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RESUMO

I

Assiste-se actualmente a um processo de consolidação da frente ribeirinha a Oriente, de forma a 
conectar o Parque das Nações ao centro histórico da cidade de Lisboa, facto que contribui e acentua 
a desarticulação do Beato em relação à metrópole. Efectivamente é notória uma descaracterização 
do lugar, procedente de uma sobreposição de camadas urbanas remanescentes de actividades 
impulsionadoras de períodos distintos. 

Um território que se encontra fragmentado e desactivado, como consequência de sucessivas 
ocupações e apropriações de carácter religioso e industrial. É neste sentido que surge uma proposta 
capaz de integrar e dinamizar uma zona negligenciada e paralisada face à sua memória histórica e 
cultural. Assim, de que modo poderá um projecto urbano exprimir a identidade do Beato? De que 
forma será possível corresponder uma paisagem singular à imagem da cidade?

Como base teórica, analisa-se diferentes interpretações do conceito de identidade e explora-se 
o desenvolvimento e enquadramento da paisagem local a uma escala metropolitana. Desta forma, 
tendo em conta o património existente, elementos estruturantes e factores morfológicos, definem-se 
estratégias e revela-se uma intenção apta a questionar e estimular um processo de intervenção urbana.

A proposta desenvolvida visa conciliar um parque urbano com um centro comunitário, de forma 
a preencher lacunas sociais e territoriais, incorporando um espaço verde na estrutura ecológica da 
cidade e renovando e dinamizando uma identidade que tende a ser esquecida.

Palavras-chave: Beato, Identidade, Paisagem, Parque Urbano, Centro Comunitário.



ABSTRACT

II

Nowadays there has been a consolidation of the East riverfront, in order to connect Parque das 
Nações to the historic center of Lisbon, which contributes and enhances the disconnection of Beato 
regarding the metropolis. In fact, is evident a  mischaracterization of the place, caused from an 
overlapping of urban layers that remained from forceful activities from different periods.

A territory that has been fragmented and disabled as a result of consecutive occupations and 
appropriations from a religious and industrial type. Hence, the proposal appears to be able to integrate 
and boost a neglected area that is stuck to its historical and cultural memory. Therefore, how can an 
urban project express the identity of Beato? How is it possible to match a unique landscape to the 
image of the city?

As a theoretical basis, we analyze different interpretations of the concept of identity and explore 
the development and framing of the local landscape to a metropolitan scale. Thereby, according to 
the existing heritage, structural elements and morphological factors, strategies are defined and an 
intention is revealed to be capable to challenge and inspire a process of urban intervention.

The proposal seeks to reconcile developed an urban park with a community center, to fill gaps in 
social and territorial, incorporating a green space in the ecological structure of the city and streamlining 
and renewing an identity that tends to be forgotten.

Keywords: Beato, Identity, Landscape, Urban Park, Community Center.
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1. INTRODUÇÃO



UMA IDENTIDADE À ESCALA DA CIDADE

O presente trabalho aborda o conceito de identidade e paisagem 
do lugar como pensamento despoletador de diferentes apropriações e 
percepções do espaço, apelando à memória, à compreensão da cultura 
e tradição. De facto, trata-se de um conceito abstracto e deveras 
difícil de se materializar, porém a sua importância é notável na arte 
de fazer cidade. As diferentes interacções existentes entre observador 
e objecto geram diferentes e singulares representações da imagem 
da cidade, o que constitui um papel fundamental no planeamento do 
objecto arquitectónico e paisagem construída, que serão usufruídas 
pela comunidade. 

Ao longo desta exposição é discutido e analisado estes conceitos 
para que seja possível a sua transposição projectual, de modo a 
responder e justificar a existência de uma relação íntima entre 
comunidade, paisagem e cultura material, como se, poeticamente, a 
renovação da identidade urbana conjugasse todas as memórias que 
resistiram ao tempo.  

O Beato, singular no seu património e na sua morfologia, encontra-
se actualmente negligenciado e entorpecido, no entanto a sua riqueza 
histórica e localização estratégica constituem grandes potencialidades 
e oportunidades desta zona. De facto, o seu desenvolvimento ocorreu 
através de uma estratificação temporal que foi sempre cúmplice da 
proximidade com o rio, cuja malha urbana proporciona um diálogo 
entre edificado, espaço público e paisagem, dando continuidade à sua 
longitudinalidade e tornando permeável a sua transversalidade. Deste 

Mas como interpretar e materializar a identidade? Será este um conceito sobrevalorizado?
Como relacionar paisagem histórica, identidade urbana e comunidade?
De que modo a paisagem construída poderá ser geradora de uma identidade à escala da metrópole?
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modo, actuando numa zona fragilizada e desarticulada da cidade, o 
objectivo incide na regeneração do tecido urbano, na sua integração 
na estrutura ecológica, introduzindo novos usos e promovendo os seus 
valores culturais e locais a uma escala metropolitana e regional.

A zona Oriental é detentora de grande potencial, devido à 
localização de grandes infra-estruturas nas proximidades que 
permitem uma adequada mobilidade de fluxos urbanos, assim como, 
à localização de áreas expectantes e obsoletas que apelam a uma 
intervenção articuladora, com base na qualificação de espaços públicos 
e na introdução de equipamentos de carácter ecológico e social. O 
Beato, não só possui valores patrimoniais e morfológicos para uma 
intervenção que permita a sua afirmação na cidade, como também 
procura dinâmicas vizinhas que estimulem o seu desenvolvimento.

Assim, a estratégica proposta tenta cicatrizar uma descontinuidade 
morfológica capaz de responder a carências paisagísticas e sociais de 
forma a dinamizar um território heterogéneo, articulando elementos 
estruturantes díspares que através de um sistema coeso e da 
interacção de diferentes memórias tenta gerar novos fluxos urbanos. 
Deste modo, para uma melhor compreensão da estratégia adoptada 
e como justificação das opções programáticas tomadas, é importante 
analisar e entender a génese deste território, cujos factos históricos 
contextualizam dinâmicas sociais e enquadram o património religioso, 
industrial e rural existente. O estudo de lógicas de aglomeração e 
ocupações territoriais contribuirá assim, para um maior entendimento 
da proposta urbana e arquitectónica.

Tanto o projecto à escala urbana, como à escala do edifício vêm 
no seguimento de conceitos como identidade e paisagem, de forma 
a criar uma ligação que justifique o parque urbano como parte 
integrante da paisagem e da estrutura verde da cidade, e o edifício 
como elemento representativo da identidade colectiva como parte 
integrante da comunidade.Com a nova aprovação do Plano Director 
Municipal é ainda pertinente abordar a Zona Ribeirinha Oriental, como 
uma zona que se encontra perante descontinuidades urbanas e sociais 
e onde é fundamental intervir de forma a suturar tecidos urbanos 
distintos e promover a sua identidade. É essencial dar continuidade 
à longitudinalidade que estabelece perante o Rio e incrementar 
transversalidades que possibilitem a descoberta e a divulgação do 
âmago rural e industrial que ainda persiste neste território. 
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UMA IDENTIDADE À ESCALA DA CIDADE

“We hope that what emerges from this is a series of identifications between the 
building and the land, between land and citizens, between citizens and the building. 
Not just an image, but a physical representation of a participatory attitude to sit 
together, gathering.”  

