda 
greco-romana, os grandes alinhamentos de ciprestes e oliveiras evocam a paisagem 
portuguesa. Três elementos de água simetricamente dispostos, uma fonte luminosa - Fonte 
Monumental de Belém - e dois lagos decorados com elementos escultóricos de António 
Duarte segundo desenho de Leopoldo de Almeida; o piso é em genuína calçada á 
portuguesa.

 
Assinatura do Tratado de Adesão no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, 1985.

 Centro Cultural de Belém, sede da primeira Presidência Portuguesa da Comunidade Económica Europeia (hoje 

UE), 1992.

    Em 1985 Portugal assina nos Jerónimos o tratado de Adesão á Comunidade 
Económica Europeia. Em 1992 O Centro Cultural de Belém (no antigo sítio do Pavilhão dos 
Portuguese no Mundo) é inaugurado como sede da presidência Portuguesa da C.E. 
continuando a ser um local de grande carga simbólica.
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  Voltando atrás no tempo, a zona era, desde há muito, um local de estadia sazonal e de 
visitação da Corte pelos bons ares e localização privilegiada. Assim muito naturalmente a 
corte escolhe este local poupado ao terramoto, e fora de portas já no caminho para Sintra, 
outro local privilegiado pela mesma. 

  Formado por grandes quintas na maior parte: a cerca dos Jerónimos, a Quinta de 
Baixo, a Quinta do Meio, e outras grandes parcelas, na sua maioria pertencentes ao Rei ou 
à nobreza.

 

 
  

  A fase de ocupação urbana da Ajuda corresponde ao período pós terramoto, com a 
vinda da Corte e posterior urbanização dos terrenos na envolvente próxima da denominada 
Real Barraca, o Paço Real de D. José, construção efémera, em madeira, localizada 
aproximadamente no sítio do actual Palácio da Ajuda. 

  Da então precária ocupação real subsiste algum edificado: a nascente do Largo da 
Torre, construções que se supõem terem estado afectas às instalações das cozinhas do 
Paço e às habitações dos serviçais, e a própria Torre do Galo que teria integrado uma Igreja, 
da qual restam poucos vestígios.

  Os limites das zonas homogéneas urbanizadas que encontrámos nesta área, 
correspondem “grosso modo” aos limites daquelas propriedades  de grandes dimensões. 

  No entanto, mantêm-se ainda grandes parcelas correspondentes aos grandes 
equipamentos militares e que têm um enorme potencial de crescimento, com a vantagem 
acrescida de ter apenas um proprietário: o Estado Português, se bem que com diversas 
tutelas.

  Após o terramoto, com as reformas pombalinas, e o advento da indústria, primeiro na 
zona das Amoreiras e mais tarde o estabelecimento de zonas  industriais  seja em Belém / 
Pedrouços, seja em Alcântara, justifica a ocupação da encosta da Ajuda com habitação para 
essa população operária , vinda do meio rural e de parcos recursos.
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  A zona ribeirinha, fruto do aterro de 1855 para a passagem da linha de comboio, 
inicialmente com fins apenas utilitários - indústria - vem a ser alvo de sucessivos 
melhoramentos incluindo a demolição da fábrica do gás e o arranjo em frente aos 
Jerónimos.

   Belém foi sempre um núcleo periférico da cidade percebendo-se muito bem essa 
relação com a cidade nas cartas até aos anos cinquenta e sessenta do século vinte. 

   Nos anos trinta, integrados num programa de Casas Económicas, herdeiro directo de 
legislação da primeira república, procede-se à construção dos Bairros de  Belém e Ajuda. 
Estes sítios foram escolhidos para a instalação desses bairros para onde era remetida a 
população mais pobre, com uma atitude um pouco paternalista.

   No entanto, é apenas com a realização da Exposição do Mundo Português, em 1940, 
um dos factos mais marcantes da Lisboa Moderna, que Belém adquire realmente a sua 
dignidade e o caracter monumental que hoje lhe reconhecemos.

   Para levar a cabo a criação deste espaço introduz-se a figura mais polémica da 
política urbana de Duarte Pacheco – a lei de expropriação dos solos urbanizados – 
expropriando e  demolindo edifícios numa área significativa do tecido urbano.

! A Grande Exposição do Mundo Português (1940)

!

  Em frente da Praça do Império, o monumento ao Infante D. Henrique (Padrão dos 
 Descobrimentos) foi um dos elementos mais emblemáticos da referida exposição: concebido 
 em materiais efémeros, foi posteriormente reconstruído em pedra e (re-) inaugurado em 
 1960.
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  O processo de legitimação de Belém como espaço de representação da nação
 configurando o local muito próximo do que hoje se conhece foi consolidado na ocasião da 
 Exposição do Mundo Português. O estado foi re-afirmando a vocação simbólica do lugar ao 
 convocar, já em  democracia, actos de grande simbolismo (assinatura do tratado de adesão; 
 presidência da  Comunidade Europeia , CCB) como já vimos anteriormente.
  A Exposição actuou como espaço de consolidação de algumas experiências artísticas, 
 revelando uma nova gramática das encomendas oficiais. Preparada para exaltar o fervor  
 patriótico, restabelecer o orgulho nacional,  e a confiança na Nação, a exposição será uma 
 referência para todo o futuro urbanístico, arquitectónico e artístico da então Capital do 
 Império. (1)
 
 

 Urbanização do Bairro do Restelo (Faria da Costa - 1950)

  A partir deste acontecimento marcante, surgiram novas urbanizações e edifícios 
 públicos;  modificou- se a zona de Belém e a urbanização do Bairro do Restelo (Faria da 
 Costa - 1950)  vem trazer uma nova população e vivências absolutamente novas para a 
 zona. 
   Numa área de um certo abandono e periferia, a realização da Exposição e a edificação 

de edifícios unifamiliares sobre lotes generosos, com uma vista privilegiada sobre o Tejo, no 
Restelo,  passam a conviver lado a lado a população mais carenciada de Belém e Ajuda 
com  uma classe média abastada no Restelo.

(1) Ferreira, Matias, Victor, A Lisboa do Império: autoritarismo político e ordenamento urbano, in Lisboa: da 

 Capital do Império ao Centro da Metrópole, p. 153.

 Ver anexos: anexo 1e 2.
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   A expansão da cidade para norte, por eixos de cariz haussmaniano, já definidos por 
Ressano Garcia deixa portanto Belém com um carácter industrial e periférico que só 
desaparecerá com a Grande Exposição do Mundo Português.

   Em termos urbanísticos, e após uma indefinição ao tempo da primeira República, o 
Estado Novo, até para se demarcar  da República, vem pegar na questão do urbanismo 
duma forma muito centralizada “et pour cause” muito eficaz (Planos Gerais de 
Melhoramentos).

   Portador de um planeamento de grande racionalidade urbanística, e facilitada a 
tarefa por um estado centralizado e autoritário, procedem-se ás operações necessárias, 
usando habilmente a arquitectura e os arquitectos para projectar a imagem do poder e 
exaltação de nacionalismo característicos do regime.