Enric Miralles, 1998



2. CAPÍTULO I  
A IDENTIDADE COMO IMAGEM DA CIDADE



UMA IDENTIDADE À ESCALA DA CIDADE

Uma das intenções de Miralles ao projectar o Parlamento Escocês, 
como símbolo da nova Escócia. Como exemplo de um enquadramento 
notável entre edifício e envolvente, a intencionalidade deste projecto 
advém de quase 300 anos de dependência legislativa perante o Reino 
Unido, numa tentativa bem sucedida de retornar parte da identidade 
escocesa ao seu habitat. Miralles idealizou um edifício inspirado na 
paisagem envolvente (Fig.2), carregado de simbolismo e referências 
democráticas[1] (Fig.3), mas sobretudo concebeu uma relação entre 
lugar, objecto arquitectónico e comunidade. 

Ao relacionar estes três factores, isto é, um edifício embutido no 
terreno como se da pátria se tratasse, um território inerente a uma 
comunidade que possui uma imagem simbólica da sua identidade, e 
uma comunidade participante na apreensão do espaço proposto, o 
resultado só poderia ser no mínimo admirável.

Deste modo, é evidente um propósito formal baseado na 
reinterpretação, não só da identidade escocesa mas também da relação 
alegórica entre a comunidade e o Parlamento. De facto, é do papel do 
arquitecto e urbanista enfatizar o que de melhor existe num lugar, ao 
interpretar a sua percepção perante este. O carácter identitário de um 
determinado sítio faz parte do sentido de pertença da sociedade, e se 
esse sítio é alterado, então também o modo como a sociedade o vê e 
sente é modificado.

É neste sentido que este trabalho teórico se direcciona, no modo 

1 Na Fig.3 é possível observar-se a cofragem in situ do tecto, onde estão 
embutidas representações abstratas da cruz de Santo André que constitui a 
bandeira escocesa.

UMA IDENTIDADE À ESCALA DA CIDADE
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Fig. 2 
Vista panorâmica do Parlamento 
Escocês.

Fig. 3 
Foyer e recepção.



como as opções projectuais podem ser simbólicas ao resultarem da 
percepção pessoal de cada um. Para além de compreender e analisar 
o modo como uma comunidade se relaciona e identifica com um lugar, 
pretende-se averiguar se, de facto, existem elementos emblemáticos 
e físicos que permitem a sua reinterpretação na construção de algo 
arquitectonicamente novo.

2.1. O PAPEL DA IDENTIDADE

Ao observarmos a cidade de Lisboa como cenário multivocal e 
palco polivalente, torna-se evidente a presença de uma identidade 
local, factor complexo de autenticidade e singularidade. Deste modo, a 
intenção dos parágrafos seguintes consiste na exploração do conceito 
de identidade do Beato, no sentido de enaltecer valores culturais e 
locais a uma escala metropolitana. 

A imagem da cidade é uma representação de uma determinada 
comunidade, que se traduz em símbolos ou figurações, que se fixam 
na nossa memória. “Uma imagem viável requer (…) a identificação 
de um objecto, o que implica a sua distinção de outras coisas, o seu 
reconhecimento como uma entidade separável”[2], o que pressupõe 
uma interacção constante entre observador e objecto. 

De facto, é ao configurarmos mentalmente essa imagem de cidade 
como nós a conhecemos, que construímos a sua identidade, e essa 
imagem será sempre diferente. O que se torna único aos olhares de 
um estranho, por exemplo um tourista, pode ser rotineiro para um 
habitante.[3]

Se explorarmos o conceito de identidade, verificamos a abrangência 
do seu significado, e as variadas temáticas que aborda, e a conotação 
dada pode ser individual ou colectiva, incerta ou autêntica, presumida 
ou oculta. Este capítulo explora o conceito de identidade dos lugares, 
da construída através da história, da cultura, do urbano e do social, da 
sua reinterpretação e materialização. Mas afinal, o que é a identidade? 
Nas palavras de Charles Correa:

“Firstly, it is a process, and not a ‘found’ object. It may be likened to the 
trial left by civilization as it moves through history. The trail is the culture,

2 LYNCH, K. – A imagem da cidade. Lisboa. Edições 70. 1996.
3 ADAM, Robert – Creating local identity through architecture. 
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or identity, of that civilization. Secondly, being a process, identity cannot be 
fabricated. We develop our identity by tackling what we perceive to be our 
real problems (…). Thirdly, identity is not a self-conscious thing.”

Este conceito no âmbito da arquitectura e urbanismo, da cultura e 
da memória, é difícil de materializar numa temática projectual, é um 
conceito não espacial que apela à representação mental através do 
espaço e do tempo. Deste modo, qualquer observador apreende de 
maneira diferente um determinado local e isso é a forma mais simples 
de sentir o espaço, o primeiro contacto com o que é aparente e o que 
é material. 

A identidade é a capacidade que qualquer observador possui de 
reconhecer ou recordar um local específico, próprio e único. Para 
Lynch, “a identidade de um local está intimamente ligada à identidade 
pessoal”[4], em que o individuo cria uma relação de familiaridade com o 
lugar e com os acontecimentos nele passados, remetendo sempre para 
a memória individual. 

Evidentemente, esta análise leva a diferentes tipos de apropriação 
que deverá ser complementada com um conhecimento profundo 
do local, e uma compreensão da cultura e tradição presentes. Deste 
modo, este conceito apenas poderá retratar uma pequena parte 
da investigação do local de intervenção porque “confiar apenas na 
descrição do terreno, (…) é negligenciar um elemento importante da 
interacção que dá origem à sensibilidade”.[5]

IDENTIDADE E MEMÓRIA

Ao explorar este tema torna-se inevitável falar de algo tão 
intimamente ligado como a memória, contrapondo a continuidade do 
processo de identidade com a inércia que a memória nos transmite. 
Quer isto dizer que, a memória é um conceito uno, uma única ideia 
associada a uma imagem, enquanto a identidade é algo que se vai 
moldando e que acompanha a evolução histórica e imaterial. 

Na verdade,  frequentemente é atribuída uma memória colectiva 
a um determinado lugar, isto é, “um lugar seria produto de uma 
sedimentação de vivências das quais a comunidade teria a memória, 

4 LYNCH, K. – A Boa Forma da Cidade. MIT. 1981
5 Ibid.
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não podendo existir um (o lugar) sem o outro (a memória)”.[6] Por 
conseguinte, será pertinente consubstanciar que um determinado lugar 
é construído através de várias camadas, vários “frames” que constituem 
uma história, mas apenas uma identidade que se vai transformando e 
moldando às diferentes entidades.

IDENTIDADE SOCIAL E COLECTIVA

Do ponto de vista sociológico, a identidade é um processo de 
construção que pode ser pessoal ou comum, e intrínseco ao sentimento 
de pertença a um habitat, de acordo com práticas sociais e estilos de 
vida. Para Castells, “a identidade é a fonte de significado e experiência 
de um povo (…), é o processo de construção do significado com base 
num atributo cultural”, refutando em parte a teoria de Giddens[7] que 
afirma que as identidades são construídas através de um processo de 
individualização. 

Efectivamente, Castells defende que “as pessoas resistem ao 
processo de individualização e atomização, tendendo a agrupar-se em 
organizações comunitárias que geram um sentimento de pertença e uma 
identidade cultural, comunitária”,[8] quer isto dizer que, é fundamental 
um processo de mobilização social, um sistema de movimentos urbanos 
com interesses comuns e que visam a afirmação da identidade local.

SINGULARIDADE VS GLOBALIZAÇÃO

Da local à global, da individual à comum, a temática da identidade 
continua a ser um conceito muito debatido devido à questão actual da 
globalização que continua a criar uma uniformização das cidades por 
todo o mundo, o que levanta algumas dúvidas sobre autenticidade e 
singularidade.

“A globalização não representa o fim das distinções e singularidades territoriais, 
mas sim um conjunto adicional de influências nas identidades económicas 
locais e capacidades de desenvolvimento.” (Amin and Thrift, 1994)

6 BRANDÃO, P. – O sentido da cidade. Lisboa. Livros Horizonte. 2011.
7 GIDDENS, A. – Modernidade e Identidade pessoal. Oeiras. Celta Editora. 
1994. 
8 CASTELLS, M. – O poder da identidade: a era da informação: economia, so-
ciedade e cultura. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 2003.
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Fig. 4
Zé Povinho, Caixa “Toma” Rafael 
Bordalo Pinheiro [1904].

Fig. 5 
Torre de Belém Francisco de 
Arruda [1520].

Fig. 6 
Baixa Pombalina                
Eugénio dos Santos [Séc.XVIII].
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Numa situação actual de globalização das culturas e da economia, 
será necessário questionarmos se a identidade territorial das 
regiões está a ser ameaçada? Para um território competir com 
outro é imprescindível que essa competição seja a nível económico 
e cultural, no âmbito do mercado globalizado. “A globalização e a 
informacionalização, determinadas pelas redes de riqueza, tecnologias 
e poder, estão a transformar o nosso mundo, possibilitando a melhoria 
da nossa capacidade produtiva, criatividade cultural e potencial de 
comunicação. Ao mesmo tempo, estão a privar as sociedades de 
direitos políticos e privilégios”,[9] quer isto dizer que, a globalização 
despoletou uma identidade defensiva, em que se tornou fundamental 
um sentimento de apropriação do território e da cultura.

Efectivamente, o conceito de cidade global elimina possibilidades 
e é evidente um processo de desterritorialização, porém “o desafio 
está na capacidade das diferentes cidades para procederem à sua 
reterritorialização, o que independe da dimensão das cidades, para se 
referir antes à intensidade, grau e espessura com que sejam capazes de 
se dotarem de segmentos desses fluxos”.[10] 

2.2. A CULTURA MATERIAL

Quando se fala de cultura material, remete-se para a importância e 
para o sentido que um determinado objecto (Fig.4) exerce na definição 
da identidade cultural de uma sociedade. Deste modo, entende-se 
que algo material ou físico procura ser apreendido e preservada a sua 
memória, o que permite afirmar que um objecto arquitectónico (Fig.5) 
tem um sentido histórico e social na relação que estabelece com um 
indivíduo e o urbano (Fig.6), e que esses obejctos são afectados pelo 
sentido de apropriação da comunidade.

De facto, cultura material refere-se a artefactos isolados que 
remetem para uma época, um povo e um lugar, mas numa visão mais 
alargada pode incorporar um edifício ou uma cidade, como estrutura 
física e formal produzida em larga escala pelo Homem. Este conceito 
assenta em três dimensões, uma espacial (o lugar), uma histórica 
(enquadramento cronológico) e uma antropóloga (as relações humanas 
agregadas à produção desses objectos arquitectónicos), as quais 

9 CASTELLS, M. – O poder da identidade: a era da informação: economia, 
sociedade e cultura. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 2003.
10 FORTUNA, C. – Cidade, Cultura e Globalização. Oeiras. Celta Editora. 2001.
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Fig. 9 
Palácio da Mitra [Séc.XVII].

Fig. 8 
Fábrica “A Nacional” 
Pardal Monteiro [1960].

Fig. 7 
Convento do Beato           
Frei António da Conceição 
[Séc.XVI]. 

tentarão ser identificadas e analisadas neste trabalho.

IDENTIDADE HISTÓRICO-CULTURAL

Na estruturação da identidade existe constantemente um confronto 
entre o antigo e moderno, já que essa estruturação consiste num 
processo activo, que se vai renovando. Assim, torna-se evidente 
uma correlação entre  espaço e tempo, e como ambos manipulam o 
significado atribuído a património e cultura. Para Carlos Fortuna, a 
problemática actual da sociedade deriva da multiplicidade de correntes 
de pensamento, em que ora se privilegia o tempo ora o espaço na 
construção identitária. 

Não obstante, o seu parecer recai sobre o espaço como factor “que 
impõe diferenças, agrega subjectividades e estipula interacções”[11]  e 
que é nele “e através dele que se procede a justaposições desordenadas 
e se forjam fronteiras paradoxais que tornam vulnerável a nossa 
identidade”. Porém, numa era de informação electrónica, surge uma 
reconceptualização do espaço, do tempo e da memória, em que 
deixou de ser importante o sentimento de lugar físico, para dar lugar à 
circulação de imagens. 

Efectivamente é a cidade como paisagem e símbolo, que ostenta 
o património histórico que reflecte o passado, a memória e a cultura. 
Como diria Georges-Henry Rivière:

 “c’est un miroir où cette population se regarde, pour s’y reconnaître, où 
elle cherche l’explication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle 
des populations qui l’y ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité 
des générations.”[12]

Logo, é nesse património histórico-cultural que se materializa a 
identidade de um povo. No caso do Beato, é visível a relação existente 
entre espaço e tempo, entre património e identidade, no sentido 
em que se tornam perceptíveis os estratos temporais deixados pelo 
património histórico e pela cultura material. A identidade local  reflecte 
uma memória autêntica que se tornou a imagem emblemática da zona 
Oriental de Lisboa, nomeadamente, o Convento do Beato (Fig.7), a 

11 FORTUNA, C. – Identidades, Percursos e Paisagens Culturais. Oeiras. Celta Edito-
ra. 1999.
12 RIVIÈRE, G. H. – La musèologie selon georges-Henri Rivière. Obra póstuma publicada 
em 1989.
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fábrica “A Nacional” (Fig.8), o Palácio da Mitra (Fig.9) e o Edifício de 
José Domingos Barreiros.

IDENTIDADE URBANA

Tendo a cidade como referência, podemos constatar uma diversi-
dade de identidades urbanas que se revelam em lugares específicos, 
repletos de valores culturais e vivências que sedimentam a nossa so-
ciedade. Nas palavras de Pedro Brandão, a identidade dos lugares de-
pende da boa adaptação do espaço ao uso, isto é, do “afeiçoamento” 
que os utilizadores geram por certos lugares, o que facilmente nos leva 
ao conceito de apropriação do espaço.[13] Efectivamente associa-se à 
identidade dos lugares, factores imateriais, referências e simbologias 
inerentes à qualidade de espaço urbano, ou seja, é o significado que 
cada um de nós atribui a um lugar. De facto, todos os elementos gera-
dores da estrutura urbana revelam identidade, mas é a interacção que 
a população tem com esses espaços que constrói essa identidade, 
através de estímulos recíprocos que reflectem os valores culturais. 

IDENTIDADE TERRITORIAL 

No que se refere à identidade territorial, em primeiro lugar é 
necessário aprofundar a definição de território como “uma relação de 
lugares que expressa uma realidade física e geográfica que é suporte de 
vida, de usos e de actividades económicas, ao mesmo tempo que con-
stitui um recurso finito indispensável para a vida humana organizada 
em sociedade”,[14] o que implica que os territórios se diferenciam tanto 
nos seus recursos humanos e biofísicos, como na sua cultura. A inter-
acção entre esses diversos factores origina diferentes identidades ter-
ritoriais que revelam o modo como esse território se integra económica 
e culturalmente no passado e no presente, através dos seus sistemas 
sociais e espaciais.