   O Estado Novo (1933-1974) é em grande medida o responsável pela definição dos 
eixos de expansão e pela configuração da cidade de Lisboa segundo moldes nacionalistas e 
monumentais. Com Duarte Pacheco, foram realizadas as grandes infra-estruturas que 
vieram definir a Lisboa de hoje: o parque de Monsanto, o aeroporto de Lisboa, a cidade 
universitária  e a auto estrada para o Estoril.

   Depois da exposição do Mundo Português a zona de Belém fica definitivamente 
marcada como área monumental. A construção  nos anos sessenta do  Museu de Marinha e 
o o Planetário Gulbenkian (Frederico George - 1965), reforçaram a sua componente cultural. 
 Nos anos oitenta a construção do Centro Centro Cultural de Belém (Gregotti, M. 
Salgado - 1993), e a reanimação da zona ribeirinha - Docas, fez com que toda essa área 
adquirisse uma força e uma grande importância no triângulo Turismo, Cultura, Identidade 
que a  tornou definitivamente e a reforçou como um dos pólos de monumentalidade na 
cidade de Lisboa. 

20



   Na década de 1980/90, a área  Ajuda Belém foi alvo de um plano de  salvaguarda 
(Costa Lobo), por parte do então IPPC, o denominado Plano de Salvaguarda e Valorização 
de Ajuda-Belém (PSV), abrangendo uma área constituída pelas freguesias de Ajuda, Santa 
Maria de Belém e São Francisco de Xavier. Entretanto, a Zona Monumental de Ajuda Belém 
foi objecto de Medidas Preventivas (Dec. Reg. n.º 46/87, de 29 de Julho e Dec. Reg. 
N.º21/89, de 27 de Julho, prorrogadas posteriormente pelos Dec. Reg. 21/89, de 27 de Julho 
e Dec. Reg. N.º 27/90, de 31 de Agosto. Também foram iniciados, em simultâneo, três 
estudos de pormenor para as zonas do Bom Sucesso, Igreja da Memória e Palácio Nacional 
da Ajuda. 
 O PSV, embora consubstanciando um importante instrumento programático de 
intervenções, não constituía quanto à forma, nem quanto ao conteúdo uma figura jurídica de 
Plano de Urbanização ou de Plano de Pormenor.

   Ficou também definida uma linha de actuação para a Zona Ocidental, prevendo a 
realização, em cooperação com o IPPAR, de um Plano de Urbanização para a Zona 
Ocidental de Lisboa e de um conjunto de Planos de Pormenor para diversas áreas,entre as 
quais a Envolvente do Palácio Nacional da Ajuda. 

   Nos anos 90, o Professor Pedro George dará continuidade ao estudos de Professor 
Costa Lobo, enquadrado num ciclo importante de Planeamento promovido por Jorge 
Sampaio na Camara Municipal de Lisboa (CML).

   Este novo plano de salvaguarda incluía já Planos de Pormenor com a criação de 
zonas de alguma homogeneidade, unidades de análise e a marcação de Unidades 
Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), bem como estabelecia um inventário de 
Património, e fazia o cruzamento do pensamento literário, artístico com o planeamento 
cruzando - o com o Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa.

 Foi estabelecido também um conjunto de observações  e um conceito sobre sistemas de 
vistas como património interessante para área em questão, assumindo em nossa opinião 
uma postura um  tanto conservacionista.

   De referir ainda o Concurso de ideias para a renovação da zona ribeirinha de Lisboa 
lançado pela Associação dos Arquitectos Portugueses em 1988, com larga participação e 
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com o lançamento de questões sobre a relação da cidade com o rio, das quais aqui 
mostramos alguns exemplos.

   Arq. Coordenador : Bruno Soares

 

             

   Arq Coordenador: Borges deSousa   

   

   Arq. Coordenador: Ferreira Afonso
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 A questão da ligação da Cidade ao Rio é abordada mais recentemente em algumas 
propostas das quais damos como exemplo a de Pedro Ressano Garcia. Embora noutro local e 
com outra problemática Ressano Garcia propõe um atravessamento sobre a 24 de Julho um 
pouco á semelhança daquilo que se passou na Rua do Alecrim e Cais do Sodré, vencendo as 
diferenças de cota entre a cidade e a “prótese” constituida pelo aterro.
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 Das grandes questões e algumas hipóteses.
 Da separação fìsica.
 
   Distância;Tempo.
   A separação física constituída pela barreira que é o caminho de ferro e as avenidas de 

Brasília e a Avenida da Índia é uma das questões de maior importância no divórcio entre a a 
zona monumental norte, e o rio. Pelo seu carácter, aqui, o facto é ainda mais relevante.  

 Se bem que haja passagens ( duas aéreas e uma subterrânea ) elas não permitem uma 
fluidez e liberdade de circulação dos peões. Colocar a zona em contacto com o estuário do 
Tejo será voltar a pô-los em contacto com uma realidade existente na sua génese. 

  Ver painéis 4, 5 e 6.
 Haverá que procurar soluções que reduzam significativamente esta barreira.
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   Existe também uma divisão acentuada entre a zona norte deste território junto ao 
Palácio Nacional da Ajuda e a zona ribeirinha de Belém. O tampão formado pela Calçada da 
Ajuda, que deveria ter na relidade uma função de ligação, os seus quartéis e bairros 
obsoletos faz com que  a zona seja claramente divida entre a parte Norte com o Palácio que 
não tem a leitura real de um palácio, nem tão pouco está como deveria, virado para o Tejo 
uma vez que a sua fachada principal actual está virada a nascente, e a zona sul 
relativamente desaproveitada. 

   
Toda esta zona de habitação obsoleta foi fruto de reflexão e propostas, tentando revitalizar a 
zona.

   Hotelaria informal, e a proximidade do pólo universitário da Ajuda, poderão ser 
potenciadas. Criando apoios de alojamento para estudantes das faculdades, pequeno 
comércio e  restauração. Estes são alguns dos usos a incentivar e que ajudarão a, 
mantendo os residentes, e trazer novas vivências para a zona.

   Uma intervenção forte a meia encosta, criando um espaço de excepção com a 
instalação do Novo Museu dos Coches na zona dos quartéis, a instalação de actividades 
equestres, a ligação ao Jardim Tropical (JT), pelo tardoz, a requalificação da envolvente da 
Igreja da Memória, a possível ligação do Jardim Tropical à sua zona de tardoz poderá criar 
uma nova maneira de o viver. 
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   Em vez de o JT ser uma bolsa com uma única entrada/saída passaria a funcionar 
como ligação entre a zona dos Jerónimos e a meia-encosta estendendo a seu 
enquadramento verde à zona da Ajuda,  facilitando e promovendo a circulação de peões 
pelo seu recinto.

   Será essencial do nosso ponto de vista quebrar essa grande separação e  divisão, 
aproximando a zona norte da zona sul e a zona ribeirinha da zona dos Jerónimos / 
Junqueira.

 
   Do presente
           O território em questão apresenta muito potencial e alguns problemas.
   A zona de intervenção compreende uma área de cerca de 179 ha que abrange parte 

significativa da freguesia de Santa Maria de Belém (138,4 ha) e da freguesia da  Ajuda (40,6 
ha), na qual se encontram localizados equipamentos culturais, edifícios e espaços verdes de 
referência, seja pela sua relevância histórica e cultural, seja pela sua qualidade 
arquitectónica e ambiental: a Torre de Belém; o Mosteiro dos Jerónimos; o Palácio da Ajuda; 
a Igreja da Memória; o Museu Nacional dos Coches; o Centro Cultural de Belém; o Museu 
de Marinha; o Planetário; o Jardim Tropical; o Jardim Botânico; o Jardim de Belém; o Padrão 
dos Descobrimentos; a Presidência da República; o Museu da Electricidade e todo o espaço 
público envolvente até ao rio.