2.3. A IDENTIDADE RENOVADA

Neste trabalho a principal preocupação recai na valorização da 
identidade histórica do local, do seu património, no sentido de renovar 
uma identidade que se julga turva e adormecida e “regenerar, tratar e 

13 BRANDÃO, P. – O sentido da cidade. Lisboa. Livros Horizonte. 2011.
14 FADIGAS, L. – Fundamentos Ambientais do Ordenamento do Território e da 
Paisagem. Lisboa. Edições Sílabo. 2007.



A IDENTIDADE COMO IMAGEM DA CIDADE

14

ressaltar existências” . O passado deixou “feridas” abertas e é intenção 
deste projecto tentar recuperar a memória perdida, reinterpretando 
simbolismos e aspectos morfológicos de modo a que a intervenção 
sugerida possa representar uma identidade renovada, uma perspectiva 
pessoal. As opções projectuais têm de obedecer a um conjunto de fac-
tores históricos, culturais e sociais, e de acordo com o que foi referido 
nos parágrafos anteriores, a identidade atribuída a este lugar é única 
e individual e será sempre diferente consoante o observador/partici-
pante.

É neste sentido, que se optou por criar um sistema hierárquico de 
eixos viários e pedonais que conectam diferentes identidades, que 
remetem para memórias espaciais particulares como as azinhagas, as 
quintas, a linha férrea, a indústria, o rio, e que se corporalizam num 
parque urbano. Este espaço verde pretende ser integrado na Estrutura 
Ecológica de Lisboa e funciona como uma unidade que organiza difer-
entes programas e espaços públicos e que representa um fio condutor 
entre o Parque da Bela Vista, o Parque de Madredeus e o Parque Vale 
do Fundão. Deste modo, a estratégia incide na integração da zona ori-
ental na cidade metropolitana ao criar “novas centralidades que vão 
funcionar como receptores de visitantes e fluxos, como centros de re-
pouso e comunicação”. 

O objectivo passa por conseguir transpor a identidade do Beato para 
um projecto de recuperação urbana em que o património histórico e in-
dustrial, juntamente com as vivências associadas à comunidade local, 
constituem o ponto de partida para uma estratégia, e consequente-
mente, uma intervenção. Por conseguinte, mantiveram-se como ele-
mentos estruturantes o Convento do Beato, a Quinta das Pintoras, a 
casa de São Vicente e a Torre do Mirante, como “importante suporte 
simbólico para a articulação da identidade local”  que serão analisados 
posteriormente. Decididamente, a identidade é o modo como a pais-
agem é lida. 



“Nas nossas regiões, quase todo o espaço já sofreu a acção do homem. Muitas 
paisagens que se consideram «naturais» são apenas paisagens «construídas», com 
meios e objectivos diferentes dos urbanos. A diferença entre os espaços rurais e os 
espaços urbanos refere-se essencialmente ao seu modo de utilização: em ambos 
os casos o homem actua sobre o território, para nele viver, exercer actividades, e 
também de acordo com um sentido estético.” 

José Lamas



3. CAPÍTULO II  
A PAISAGEM CONSTRUÍDA
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A imagem figurativa de um Beato adormecido reflecte o esplendor de 
outros tempos e a sua paisagem padece de enumeras transformações 
ao longo dos tempos. O que antes era uma paisagem campestre e 
tranquila veio a tornar-se num horizonte de chaminés industriais, 
onde actualmente apenas a sua memória impera. Ao longo deste 
capítulo abordar-se-á a paisagem como conceito formal, autêntico e 
estruturador, no sentido em que torna singular não só um território, 
mas também a sua imagem, “uma imagem densa de conteúdos 
interpretativos nos quais o olhar do sujeito assume uma importância 
fundamental.” [15] De facto, a paisagem é construída a partir dos 
elementos que a constituem e apreendida através da imagem que 
transmite. É pertinente compreender a paisagem construída e urbana 
do Beato como uma sucessão de estratos que assentam uns sobre os 
outros, que marcam épocas distintas cujas transformações demonstram 
extrema relevância para o modo como toda esta área se desenvolveu. 
No fundo, a paisagem é qualificada pela história.

3.1. A IDEIA DE PAISAGEM

Já desde os tempos da pré-história que o Homem molda e adapta 
a paisagem que o rodeia, já  desde a invenção da agricultura, mas 
é apenas nos séculos XV e XVI que a sociedade começa a planear 
geometricamente jardins e cidades. A relevância da paisagem como 
parte integrante de um edifício, como unidade formal e cénica surgiu 
no século XVII e XVIII com o Barroco, muito evidente em jardins como 
os de Vaux-Le-Vicomte e Versailles. Por volta do século XIX, e como 
consequência do aumento demográfico e da revolução industrial, os 

15 THERMES, L. – “Procurar a Paisagem”. Ar 4 – Paisagem, Arquitectura e 
Água. Lisboa. CIAUD. FAUTL. 2005.



Fig. 10 
Plano Voisin 
Planta Le Corbusier [1925]. 

Fig. 11
Plano de Brasília                      
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa 
[1956].

Fig. 12 
Londres 
Planta Forshaw e Abercrombie 
[1943].
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jardins e parques começaram as ser encarados como refúgios, como 
espaços de permanência e instrospecção, tornando-se públicos quando 
outrora apenas a sociedade opulenta teria acesso. De facto, é por 
volta de 1850 que surge o movimento “City Beautiful”, que defendia o 
melhoramento da estética das cidades de forma a incentivar e aumentar 
a qualidade de vida dos seus habitantes.

Porém, a ideia da paisagem construída surgiu através de Frederick 
Law Olmsted e Calvert Vaux, aquando a projecção do Central Park, 
em Nova Iorque. Olmsted é considerado o fundador da arquitectura 
paisagista americana, quando em 1857 ganhou o concurso com o Plano 
“Greensward”, plano esse que conjugava a sua forma de acordo com 
a sua função através de proporções harmoniosas, eixos de circulação 
distintos para pedestres e viaturas, tudo de acordo com um sistema de 
circulação que mantivesse a ideia de paisagem idílica e naturalista.

Com o século XXI, chega a tecnologia, a expansão urbana e o 
Modernismo que permitiu que a arquitectura paisagista adquirisse 
um estatuto mais consolidado, onde a forma segue a função. Exemplo 
disso é o Plano Voisin de Le Corbusier (1925), o plano para a cidade 
de Brasília de Oscar Niemeyer (1956), e ambos os planos de 1943 e 
1944 de Londres pela autoria de Patrick Abercrombie. Deste modo, é 
compreensível uma relação entre a paisagem natural e construída, da 
mesma maneira que é possível estabelecer um diálogo entre paisagem 
rural e paisagem urbana. 

Pela perspectiva de Gordon Cullen, a arquitectura cinge-se a um 
edifício, enquanto a existência de dois é considerado paisagem urbana, 
já que estabelecem uma relação entre si e o espaço envolvente, ou 
seja, a paisagem é referida como um elemento transversal que 
complementa um edifício,  “multiplique-se isto à escala de uma cidade 
e obtém-se a arte do ambiente urbano (…)”[16]. Mas para Cullen a 
paisagem construída é considerada apenas uma arte, é uma tomada 
de consciência em relação a uma sequência de perspectivas afectadas 
por uma época e um local, o que neste trabalho parece ser insuficiente 
para analisar uma paisagem urbana que engloba uma complexidade 
mais abrangente. 