 
 
 

   O conceito de operações piloto podendo induzir à reabilitação de áreas muito vastas 
defendido por Teresa Craveiro vem, trazendo-nos à realidade concreta, introduzir uma 
metodologia que poderá ser utilizada na área definida.

   Definindo zonas chave acreditamos poder induzir a que em consequência da 
reabilitação / modificação dessa zonas esse efeito seja transmitido a outros sectores que 
actuarão por si com regras definidas em PP a elaborar para o efeito.
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   Do ordenamento
   Se bem que não se pretendam definir própriamente Unidades Operativas de Gestão, a 

génese e características diferentes dos locais levam-nos a uma divisão natural de algumas 
zonas.

 1. Praça do Império, Quarteirão Vieira Portuense; Praça Afonso de Albuquerque.
 2. Zona Ribeirinha consolidada da Torre de Belém á Cordoaria Nacional.
 3. Calçada da Ajuda e área militar.
 4.Palácio Nacional da Ajuda e área envolvente.
 5. Zona habitacional compreendida entre a Rua dos Jerónimos, a Rua Gonçalves
 Zarco e a Calçada da Ajuda.

   Pretende-se que as intervenções futuras tenham como objectivo aproximar a cidade 
do Rio e tornar coesos os núcleos dispersos de monumentalidade, aproximando-os uns dos 
outros.

   1. Praça do Império, Quarteirão Vieira Portuense; Praça Afonso de Albuquerque. 
   Estas três praças formam um conjunto com um espaço naturalmente tripartido, mas 

desarticuladas entre elas, sendo a Pr. Afonso de Albuquerque  (1902) constituída pelo  
jardim com uma área de cerca de 1,6 ha, de planta quadrangular e simétrica, prolonga-se 
desde o Palácio Nacional de Belém até à Avenida da Índia. Numa plataforma central circular 
ergue-se uma estátua de Afonso de Albuquerque. O jardim desenvolve-se em volta, com 
vários tabuleiros de relva, bancos de pedra e quatro lagos artificiais situados nos quatro 
cantos do jardim e respeitando a simetria do mesmo. Fronteiro ao Palácio de Belém , no 
antigo sítio do cais de Belém.

   Junto ao Rio no prolongamento da Praça encontramos a estação de caminho de ferro 
de Belém, a estação fluvial e um espaço inacabado,  constituído por um “parterre”.

   Ao lado um parque de embarcações a seco que apoia as actividades náuticas.
   O quarteirão Vieira Portuense  é o coração vivo destas  três praças, fervilhantes de 

turistas, apresentando um edificado interessante, heterogéneo, herdeiro das antigas casas 
de pescadores junto ao rio e dele hoje afastadas, já com alguns edifícios requalificados.

    A Fábrica dos Pastéis de Belém e o seu próprio edifício fazem parte do edificado que 
conformam a Rua de Belém , ligando a Junqueira a Pedrouços no antigo caminho que ligava 
Lisboa a Algés. Para esta zona, já com alguns serviços instalados, pensamos ser importante 
incentivar algum uso habitacional sob o risco de despovoação nocturna. 

 
  A Praça do Império do lado nascente parece estar incompleta no seu enquadramento pois o 

fecho da praça é feito por um edifício de topo poente do quarteirão Vieira Portuense e que 
quanto a nós não tem as qualidades genuínas do resto do quarteirão. Foi um edifício feito 
nos anos 40 para remate do espaço, mas que não nos parece bem sucedido.
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   A Praça do Império (Cottinelli Telmo-1940) tem ainda associada um pequeno espaço 
público constituído pela praça conformada pelo Museu de Marinha e Planetário (Frederico 
George - 1965) que será de valorizar.  A falta de ligação física - se bem que exista uma 
passagem subterrânea - com o Rio é manifesta e faria todo o sentido.

   Das zonas de charneira a Norte
   O Mosteiro dos Jerónimos (Boytaca Castilho e Torralva - 1504) , outrora junto á praia e 

ao caminho que ligava Algés a Lisboa, encontra-se hoje completamente apartado do rio mas 
com um magnifico enquadramento seja pelo Jardim da Praça do Império, seja pelo centro 
Cultural de Belém.

   O Jardim Tropical (1906) funciona como uma bolsa apenas com uma entrada entre o 
quarteirão Vieira Portuense e os Jerónimos.  No geral em bom estado de conservação, 
sendo um espaço da maior importância está um pouco escondido pela entrada pouco digna,  
por estar encerrado á noite, e por não ter ligação com a zona norte.

   2. A zona ribeirinha consolidada da Torre de Belém até á Cordoaria Nacional
   Zona relativamente consolidada e funcional mas que sofre de isolamento relativo por 

causa da separação brutal causada pelo atravessamento de fortes vias ferro rodoviárias.
   Esta grande zona , relativamente consolidada tem ainda áreas - espelho de água e o 

antigo museu de arte popular - que se encontram numa situação sub aproveitada e pouco 
valorizados.

    A falta de ligação às zona a norte do caminho de ferro parece também aqui evidenciar-
se. Esta área é especialmente vocacionada para o lazer náutico com as docas existentes, 
bem como para passear, e outras actividades de lazer .

   3. e 4. Calçada da Ajuda e Zona Militar e Pal. Nac. da Ajuda e área envolvente.
   Este espaço é constituído em grande parte por áreas militares, o grande espaço do 

Palácio Nacional da Ajuda e suas reservas de terrenos, o espaço canal da própria Calçada 
da Ajuda, e os bairros habitacionais que a ladeiam.

   As áreas militares herdeiras do reguengo de Belém são constituídas por enormes 
terrenos - antigas quintas - que foram afectas ao uso militar, e que durante a Guerra Colonial 
tiveram grande importância, pese embora o facto de se encontrarem em plena cidade - 54,5 
ha incluindo as áreas afectas ao PNA.

   Com o fim da Guerra Colonial, estão esses espaços hoje em dia sub-aproveitados e 
julgamos até que com pouco interesse estratégico do ponto de vista militar, salvo uma 
reserva para o facto de naturalmente dever existir um quartel ou uma instalação militar de 
apoio á Presidência da República.

   As zonas militares ocupam uma área impressionante da zona e constituem uma 
reserva extraordinária com um potencial óptimo para acções nesta zona. 

  Sendo apenas de um proprietário, são muito interessantes para eventuais operações 
urbanísticas de peso na zona.
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   O Palácio Nacional da Ajuda (Caetano de Sousa, Fabri , e Costa e Silva - 1795) 
encontra-se além de inacabado e virado a nascente sobre uma praça  incompleta,  rodeada 
de um edificado pobre, desarticulado, em muito mau estado de conservação e  não tendo a 
mínima dignidade merecida por um edifício daquela dimensão e importância. Hoje 
constituído pelo edifício inacabado, mal rematado e sem qualquer articulação com a calçada 
e a área poente. Não existe uma aproximação, um percurso de chegada ao Palácio (meio 
palácio) que faça realçar a  imponência e importância do mesmo.