16 CULLEN, Gordon – Paisagem Urbana. Lisboa. Edições 70. 1971.
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Fig. 13 
Planta do Parque Eduardo VII 
[1929].
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Efectivamente, a paisagem urbana implica formas espaciais e 
práticas culturais, “é um todo no conjunto, mas é também um mosaico 
diversificado de unidades formais e funcionais que se diferenciam pela 
escala, pelo uso e pela apropriação pública e/ou privada.”[17] Ao encarar 
Lisboa como cenário urbano onde todas essas unidades se relacionam, 
claramente se identificam componentes morfológicos que corporizam 
uma identidade contemporânea. Desta forma, a uma escala urbana 
é de salientar a importância dos espaços verdes na estrutura da 
cidade, como suporte geográfico e como unidade complementar cuja 
percepção do espaço pode ter uma leitura física e sequencial, pois para 
o observador uma paisagem sucede sempre outra.

Recuando até ao século XVIII, serve de referência o Parque 
Eduardo VII (Fig.13), o primeiro espaço verde de Lisboa de carácter 
recreativo, planeado e como equipamento integrante na malha urbana. 
Inicialmente designado de Passeio Público e projectado entre 1764 e 
1771 foi incorporado no plano de reconstrução pós-terramoto, e define 
um espaço verde organizado e contido no conjunto urbano, porém 
de proveito público. Na altura, Lisboa revela-se uma aglomeração de 
quintas e jardins privados e murados, “uma rede de verde oculto”[18], 
onde surgiam simultaneamente, o Jardim Botânico da Ajuda, em 
1768, e anos mais tarde, em 1881,  o Jardim Zoológico. Porém, foi só 
em 1945, em pleno Estado Novo, que surgiria o Parque Florestal de 
Monsanto, através do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa 
(PGUEL), plano esse executado por Étienne de Gröer, sob o mandato do 
Eng. Duarte Pacheco. O projecto da autoria de Keil do Amaral pretendia 
ser “o pulmão verde” da cidade, facto que continua a persistir até 
aos nossos dias, contribuindo para a estrutura ecológica e para uma 
continuidade da paisagem construída no meio urbano.

Ao definirmos o papel da paisagem sobre a identidade de um 
território, constata-se que a apreensão dos elementos presentes 
numa determinada paisagem pressupõe uma identidade individual 
ou colectiva, que varia na sua escala e materialidade. Isto é, se a 
identidade se constrói através do modo como cada individuo observa e 
se apropria de um determinado território, então a paisagem é o agente 

17 MATOS, F. LOPES, J. VITORINO, M. – Parque urbano e estratégias de bem-
-estar nas cidades médias em Portugal Continental. O caso de Penafiel. X 
Colóquio Ibérico de Geografia. Universidade de Évora. 2005. 
18 TOSTÕES, Ana – Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo grande: Keil do 
Amaral, arquitecto dos espaços verdes de Lisboa. Lisboa. Edições Salaman-
dra, Lda. 1992.
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Fig. 14
Estrutura Ecológica Municipal.

Fig. 15
Ligação de espaços verdes 
estruturantes.
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que constitui a imagem apreendida por cada um de nós.

Deste modo, para uma boa leitura do território e para uma 
intervenção eficaz, é imprescindível analisar um conjunto de factores 
biofísicos, ecológicos, socioeconómicos e culturais, entre outros. Quer 
isto dizer que é essencial examinar elementos geomorfológicos, como 
o relevo, tipo de solo e clima, mas também dados hidrográficos, como 
a permeabilidade e a acção da água, passando por uma avaliação do 
património existente, por uma análise sensorial e estética e pela sua 
escala. Assim, é possível um conhecimento mais profundo da paisagem 
em questão, de forma a diagnosticar ameaças, riscos e oportunidades, 
possibilitando assim uma protecção e requalificação da estrutura 
ecológica. 

No caso concreto do Beato verifica-se uma degradação do património 
histórico e cultural, e uma desvalorização dos recursos naturais, assim 
como, uma fragmentação territorial que gera uma concentração 
desequilibrada da população local e das actividades ainda existentes 
e problemas de segregação social. Desta forma, reforça-se a ideia de 
que a estagnação do desenvolvimento local se deve à falta de uma 
estrutura urbana e paisagística capaz de integrar de forma consolidada 
e definitiva uma parte esquecida do Oriente lisboeta.

3.2. ESTRUTURA VERDE

Até meados do século XXI, a cidade de Lisboa encontrava-se 
circundada por uma paisagem rural onde predominavam quintas, 
hortas e azinhagas que delimitavam campos de cultivo, o que justifica 
o seu processo de expansão e a presença de espaços verdes em 
ambiente urbano. Efectivamente a estrutura verde e ecológica da 
cidade constitui uma parte essencial do Plano Director Municipal, 
uma vez que serviu de base ao “Plano Verde – Estruturas Ecológicas e 
Componentes Ambientais” desenvolvido por Gonçalo Ribeiro Telles, em 
2001. Este “Plano Verde” tinha como objectivo garantir a continuidade 
dos sistemas ecológicos e implementar uma rede de corredores 
estruturantes de protecção e valorização do património paisagístico e 
natural, de actividades de recreio, lazer e produção agrícola.  

Actualmente, a Estrutura Ecológica (Fig.14) assenta num modelo 
mais afinado e completo, com intuito de integrar a Área Metropolitana 
de Lisboa a uma escala regional, através de sistemas de mobilidade, e 
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de uma rede de sub-sistemas de unidades ecológicas estruturantes. O 
objectivo é criar uma rede de protecção e produção entre concelhos 
de modo a gerar oportunidades em áreas urbanas. Deste modo, deve 
abranger componentes ambientais e sociais na sua estratégia de modo 
a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e definir estratégias 
ecológicas e sustentáveis. Quer isto dizer que, em termos ambientais, 
existe uma preocupação na regulação do ciclo hidrológico (através 
do estudo da permeabilidade do solo para que haja uma drenagem 
controlada e natural a fim de prevenir cheias), existe uma preocupação 
na regulação bio-climática da cidade (de modo a equilibrar condições de 
microclima em diferentes zonas da cidade), e cuja estratégia visa sempre 
uma melhoria na qualidade do ar e um aumento da biodiversidade.

Relativamente, a componentes sociais, o objectivo passa por criar 
espaços lúdicos e recreativos que possam apoiar na reinserção social e 
apresentar uma perspectiva cultural e pedagógica, ao tornar acessíveis 
espaços físicos de reunião e enunciadores de processos de produção. 
É essencial referir que a integração e sociabilização das comunidades é 
um factor importante de desenvolvimento urbano uma vez que geram 
diferentes tipos de apropriação do espaço, reforçando a identidade 
urbana. 