   A Calçada da Ajuda,  com uma grande heterogeneidade de edifícios, em mau estado 
de conservação, apresenta irregularidades de perfil transversal, deficiente estacionamento e 
falta de coerência na arborização. O edificado heterogéneo, encontra-se em estado médio a 
mau. O piso é irregular tanto nas faixas de rodagem como nos passeio. A sua função de 
espaço canal, é deficiente, chegando mesmo a funcionar como um tampão entre a zona de 
Belém e o Palácio Nacional da Ajuda.

   O Jardim Botânico, encontra-se sem qualquer relação funcional com o Palácio 
Nacional da Ajuda.

 
   5. Zona habitacional compreendida entre a Rua dos Jerónimos, a Rua Gonçalves
 Zarco e a Calçada da Ajuda.
   Os bairros adjacentes á Calçada, a poente, e a sul do Jardim Tropical, muito 

desqualificados, são constituídos maioritariamente por prédios de 1 a 2 pisos.
    Se bem que com um certo carácter popular, podem correr o risco de ”guetização” na 

medida em que são pouco abertos, e habitados por uma população envelhecida e pobre.  
   Edifícios obsoletos, ruas inacabadas, prédios a demolir, a igreja da Memória (Bibienna 

- 1760) pouco valorizada e sem espaços verdes.
   Toda esta área necessitará de intervenções cuidadas do ponto de vista social pois 

acreditamos que fazendo cohabitar as realidades presentes com uma melhoria do espaço 
público e privado se poderão conjugar novos usos com a participação dos habitantes que 
contribuirão para a melhoria de um espaço que também será deles.

   A articulação com o Pólo Universitário da Ajuda, e / ou a introdução de usos de 
hotelaria informal poderão ser pistas para contribuir para uma solução futura destes áreas.

   Concluímos assim que pela análise das zonas em questão uma intervenção deverá ter 
em conta toda a área e sua articulação entre si, e com a com a própria cidade, reafirmando 
Lisboa e Belém/ Ajuda como um pólo  de Memória Colectiva assumindo a importância da 
cidade, no Mundo como Cidade Cosmopolita.

 

NOTAS

1. David B. Brownlee and David D. De Long, eds., Louis I. Kahn: In the Realm of  Architecture (New York; Rizzoli 

International Publications, 1991): 138–139.

2. Michael J. Lewis, «Kahn's Graphic Modernism,» in Drawn from the Source: The Travel.  Drawings of  Louis I. Kahn, 

catalogue of  an exhibition at  the Williams College Museum of   Art, Lewis and  EugeneJ.Johnson, eds. (Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 1996): 3.
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 Do ordenamento
 Assume-se a zona com a sua vocação turístico / cultural, pretendendo-se reforçar a 
componente habitação demasiado fraca seja em número seja em qualidade por razões acima 
expostas.
 Definido um limite coerente, a proposta de ordenamento pretende através de intervenções 
localizadas, contribuir para tornar coerente uma espaço desigual e com assimetrias de acesso, e 
fruição.
 Impõem-se a re-aproximação do Tejo a toda a zona. A presença do Rio como elemento  
agregador e simbólico terá a maior importância para o reforço da ligação da monumentalidade da 
zona ás Descobertas, e á própria História, através da coerência da presença de água no local.
 Identificado um núcleo formal histórico consolidado constituído pela Torre de Belém, 
Padrão, Jerónimos, Praça do Império, e restantes edifícios herdados da Exposição do Mundo 
Português, bem como a Ermida de São Jerónimo; um núcleo de monumentalidade industrial, a 
nascente, constituído pela Cordoaria Nacional e o Museu de Electricidade; um núcleo cívico 
informal formado pela Rua de Belém, quarteirão Vieira Portuense, e jardim adjacente, e 
finalmente um núcleo formal de representação e aparato, constituído pela Palácio Nacional da 
Ajuda, o Palácio de Belém o Jardim Afonso de Albuquerque, e o Museu do Coches.
 O limite da nossa proposta é e deve ser considerado como um todo para determinadas 
questões como seja a da acessibildade, a da coerência formal e a da imagem.
 O reforço das relações entre núcleos dispersos reforçará a sua coerência funcional.
 Propomos o reforço dos vectores; Identidade; Cultura; Turismo. O restabelecimento da 
relação fìsica com o Rio; a articulação através do Jardim Tropical com a zona de quartéis e Igreja 
da Memória; a integração da Igreja da Memória, P.N.A. e zona de quartéis na área monumental 
consolidada; garantir um mix de actividades geradoras de sustentabilidade sócio-económica e de 
maior garantia de vivências urbanas de qualidade.
 Identificadas zonas coerentes mas com falhas de ligação entre elas, pretendemos colmatá-
las através da nossa proposta.
 A par dos núcleos relativamente consolidados, encontramos mais duas grandes áreas  a 
necessitarem enquadramento: a poente o quarteirão entre o CCB, e o Jardim da Princesa, a meia 
encosta da Ajuda toda a zona militar e de habitação desqualificada. De referir a questão 
importantíssima da separação fìsica operada pela linha férrea e pela avenida 24 de Julho e 
avenida de Brasília, dividindo claramente a zona limitada em zona ribeirinha e zona  a norte do 
caminho de ferro. 
 Numa nova lógica passaremos a considerar uma grande zona - 01 - englobando  toda a 
faixa ribeirinha, a praça do Império, Jerónimos e CCB, Jardim Tropical, Palácio de Belém e um 
núcleo periférico da ermida de S. Jerónimo constituindo este um núcleo coerente e consolidado. è 
toda uma zona que nos parece relativamente consolidada e coerente em termos de 
monumentalidade, se consideramos o levantamento do caminho de ferro e a sua passagem em 
viaduto.
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 A segunda grande zona - 02 - é constituida pelo P.N.A., Calçada da Ajuda e bairros 
adjacentes, quartéis e terrenos militares. Finalmente uma terceira zona - 03 - que tem algumas 
semelhanças com partes da zona 02 e que é a área que vai desde o CCB até ao Jardim da 
Princesa e que a norte é limitada pela Rua de Pedrouços.

 Da proposta
 Painéis 05 e 06
 Dos transportes e acessos
 Pretende-se criar uma nova lógica de compreensão deste espaço, assumindo que a 
passagem do caminho de ferro na zona poderá ser feita em viaduto tomando esse uma forma tal 
que se torne um ícone de identificação desta nova lógica.
Levantando o caminho de ferro, reduzindo a velocidade de atravessamento do trânsito automóvel, 
passando este a circular levemente entrincheirado (cerca de 50 cm) facilitaremos a circulação 
pedonal entre as áreas a sul e a norte da linha férrea. Esta intervenção será importante na medida 
em que permitirá não só a circulação de pessoas como o prolongamento das praças do Império, 
Vieira Portuense e Afonso de Albuquerque até junto do Rio.
 A questão viária  e de transportes tem como ponto fulcral, a implemetação de um interface 
- autocarros, eléctricos, embarcações fluviais e comboio - localizado no sítio proposto actualmente 
para o Museu dos Coches (Paulo Mendes da Rocha). Esse interface junto com um grande parque 
de estacionamento automóvel permitirá desafogar o trânsito de turistas na zona.
O acabar da via de meia encosta ligando o Restelo á Ajuda, o desvio do trânsito de eléctricos e o 
culminar da Calçada da Ajuda na escadaria que dará acesso pedonal ao P.N.A são outras das 
intervenções propostas em planta.
 Da imagem coerente
Pretende-se uma coerência formal e de imagem de modo a contribuir para um sentimento de 
grande conjunto monumental, assim todo  mobiliário urbano, arborização, sinalética deverá ser 
reformulado de acordo.
 Da aproximação ao rio
Em frente ao quarteirão Vieira Portuense será criada um espelho de água com eclusa para 
actividades náuticas, e de lazer, a elevação da ferrovia em viaduto, e a requalificação do 
quarteirão a poente com usos mais vocacionados para a hotelaria e habitação de qualidade.
 A criação do Novo Museu dos Coches a meia encosta da Ajuda contribuirá para a re-
aproximação do P.N.A. ao núcleo forte de monumentalidade e ao Rio.
 As tês grandes praças (Império, Vieira  Portuense e Afonso de Albuquerque) passarão a 
funcionar como uma enorme praça tripartida mas com funções relativamente distintas:
a Praça do Império de caracter formal / histórico, Jerónimos, Padrão, Espelho de Água, Museu 
da Lingua Portuguesa (ex-museu de Arte Popular), a Praça Vieira Portuense, de facto um espaço 
de caracter cívico informal, actividades náuticas e de apoio à doca de recreio com zonas 
verdes, espelho de água e uma zona comercial, e finalmente a Praça Afonso de Albuquerque com 
um caracter formal de aparato e representação de  estado onde poderão acontecer o render da 
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guarda, espectáculos de arte equestre tanto exteriores na Praça, como interiores no Antigo 
Picadeiro Real.
 Da aproximação do P.N.A. ao núcleo monumental consolidado
 O P.N.A. deverá re-estabelecer a sua relação visual com os jardins e o rio.
 Ao criar instalações para o Ministério da Cultura - serviços e exposições- em 2 grandes 
edificios a construir no espaço onde estava projectado Palácio, o remate das ruínas a poente 
através de um jardim vertical, a criação de um jardim simétrico ao Jardim Botânico da Ajuda, e a 
revalorização da Praça da Torre contribuirão todas elas para que o Palácio fique, como parece 
adequado, virado para o Rio. 
 Da valorização da Igreja da Memória (I.M.) 
 A via de meia encosta desembocará de frente para a I.M. vinda do Restelo conferindo-lhe 
assim maior dignidade. O “parterre” da Igreja será alargado e valorizadas as árvores de grande 
porte. Um muro de remate no tardoz da Igreja enquadrará devidamente a dita. 
A ligação á zona equestre e Novo Museu dos Coches a nascente será facilitada pela via de meia 
encosta.
 Dos novos usos para a coesão
 Os terrenos expectantes a sul do Palácio serão urbanizados com habitação beneficiando 
de um sistema de vistas excepcional.
 O bairro degradado e de carácter popular entre a Rua Gonçalves Zarco e a Calçada da 
Ajuda deverá ser objecto de intervenção social cuidada introduzindo novos usos - alojamento 
temporário de estudantes, usos informais de hotelaria - hostels e surfcoaching - bem como de 
pequenos estabelecimentos de restauração virados para o turismo, sem descaracterização da 
zona. Poderá ser uma via de integração de população local evitando “uma aldeia dos macacos” 
para turista ver. A requalificação do espaço público e a promoção da reabilitação das habitações 
será uma das prioridades. A mesma abordagem será de ter na zona de habitação junto á Rua do 
Embaixador.
 No quarteirão CCB , Jardim da Princesa a abordagem já será a de introduzir usos de 
hotelaria e habitação de grande qualidade beneficiando da proximidade do Restelo, e da nobreza 
do local.
 Do Jardim Tropical ao Novo Museu dos Coches
 Será desejável  a  abertura e ligação do Jardim Tropical pelo tardoz que contribuirá para 
uma maior fluidez entre Belém e essa zona.
 A enorme zona militar será  objecto de uma profunda transformação, a poente, e a norte da 
Presidência da República será criada uma zona de habitação e serviços com ligação directa ao 
Jardim Tropical. O valor imobiliário do local é por demais evidente e permitirá mais valias 
significativas para o financiamento de toda uma operação que requer grandes meios económicos.
 A nascente no lugar de Lanceiros II o Novo Museu dos Coches (NMC), que detalharemos 
mais á frente.
 A sul na zona das Garagens de Manutenção de Viaturas do Exército serão criados dois 
núcleos um para a Escola Portuguesa de Arte Equestre e representação da Coudelaria de Alter, 
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com instalações equestres, boxes, picadeiros cobertos e descobertos, bem como parques de 
estacionamento de serviço a essa actividade. As exibições far-se-ão seja em frente ao Palácio de 
Belém seja no Picadeiro Real reabilitado para tal.
 A norte, entre a anterior zona e o NMC julgamos interessante uma urbanização temática 
contendo a componente equestre seja com a existência de instalações para equídeos, seja com 
dois picadeiros descobertos. Isso permitirá valorizando do ponto de vista imobiliário criar 
condições para aficionados da equitação poderem praticar o seu desporto numa zona nobre com 
fácil acesso a Monsanto, a Belém e á beira Rio com a criação de caminhos adequados para tal 
(veja-se o caso de Hyde Park dentro da cidade de Londres).

 

 Estudo prévio de ordenamento para a zona.
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 Duas propostas de desenho urbano
 Do ordenamento destacamos duas propostas pela sua importância no todo.
 A nova “doca” em frente ao quarteirão Vieira Portuense, e o novo Largo da Ajuda a meia 
 encosta

 A doca Vieira Portuense              O Largo da Calçada

 Doca Vieira Portuense
 Da Ideia e do lugar
 A doca Vieira Portuense, não é mais do que a expressão de um retorno ás origens, um 
trazer o Rio de volta ao seu sítio original, antes da “prótese” dos aterros. 
Antigo bairro piscatório, é hoje constituido por um belo conjunto de casinhas vernaculares, 
transformadas em pequenos restaurantes usufruindo do seu lado pitoresco e que voltando a 
contactar com a água poderá ser potenciado.