De facto, o plano da Estrutura Ecológica assenta na criação de 
suportes físicos mais dinâmicos, que permitam um aumento do fluxo de 
peões separados do fluxo viário, defende a conservação de elementos 
da paisagem existente (como por exemplo linhas de água e cumeada, 
aglomerações de árvores, “sebes” características da paisagem rural), é 
necessário que esteja incluído no Continuum Naturale[19]  e que respeite 
o Genius Loci[20]. Tudo isto, analisando estratégias para a acção da água, 
estruturando espaços abertos e definindo uma hierarquia de sistemas 
de mobilidade. Efectivamente, a Estrutura Ecológica é constituída 
por uma articulação de sistemas e sub-sistemas que organizam 
morfologicamente o território, nomeadamente o Sistema Húmido, o 
Sistema Seco e os Corredores Verdes.

19 De acordo com a Lei de Bases do Ambiente nº11/87 de 7 de Abril, Art.5, 
Continuum Naturale é “um sistema contínuo de ocorrências naturais que 
constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético 
e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território”.
20 Expressão adoptada por Christian Norberg-Schulz In Genius Loci: towards a 
phenomenology of architecture. [1991] ao designar a interacção entre lugar e 
identidade, referindo-se aos valores simbólicos e históricos que caracterizam 
um território.



A PAISAGEM CONSTRUÍDA

Fig. 18
Fábrica Nacional dos Sabões 
[Anos 70].

Fig. 19
Vazio urbano actual.
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Fig. 16
Rua de Marvila, em data incerta.

Fig. 17
Rua de Marvila, 2012.

Deste modo, analisando a área de intervenção, facilmente se 
constata uma diversidade morfológica, cujo território apresenta zonas 
de contacto com o estuário do Tejo, zonas planas de aterros, vales, 
cumeadas, eixos longitudinais e transversais. Numa análise ecológica 
mais detalhada, é importante referir a importância de jardins privados, 
logradouros, hortas privadas e públicas, que contribuem para a 
caracterização vegetal local. Intervir no Beato requer uma integração 
do património existente, quer paisagístico quer cultural, articulando 
espaços verdes e urbanos, dando continuidade à estrutura ecológica, 
tanto na AML como a uma escala regional.

3.3. FACTORES ESTRUTURANTES E ELEMENTOS MARCANTES

De forma sintética, poder-se-ia descrever a evolução da paisagem 
oriental de Lisboa em três momentos distintos: uma primeira fase em 
que predominavam edifícios de carácter religioso e conventual, em 
consonância com o parcelamento de quintas formalmente delimitadas; 
uma fase posterior em que se observam novas lógicas de agregação 
e apropriação de índole industrial, desde o caminho-de-ferro até à 
construção do Porto de Lisboa; e uma terceira, mais actual, onde se 
assiste a uma área descaracterizada e desconectada, onde apenas 
imperam memórias e vestígios históricos.

Deste modo, é determinante referir factores morfológicos e 
geográficos que definiram e estruturaram a expansão urbana do 
lugar, assim como, elementos marcantes que caracterizam a paisagem 
contemporânea. A existência do Vale de Chelas, de uma topografia 
acentuada, da existência da linha férrea e a proximidade com o rio, 
determinaram toda a estrutura urbana, algo que será analisado mais 
adiante neste trabalho. De facto, a paisagem do Beato é demarcada 
pela passagem da Rua de Marvila, antiga Estrada de Marvila/Rua 
Direita, que permaneceu como elemento estruturador de lógicas de 
aglomeração, e a onde se agregam a Quinta das Pintoras, a Quinta 
das Murtas, a Quinta de S.Vicente e a Quinta do Marquês de Marialva. 
Logo, claramente esta artéria constituiu um elemento delineador da 
paisagem do Beato/Marvila, facto que permanecerá na proposta 
urbana.

Contudo, a imagem urbana que a paisagem local confere, é marcada 
por inúmeros elementos verticais, nomeadamente as chaminés 
das antigas indústrias, os silos da fábrica “A Nacional” e do Terminal 
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Fig. 20
Torre do Mirante [2010].

Fig. 21
Buffalo Bayou Promenade, Texas. 
SWA Group [2010].
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Portuário, as gruas e os contentores do Porto de Lisboa. Porém, é a área 
de intervenção deste projecto, onde outrora existiria a Fábrica Nacional 
dos Sabões, que se destaca pela sua identidade singular, pelo negativo 
que revela, pela ausência de volumetria. Um vazio urbano, que fora 
ocupado por um empreendimento industrial denso, onde apenas 
permanece o Mirante da Quinta do Marquês de Marialva (Fig.20).

INFRA-ESTRUTURAS

É igualmente importante referir, que na construção desta proposta foi 
tido em conta um dos projectos previstos e de grande relevância como 
a Terceira Travessia do Tejo (TTT), que apesar de constituir um projecto 
de localização definitiva, a sua data de execução permanece indefinida, 
não obstante de se tornar um elemento marcante e estruturador da 
paisagem. De facto, uma infra-estrutura desta dimensão é facilmente 
associada a problemas ambientais e sensitivos, do mesmo modo que, 
a existência de um elemento estrutural desta extensão obriga a uma 
reorganização urbana da sua envolvente, e é frequentemente associada 
a poluição atmosférica, poluição sonora, o que não permite o seu 
reconhecimento como elemento apelativamente construtivo. A ponte 
como elemento físico e estrutural confere, efectivamente, um carácter 
funcional mas pouco estético, o que não deixa de ser apreciado como 
infra-estrutura intrínseca numa paisagem urbanizada. Um sistema viário 
poderá ser apenas interpretado como várias artérias de comunicação 
que permitem diluir a paisagem, que permitem a deslocação de um 
ponto até outro, e que não necessita de ser tratado como uma barreira 
física, mas sim como expansão da paisagem.

’Perhaps someday, when traffic is light and seen from a different perspective, 
these gigantic snarls (Fig.21) of concrete and steel will appear to be 
cathedrals of the automobile age, sublime works designed by anonymous 
civil engineers in the name of the principal act of faith of consumer society: 
mobility.’’ [21]

Já Piranesi incorporava a figura humana nos seus trabalhos, como 
antagonismo perante estruturas de grande escala, criando uma 
ambivalência entre a fascinação e a aversão. Assim como, na visão 
utópica de Le Corbusier em La Ville Radieuse a presença das infra-
estruturas sobreponham-se a toda a malha urbana. Efectivamente é 
relevante evidenciar, o aparecimento do caminho-de-ferro, construído 

21 INGERSOLL, R. – Sprawltown: Looking for the City on Its Edges. New York. 
Princeton Architectural Press. 2006.
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Fig. 22
Royal Docks em 1961.

Fig. 23
Royal Docks em 2011.

Fig. 24
Plano Estratégico para as Royal 
Docks.
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entre 1891 e 1893, como um dos grandes impulsionadores da expansão 
de Lisboa e nomeadamente da área em questão, cujas linhas trespassam 
por entre diferentes malhas urbanas e lógicas de ocupação. A leitura 
da linha férrea como narrador da paisagem pode ser considerada um 
elogio à paisagem construída e deste modo, a problemática das infra-
estruturas, que permite sobretudo o desenvolvimento urbano, poderá 
ser estrategicamente contornada e trabalhada. 

Deste modo, é fundamental referir elementos estruturantes 
históricos, mas também futuros, tendo em conta que a TTT será uma 
estrutura delineadora de uma organização espacial muito própria e 
marcante como obra caracterizadora deste local, podendo ainda criar 
um diálogo com a Ponte Vasco da Gama. De facto, sua ponderação para 
este projecto urbano faz sentido, quando falamos de centralização e 
divulgação do Beato, a uma escala metropolitana e regional.

3.4. REFERÊNCIAS PROJECTUAIS

Após uma análise e caracterização da paisagem Oriental, torna-
se essencial contextualizar o carácter industrial deste território na 
actualidade, em que palavras como regeneração e reabilitação se 
tornam motores de desenvolvimento urbano. É, então possível criar 
um paralelismo com projectos actuais que seguem essa mesma 
filosofia e que tem como finalidade revitalizar áreas menosprezadas e 
de identidade oculta. Referências que pretendem mostrar contextos 
urbanos diferentes mas com objectivos idênticos, onde facilmente se 
encontram semelhanças de teor estratégico e projectual, ao tomar 
como exemplos o caso das Royal Docks  em Londres (Fig.22,23 e 24), e 
o caso da Filipstad  em Oslo (Fig. 25, 26 e 27).

ROYAL DOCKS  [LONDRES]

Como parte integrante do Porto de Londres, outrora o maior porto 
do mundo, as Royals Docks ocupam um lugar estratégico entre Lower 
Lea Vally e Barking Riverside, posicionando-se numa zona provida de 
boas acessibilidades e inúmeras infraestruturas. Assume-se como 
frente ribeirinha e na sua proximidade, encontram-se o aeroporto 
da cidade, a península de Greenwich onde se localiza a arena O2, a 
Universidade do Este de Londres, e mais recentemente a área que irá 
acolher os Jogos Olímpicos de 2012, o que proporciona o momento 
apropriado para acelerar este projecto.
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Fig. 25
Filipstad antes do Plano de 
Regeneração.

Fig. 26
Proposta para Filipstad.

Fig. 27
Mapa da Frente Ribeirinha de 
Oslo.
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A estratégia passa por revitalizar a zona tendo como suporte 
a sua identidade singular, para que deixe de ser considerada uma 
zona limítrofe, ao transformar-se no ponto nevrálgico de negócios e 
lazer à escala metropolitana e mundial. Tomando como comparação 
a zona Oriental de Lisboa, também as Royal Docks perderam o seu 
vigor na década de 80, sofrendo gradualmente alterações que deram 
lugar a vazios urbanos, comunidades segregadas e descontinuidades 
morfológicas. 

Deste modo, a finalidade deste projecto de larga escala é promover 
a zona Este da cidade, torná-la num exemplo de regeneração urbana 
e sustentável, divulgar as potencialidades que possui, e introduzir 
novos usos e novas dinâmicas. Em ambos os casos, é evidente a 
revitalização urbana como agente impulsionador do desenvolvimento 
da frente ribeirinha e como despoletador de oportunidades capazes de 
incrementar a economia, a cultura e qualidade de vida.

FILIPSTAD  [OSLO]

No que respeita à cidade de Oslo, o caso Filipstad enquadra-se no 
projecto de regeneração urbana da frente ribeirinha da cidade que irá 
permitir a integração de zona através da criação de melhores acessos, 
introdução de programas de grande escala e espaços abertos. Através 
da restruturação de quatro zonas ribeirinhas, pretende-se que todos 
os projectos funcionem como uma rede cultural e empresarial que 
permita um aumento da qualidade de vida dos noruegueses, melhorar 
acessibilidades e implementar um sistema de transportes ecológico. 

Oslo sempre manteve uma relação entre terra e água e enfrenta 
actualmente um processo de revitalização que irá potenciar a sua 
identidade, através da criação de espaços culturais e recreativos e 
da construção de novos equipamentos que irão contribuir para a 
estrutura verde-azul da cidade. Algumas das partes integrantes da 
frente ribeirinha acolhiam áreas industriais e infraestruturas, porém 
este plano tem como estratégia o desenvolvimento sustentável a 
nível regional, pela criação de um sistema de parques e canais, uma 
diversidade de usos e edifícios enquadrados na envolvente. 

Deste modo, Filipstad funciona como uma extensão do centro 
da cidade, e onde acolherá uma rede pedonal e o principal parque 
urbano que irá servir de elemento de agregação para com os restantes 
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espaços verdes contribuindo para a estrutura verde. Para além destas 
estruturas, será construído um canal ao longo da área que criará uma 
barreira para com o terminal de barcos e cruzeiros; um eixo pedonal e 
uma ciclovia ao longo de toda a frente; espaços comuns que conectarão 
a cidade existente; edifícios de usos mistos; um túnel que irá imergir a 
autoestrada E18 (Fig.27 e 28).

Ambas as referências têm como finalidade um projecto urbano que 
prioriza sistemas pedonais e transportes ecológicos, que juntamente 
com toda a regeneração da frente ribeirinha permitem atrair novos 
fluxos ao desenvolver áreas industriais das respectivas capitais. Ao 
estimular territórios e património existente, renovando identidades, a 
intenção seria criar um paralelismo com o caso do Beato como estratégia 
urbana, uma vez que o objectivo deste trabalho é desenvolver novas 
dinâmicas através de uma identidade renovada capaz de sarar chagas 
expostas no território Oriental.



“(...) aquilo a que chamamos espaço é também forma, negativo ou molde das 
formas que os nossos olhos apreendem, dado que num sentido visual, (...) é aquilo 
que os nossos olhos não conseguem apreender por processos naturais.“

“(...) o espaço que separa - e liga - as formas é também forma (...)“

Fernando Távora



4. CAPÍTULO III  
O BEATO NA LISBOA METROPOLITANA
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Fig. 28
Perfil da frente ribeirinha do 
Beato.
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Neste capítulo pretende-se através de uma análise aprofundada da 
área de intervenção a nível histórico, morfológico e urbano, enaltecer 
pontos fortes, carências e aspectos essenciais para a construção de 
uma base teórica que se espera que contribua para uma reflexão 
ponderada sobre o lugar, e o que o nomeia. Desta forma, os conceitos 
abordados nos capítulos anteriores permitem relatar factos reais onde 
se materializa e persiste uma identidade muito singular. 

4.1. ENQUADRAMENTO URBANO

Localizada na Lisboa Oriental, esta zona traçada por encostas 
orientadas a Sul e por terras conquistadas ao rio Tejo, é demarcada 
por vales e ambientes semi-ruralistas, e onde ainda são evidentes 
marcas de um passado. De facto, toda a zona ribeirinha oriental 
possui uma identidade muito própria devido às suas infra-estruturas 
e equipamentos, mas sobretudo pela implantação do Porto de Lisboa 
que demarca a paisagem urbana do local. 

Da margem Sul é visível (Fig.28), uma frente determinada pela 
longitudinalidade de eixos paralelos ao rio, interrompidos por vias 
e azinhagas que seguem a irregularidade dos vales, pontuada pela 
verticalidade dos silos industriais e pelas chaminés de indústrias 
desactivadas. Efectivamente, são esses elementos verticais que se 
impõem numa frente ribeirinha plana causada pelos aterros, e que 
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impedem a contemplação da paisagem topográfica, que se desenvolve 
mais a interior.

Numa área onde existe uma elevada percentagem de áreas devolutas 
e expectantes (cerca de 30%), continua predominante o uso industrial 
do território (cerca de 55%)[22], numa altura em que ainda se assiste 
ao processo de aprovação do Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha 
Orienta (PUZRO). A malha urbana apresenta lógicas de aglomeração 
distintas, cuja estrutura é interrompida longitudinalmente pela presença 
do caminho-de-ferro, pela Rua do Açúcar e pela Avenida Infante Dom 
Henrique, e transversalmente pelas azinhagas que atravessam e unem 
ambientes diferentes, mas complementares. 