 Da forma e do uso
Inserido num grande espaço compreendido entre o CCB e a Praça Afonso de Albuquerque, 
naquilo que designamos no nosso ordenamento por zona de praça cívica, pretende rasgar-se um 
espelho de água até ao Rio e que será fechado através de uma eclusa para renovação periódica 
da água.
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 Esse espelho de água será destinada a um uso de lazer, por pequenas embarcações , 
desde gaivotas e botes remos, passando por “optimist’s”
 O tanque em si é constituído por uma bacia trapezoidal, com cerca 2,5 ha e 1,5 m de 
profundidade. Rampas e degraus de acesso bem como um deck de passeio ao longo de parte 
do lado nascente fazem parte da sua estrutura, bem como uma ilha palco destinada 
especialmente a espectáculos, seja pela dimensão seja pela localização.
 No extremo norte, o quarteirão Vieira Portuense (qVP), requalificado e com um deck para 
esplanadas reforçando assim a ideia da relação com o Rio e o Atlântico.
Será fácil imaginar a força plástica de um espectáculo em cima da água, e o facto de o próprio 
quarteirão se espelhar na água que o bordeja.
 Um caminho em  lajetas  bordeja toda a doca, e estabelece a ligação com as duas praças 
adjacentes, ligação essa que vem de um alinhamento entre a estação intermodal a nascente e o 
CCB a poente. Esse alinhamento, já existente, prolonga-se praticamente até ao Jardim da 
Princesa.
 Junto ao qVP, do lado poente, e fazendo uma certa ligação com a fábrica dos pastéis de 
Belém, um “Meeting Point” constituído por um grande carvalho americano quercus robur 
escolhido pela sua transformação cromática ao longo do ano e pelo o seu valor simbólico. A 
árvore ao centro de um círculo com três degraus constituirá um local de espera e encontro na 
frescura da sombra.
 Do lado nascente uma escadaria que vence a topografia natural constituída por seis 
largos degraus que servirão de local de descanso e encontro.
Gostaríamos de salientar a importância dos degraus como equipamento em locais como este, em 
que naturalmente as pessoas se juntam fotografam-se, enfim convivem (veja-se o exemplo da 
importância destes locais em interiores nas escolas de Herman Hertzberger). Pequenos 
equipamentos como este fazem cidade.
 O edifìcio norte /poente de 3 a 4 pisos, é um edifìcio que pretende fazer a ligação entre o 
QVP  de casa vernaculares, e a formalidade da Praça do Império. O seu perfil assemelha-se ao 
perfil do  qVP, mas a sua expressão é comtemporânea. Com coberturas inclinadas em betão á 
vista e uma variedade de vãos pretende dar-se um “look” orgânico ou construido ao longo do 
tempo que lhe permite dialogar com o qVP as diferenças evidentes de materialidades e forma 
criarão uma tensão que julgamos interessante. Será um edifìcio que se quer marcante e 
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constituindo um complemento ao qVP com usos de comércio virado para o Turismo/ Cultura 
sendo que alguns dos andares poderão ser ocupados por ateliers de artistas ou artesãos, também 
eles um pólo de atracção.
 No seu tardoz existe o edifìcio (Museu das Descobertas e DGTurismo) de 3 pisos que 
fecha a Praça do Império. A sua expressão é de alguma forma “neutra” e austera de forma a não 
concorrer com o CCB e os Jerónimos, mas reforçando com essa austeridade o caracter quase 
proto-fascista dessa Praça.
 Junto ao rio, a Poente e Nascente a praça é fechada com dois edifìcios de apoio ás 
actividades náuticas, que pela sua forma nos remetem para grandes rochas (ver referências 
Hasn Kollhoff no painel 07). 
 Estes dois edifìcios serão usados seja por clubes náuticos seja como armazéns para 
embarcações e manutenção.
 Os edifícios pintados de branco com uma zona de faixas encarnadas a poente e verdes a 
nascente remetem-nos para a entrada de uma doca real pela sinalética bombordo / estibordo, 
 Serão parcos de vãos, de paredes e coberturas empenadas, reforçando assim o seu 
caracter tectónico (no sentido de ligação á crusta terrestre).
 Os desníveis da zona são no geral vencido por pequenas rampas facilitando assim o 
acesso a todos. O fecho da eclusa pneumática, pode ser percorrido por um acesso em ponte não 
quebrando assim a ligação entre os dois lados.
 O remate a nascente , que não se pretende duro nem impositivo, é apenas uma marcação,  
feito a norte por um parque de estacionamento e um conjunto de carvalhos americanos quercus 
robur.
 No sentido do rio, completado por uns muros articulados de altura variável entre os três e 
os cinco metros.  Dois carvalhos americanos quercus robur completam esse conjunto estando 
colocados individualmente e cada um assumindo o papel simbólico da sombra/árvore /descanso.
A identicação desta zona é marcada pela cor forte e cambiante dos carvalhos,  o grande espelho 
de agua e o QVP.

 

Ver painéis 07 e 08
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 Do Largo da Calçada
 Da Ideia e do lugar
 Consideramos este um local chave no ordenamento do território em questão por que terá 
um papel de charneira e aproximação entre a  zona consolidada a sul, e o Palácio Nacional da 
Ajuda (PNA) a norte.
 É uma grande zona dominada por áreas enormes de uso militar e que permitirão numa 
grande operação transformar totalmente a zona numa área de habitação de qualidade, com 
serviços e um grande equipamento - Novo Museu do Coches (NMC).
 A virtuosidade de criar a meia encosta um local de excepção irá reduzir o espaço/tempo 
entre as zonas monumentais a sul e a norte respectivamente, contribuindo para as tornar mais 
solidárias e coerentes num só espaço que corresponde ao limite da nossa intervenção.
 Dos limites
 A norte/ nascente o limite é estabelecido pelo NMC, e a sul /poente por edifícios de 
habitação colectiva. O NMC é um conjunto e edifícios que atravessam a Cç da Ajuda e que será 
detalhado mais adiante.

 

 Da forma e do uso
 A sul a “entrada” do Largo é feito entre dois edifìcios em U , destinados a uso de hotelaria, 
de cinco pisos e que fazem uma marcação de entrada no largo.
 De um lado e de outro do largo, edifícios de habitação perpendiculares á via estabelecem 
o limite/forma desse largo, sendo completados por edifícios de serviços transversais, mais 
recuados e de menor altura, que a poente são elevados sobre pilotis facilitando uma 
permeabilidade desejada de contacto com o Jardim Tropical(JT). Ainda a poente e no tardoz 
desse edificado existe uma ligação com o JT e um pequeno anfiteatro para eventos e lazer: toda 
essa zona é rematada com um pequeno bosque que costura a ligação entre o JT e o novo 
edificado.
 O edificado a nascente, de piso zero mais 4 pisos é de ligação com a zona equestre e 
pretende-se algum resguardo e pouca permeabilidade. Embora a forma de contacto com a praça 
seja semelhante não há ligação visual para o interior dos quarteirões.
 O fulcro - punctum - do novo largo é uma escada com locais de estadia breve e uma queda 
de água, criando um local de alguma frescura e propício ao descanso informal nos degraus.
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 A presença de dois muros de sobreamento, bancos e um quiosque , permite a existência 
de sombras convidando á estadia e comtemplação.
 Desse local pode avistar-se o farolim da estação fluvial de Belém no enfiamento da 
Calçada da Ajuda.
 A conformação geral do largo é triangular como se resultasse da rotação de um rectângulo 
sobre outro.
 As ligações entre as diversas cotas fazem-se por escadas e rampas. Há uma insistência 
na utilização de zonas verdes com uma verdadeira ligação ao JT e a Monsanto, tornado o espaço 
uma zona agradável e de ligação com as actividades equestres previstas para a zona.
 O uso predominante será misto de Habitação, e também de Serviços, e Comércio.
 Um grande equipamento, O Novo Museu dos Coches (NMC) completa a ideia de um 
espaço de excepção a meia encosta.

Ver anexos: painéis 04; 05; 06; 07; 08; 09, e 09’.
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 Da proposta do Novo Museu dos Coches (NMC)
 Das condições actuais
 O Museu Nacional dos  Coches é o mais visitado dos museus da rede nacional de museus 
com uma média de visitas anual de 250.000 visitantes e um horizonte de 1.000.000 visitantes/ano.
 Instalado no antigo Picadeiro Real, tem manifestamente necessidade de um espaço maior, 
com um programa adequado, que potencie a sua importância mundial, e que do ponto de vista da 
segurança possua instalações adequadas.
 O Museu possui a mais importante colecção de veículos de tracção animal do séc. XVII ao 
séc. XIX  tendo um caracter único a nível mundial

 As condições expositivas em si são muito deficitárias, seja em termos de áreas, luz, 
segurança ou espaço dedicado a cada um dos coches, ou conjuntos. Trata-se quase de um 
amontoado de peças raras e únicas num local sem condições e de segurança muito precária.
  
 Do lugar e as suas razões
 A nova localização proposta parece-nos muito adequada ao aproveitar as grandes áreas 
militares - Lanceiros 2, oficinas do exército, etc - para por  um lado instalar o Museu e por outro 
usufruir dessas áreas para a exploração das potencialidades imobiliárias na zona explorando a 
temática hípica e rentabilizando do ponto de vista imobiliário, para viabilização de toda a 
operação.
 Esta escolha poderá facilitar o diálogo com o único proprietário - o Estado Português, se 
bem que sob diversas tutelas - dessas grandes áreas que julgamos muito interessante para uma 
operação urbanística desta envergadura,.
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 O local do Novo Museu a meia encosta irá permitir uma adequada articulação da zona 
ribeirinha com o Novo Museu, e o PNA, bem como a interligação desejável com o Jardim tropical.
 Inserido numa operação que inclui os grandes terrenos militares a meia encosta da Ajuda, 
pretende-se criar um momento de excepção e de atracção turística para esse “gap” entre a zona 
ribeirinha consolidada e o PNA.
 Esse ponto inserido num tecido envelhecido e relativamente pobre deverá conviver com 
essa realidade sendo um local de usufruto também para os habitantes da zona e servindo de 
mote para uma reabilitação desejável de todo o território em questão (o triângulo Torre de Belém, 
PNA , Cordoaria Nacional).
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 Da Ideia Projectual
 Partindo da ideia central dos desfiles em que eram utilizados os Coches, pretende criar-se 
um objecto arquitectónico que salvaguarde a segurança de toda a colecção, que valorize a 
exposição de cada um dos coches ou conjunto como peças excepcionais que são.
 Pretende-se criar um espaço de atracção turística e de preservação da memória colectiva 
convivendo com as realidades da cidade. 
 Do ponto de vista formal, parte-se de um longuíssimo percurso, o desfile, fragmentando o 
mesmo e dispondo-o e quase aleatóriamente como se de um “mikado” se tratasse tornando-o por 
um lado possível e por outro criando espaços funcionais bem definidos.
 Os módulos que formam o edifício são revestidos com uma “pele” constituída por 
elementos vazados e que através das zonas de cheios e vazios nos permitem controlar a 
opacidade/ transparência do edifício. Num edifício Museu que expõe peças ligadas ao movimento 
de uma maneira estática parece-nos importante introduzir o elemento luz controlada para nos 
apelar ao movimento. Esse controle da opacidade também nos permite controlar o “peso” do 
edifício.

 Da relação do Publico e do Privado
 Pretendendo uma convivência entre a realidade existente e a proposta, o perímetro do 
espaço do Museu abre na sua zona Norte ao público em geral e faculta ao mesmo o acesso à 
cobertura do edifício 01. Essa abertura pretende ser permanente e apenas limitada por questões 
de segurança. Isso permitirá à população local e não só ter acesso permanente a um espaço 
verde e usufruir da vista sobre o Tejo que proporciona o edifício 01.

 Da Funcionalidade
 Das Caves Técnicas
O edifício acima do solo assenta sobre uma grande cave técnica, a nascente, que comporta não 
só os estacionamentos do pessoal como as áreas técnicas de apoio ao NMC.
Nas caves poente situam-se o estacionamento de transporte individual bem como ao nível zero  
se situa o estacionamento de transportes públicos de turismo.
A cave técnica dispõe de meios de elevação mecânicos de acesso à área museológica bem como 
acesso directos para o terraço para eventual evacuação de materiais ou pessoas.
A cave assume um papel de caixa forte em caso de catástrofes e pode ser totalmente encerrada.
A maioria dos serviços técnicos encontram-se nela localizados, a saber:

Estacionamento dedicado ao pessoal do museu     2 461 m2
Reserva visitável         3 793 m2
Reservas          4 173 m2
Oficinas de restauro e manutenção       673 m2
Atelier de empréstimos e aquisições       413 m2
Laboratórios e aferições        464 m2
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Central de Segurança        198 m2
Controle de Entradas         193 m2
Central eléctrica         942 m2
Garage de material rolante e armazém      550 m2
Salas de reuniões técnicas        139 m2
Cafetaria (pessoal)         131 m2
Vestiários masculino e feminino       216 m2
Sala de convívio do pessoal        223 m2
Sala para reuniões pessoal        213 m2
Instalações Sanitárias        397 m2
Comunicações verticais        658 m2
Comunicações horizontais        2 447 m2

Existe uma segunda cave para estacionamento público, de dois pisos e com a uma área total de 
10 556 m2. Esta encontra-se num edifício separado da cave técnica com vantagem do ponto de 
vista da segurança e controle de acessos.

 Do edifício Principal e os seus módulos.
 O edifício (s) do museu e composto por 5 corpos articulados, tendo circulações verticais e 
horizontais que os ligam mais ou menos conforme as funções de cada um.
São eles o edifício 01: 
 A entrada no museu é feita por uma uma rampa na Calçada da Ajuda, e que é a grande 
entrada no Museu.
 Dispõe junto á entrada de um bloco de recepção e bengaleiro para os visitantes poderem 
deixar os seus haveres durante a visita e uma sala de estar de onde se pode usufruir da vista. 
para a foz do Tejo.
 Dispõe de amplas instalações sanitárias, essenciais para a afluência prevista, e uma zona 
de exposição de peças pequenas - liteiras e cadeirinhas, bem como carrinhos e o coche de Dona 
Maria Francisca Benedita. Pretende-se neste edifício abordar a colecção e preparar o visitante 
para o edifício 02 onde estão as peças mais significativas. A informação é-nos dada à medida que 
avançamos, projectada em tecido tensionado.
 A informação pretende-se adaptada ao visitante através de sensores identificativos.
 O acesso /  passagem para o edifício 02 - o fulcro da exposição -  faz-se por uma rampa 
helicoidal de onde se tem uma vista  para duas das mais importantes peças: o Coche Papal, e o 
Coche de Filipe II (este o mais antigo da colecção). Pretende-se alegóricamente entrar num 
mundo diferente - a caverna de Ali Baba ou o Poço de Alice no País das Maravilhas.
 Penetra-se no edifício 01 que progressivamente vai escurecendo e quando se sai da 
rampa - edifício 02,  entra-se num espaço escuro mas que progressivamente é iluminado, 
culminando com a zona dos coches da Embaixada,  a zona mais iluminada.
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 Nesse edifício que é o fulcro do espaço expositivo podemos encontrar além de três Séges, 
e três Berlinas, onze coches dispostos em forma que nos remete para o “cortejo”.
 Dois blocos com instalações sanitárias completam o espaço, bem como informação 
projectada em tecido tensionado.
 O edifício 03 é um espaço polivalente onde se encontram os gabinetes de design e apoio à 
exposição e que pode também ser usado como complemento do espaço educativo, com ligação 
ao exterior. Poderá também servir de apoio a exposições comerciais previstas para o espaço 
exterior.
 O edfício 04 é o edifício do auditório que além desse tem vários compartimentos sendo 
dois para utilização de apoio ao espaço educativo, e três espaços possíveis para gabinetes de 
investigação seja de investigadores residentes ou externos. Um dos compartimento destina-se à 
biblioteca.
 Este módulo encontra-se fisicamente separado do conjunto, com uma comunicação vertical por 
onde se acede seja do piso de exposições seja da cave. O auditório possuí acesso directo para o 
exterior e a possibilidade de utilizar o grande vão do fundo do palco seja para montagem de 
cenários exteriores seja ocultando o mesmo de maneira a permitir uma utilização de uma forma 
mais convencional, o palco se necessário.
 O edifício 05 é um edifício de acesso relativamente restrito e destina-se aos serviços 
administrativos, e à administração do Museu.
 É composto por um compartimento com vista no topo do edifício para recepção de visitas, 
patrocinadores ou curadores de exposições. Um compartimento para a administração que usufrui 
de uma vista semelhante. Apoio de secretariado, economato, arquivo geral, sala de reuniões e 
uma sala de serviços administrativos, bem como instalações sanitárias. 
O acesso ao edifício faz-se pela cave técnica através de comunicação vertical mecânica e permite  
também o acesso directo ao espaço expositivo.
 
 Das áreas e funções 

 Edifício 01 
 Entrada no Museu e início da exposição
 Área total      4473 m2
 Recepção e bengaleiro      628 m2
 Zona de estar        197 m2
 I.S.         250 m2
 Área expositiva     2814 m2
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 Edifício 02
 Espaço expositivo
 Área total      5471 m2
 Área expositiva     4243 m2
 I.S.         180 m2
 
 Edifício 03
 Exposições temporárias e apoio exterior
 Área total      1040 m2
 Montagem de exposições e apoio     195 m2
 Zona de exposições temporárias     471 m2

 Edifício 04
 Auditório e serviço educativo
 Área total      2016 m2 
 Auditório        648 m2
 Apoio ao auditório       109 m2
 Salas de serviço educativo      429 m2
 I.S.           66 m2
 Salas com funções a determinar

 Edifìcio 05
 Administração serviços e conselho de fundadores e mecenas
 Área total      1624 m2 
 Sala reuniões        144 m2
 Sala da administração        88 m2
 Sala de serviços administrativos     145 m2
 Salas de apoio       372 m2
 I.S.           48 m2
 
 Do percurso e do espaço expositivo; sua intenção.
 O percurso expositivo pretende fazer-se em crescendo tendo o seu início no edifício 01, 
onde se expõem acessórios, peças de menores dimensões, cadeirinhas  e liteiras, e apenas um 
coche de maior dimensão ao fundo da galeria que serve de atractivo para o espaço principal.
 Todas as peças de transporte se encontram em expositores no mesmo material do piso do 
edifício, e cuja espessura é feita com luz dando uma certa leveza ao conjunto.
  Duas galerias técnicas, superiores, suportam o material de iluminação, e audio visual que 
é projectado em paredes de tecido tensionado e que pode variar segundo o tipo de visitantes.
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 O edifício em si é mais luminoso no percurso inicial e vai escurecendo até à rampa 
helicoidal que dá acesso ao edifício 02 - espaço expositivo principal - nesse espaço principal está 
o núcleo principal que é organizado por importância / aparato das peças e disposto de maneira a 
sugerir um cortejo. O “grande finale” são os três coches da Embaixada que constituem o maior 
atractivo do acervo. Estes encontram-se na zona mais iluminada do edifício e têm por fundo um 
grande vão coberto com uma tela micro-perfurada com motivos barrocos.
 Todo o espaço expositivo deverá ter  música ambiente barroca ajudando a transportar os 
visitantes no tempo. 
 Pretende-se com o percurso uma viagem com um caracter de conto de fadas e princesas 
que nos é sugerido pela géneses das próprias peças, a iluminação natural e artificial, a música e a 
forma como se acede ao espaço.

Ver anexos: painel 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; e 18.
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! Da conclusão

! Partindo de um território vasto com um limite grosseiro definido pela ribeira de Alcântara  a 

nascente, a ribeira de Algés a poente, o Parque de Monsanto a norte a e o limite natural do 
estuário do Tejo a sul, através da análise do mesmo, seus monumentos, malha urbana e 

composição social, definimos um limite de um território definidor de uma zona monumental 
representativa da imagem colectiva, e coerente na sua funcionalidade.

! Dentro desse território procedemos à análise dos problemas e potencialidades, e foram 
preconizadas várias soluções com vista a criar uma  zona com as caracteristicas de coerência 

pretendidas.
! Além de várias actuações em zonas relativamente consolidadas, debruçámo-nos 

particularmente sobre a questão da ligação da zona norte - Palácio Nacional da Ajuda, e Calçada 
da Ajuda com a zona sul relativamente consolidada.

! Tentámos através de uma forte intervenção a meia encosta reforçar essa ligação 
contribuindo através de várias acções pontuais para uma coerência funcional e de imagem da 

memória colectiva num território que hoje se encontra com uma leitura pouco clara e fragmentado.
! Defendendo a instalação do Novo Museu dos Coches precisamente nessa zona julgamos 

criar um motor de desenvolvimento que servirá de charneira entre a zona sul e a zona norte 
acabando desejavelmente com a separação actual.

! Julgamos que as acções pontuais no Palácio Nacional da Ajuda, Bairro a meia encosta, 
Praças do Império, Quarteirão Vieira Portuense e Praça Afonso de Albuquerque, o levantamento 

da linha de caminho de ferro em viaduto e as acções de normalização de mobiliário urbano, a 
correcta e coerente arborização para além do trabalho de índole social no território, poderão em 

conjunto melhorar as condições seja dos habitantes seja dos visitantes.
! Será de considerar que um trabalho desta dimensão foi apenas abordado em algumas das 

suas vertentes sendo necessário para a obtenção de resultados concretos o trabalho de uma 
equipa com saberes diversos.

! Do urbanista esperar-se-á um trabalho de coordenação  e articulação da equipa de 
maneira a fazer a leitura de dados que lhe permitam uma correcta espacialização das soluções 

preconizadas.
! Julgamos ter, com os dados disponíveis, proposto soluções ao nível do ordenamento, do 

desenho urbano e do projecto de arquitectura que reforçam a coerência da imagem colectiva, da 
funcionalidade e do território em questão como uma das zonas monumentais da cidade de Lisboa.
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