Deste modo, é perceptível no tecido urbano, uma coerência 
longitudinal que se encontra directamente relacionada com o Rio, cuja 
identidade é também estruturante, delimitada pela Avenida Infante 
Dom Henrique que a separa de um conjunto de aglomerações de 
carácter industrial. Por sua vez, a Rua do Beato e a Rua do Açúcar, onde 
podemos enquadrar a linha de costa de 1835, separa essas agregações 
industriais de maior escala das lógicas de aglomeração mais antigas e 
orgânicas, pontuadas por elementos históricos e definidores de uma 
identidade morfológica própria. Essa identidade é completada pela 
presença da linha de caminho-de-ferro, que remonta a 1856, que 
trespassa a topografia e constitui barreira física e segregadora de 
ambientes urbanos.

No entanto, esta dinâmica longitudinal é sobreposta por 
atravessamentos que vencem declives e geram vivências e eixos 
visuais que ligam estas frentes de topografia plana e acidentada. Neste 
sentido, é perceptível a importância das azinhagas e como estas podem 
ser elementos definidores de um tecido urbano tão diversificado e 
complexo. 

Do ponto de vista geográfico, esta zona encontra-se estrategicamente 
entre o Parque das Nações e o centro histórico da Lisboa, o que poderia 
funcionar como factor dinamizador e potenciador da identidade local, o 
que efectivamente não acontece. De facto, é esse o principal objectivo 
deste trabalho, o de criar uma linha de pensamento que associado a 
um projecto de intervenção urbanística permita renovar e promover a 

22 Dados retirados do Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ri-
beirinha Oriental. CML. 2008.
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identidade do Beato, de modo a atrair novos fluxos e novas dinâmicas.

Ao longo de toda esta área é notória a herança deixada pelo passado, 
a identidade da memória que se materializa na existência de conventos 
e palácios que apenas mantêm a sua aparência física e formal, e nos 
quais se instalaram fábricas e oficinas desactivadas actualmente, e na 
presença de edifícios industriais erguidos em tijolo que marcam ritmos 
e padrões na malha urbana. De facto, estas duas realidades coexistem 
de uma forma pouco convencional, o que acaba por gerar alguma 
desconexão entre as diferentes lógicas de aglomeração, que articuladas 
com um ambiente arrabaldino originam uma ocupação estratificada, 
onde coexiste património religioso, industrial e rústico.

Efectivamente, esta pequena área é detentora de uma baixa 
densidade de edificado e de espaços abertos predominantes que 
perdem valor na forma como são apropriados, onde o desequilíbrio 
entre longitudinalidade e transversalidade cria uma relação 
problemática entre o rio e a cidade. A existência de barreiras físicas 
e heranças que resistem ao tempo engrandecem a complexidade 
do local, e simultaneamente dialogam com a memória histórica e 
a cidade remanescente. Contudo, poderá a evolução histórica e o 
desenvolvimento urbano interferir na identidade formal e espacial do 
Beato? Ou poderá de alguma forma contribuir para a reabilitação e 
promoção de uma zona outrora tão vibrante?

4.2. GÉNESE DO LUGAR

Durante o crescimento da metrópole é evidente assistir-
se a transformações estruturais e morfológicas causadas pela 
industrialização, pela introdução de infra-estruturas, sistemas 
de mobilidade e elementos arquitectónicos de referência. Esse 
procedimento pode progredir de forma brusca ou lenta, porém o que 
permanece é uma estrutura urbana carregada de vestígios dessas 
transformações, de estruturas pré-existentes que são forçadas a 
adaptarem-se, criando diferentes ritmos ou até mesmo conflitos na 
malha urbana, num processo entre coser o antigo e o novo.

Deste modo, a existência do Beato como território remonta ao séc. 
XIII, quando era constituído por vinhas, olivais e hortas e dominado 
por nobres e eclesiásticos. No final do séc. XVII existiam 4 conventos 
entre Xabregas e o Beato o que acrescia a existência de irmandades e 
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confrarias no local, mas foi apenas em finais do séc. XVIII que surgiram 
as primeiras unidades fabris no vale de Chelas. No entanto, as de maior 
relevo surgem em inícios do séc. XIX, ocupando edifícios religiosos que 
terão sido vendidos ou abandonados devido à extinção das ordens 
monásticas que sucedeu a revolução liberal de 1832-34.

De facto, foi precisamente em 1834 que o Convento do Beato deu 
lugar a um Hospital Militar, o que poderá considerar-se a primeira 
apropriação sobre um edifício religioso, que mais tarde viria a pertencer 
a João de Brito como fábrica de moagens, posteriormente Companhia 
Industrial de Portugal e Colónias e Fábrica “A Nacional”. Mais tarde, em 
1838-42 terá sido a Companhia de Fiação de Tecidos Lisbonense que 
veio ocupar o convento de S.Francisco de Xabregas, que posteriormente 
concedeu o espaço à fábrica da Companhia de Tabacos, em 1845-49. 
Do mesmo modo, em 1889-96, o Convento das Grilas foi demolido para 
dar lugar a uma indústria de panificação militar, o que não aconteceu 
com o Convento dos Grilos, exemplo de um dos edifícios de génese 
religiosa que permaneceu com essa função. 

A zona oriental encontrava-se, então, em transformação, onde era 
evidente as reformas industriais sobre a influência religiosa, e onde a 
paisagem urbana começava a sofrer mutações drásticas, o que porém 
continuava a atrair o povo para as suas “promenades” ao longo da 
frente ribeirinha. Essas mutações tiveram como principal impulsor a 
construção da ponte de Xabregas, em 1854, assim como, a inauguração 
do caminho-de-ferro, em 1856, que por sua vez determinou a localização 
estratégica do mirante, de onde o rei D.Pedro V assistiu à passagem do 
primeiro comboio. 

Em finais do século XIX, a zona oriental da cidade era considerada 
o principal centro de produção industrial, lotada de vilas operárias 
contíguas a construções fabris, duas das lógicas de aglomeração que 
actualmente constituem um importante elemento estruturante no 
tecido urbano. É ainda de referir a iniciação da 3ª fase de construção 
do Porto de Lisboa, em 1925, que contribuiu para a criação do actual 
terminal de cargas, que faz do Beato um dos principais pontos 
estratégicos das rotas comerciais.

Efectivamente, em virtude deste aumento de indústrias locais, e por 
consequência, do incremento populacional das freguesias, torna-se 
compreensível o surgimento de movimentos associativos, que deram 
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lugar a sociedades, cooperativas e associações culturais e recreativas 
que caracterizam ainda actualmente o Beato e Marvila. Por inícios 
do século XX, na década de 30, falava-se do Beato como sendo um 
“bulício industrial, rumorejante de trabalho, as fábricas, as oficinas, 
os armazéns, cais, caminho-de-ferro, vida viva que Lisboa central não 
conhece senão de passar de eléctrico debaixo do viaduto do comboio, 
indiferentemente”.[23] De facto, é pertinente referir o vigor e a dinâmica 
sugerida nesta citação que contraria o ambiente sentido actualmente 
pelo abandono da indústria. 

Já durante os anos 40 surge o bairro social de Madre de Deus, 
previsto no Plano Director de Urbanização de Lisboa de 1938, e a 
Avenida Infante D. Henrique, mas foi na década de 60 que se inicia o 
Plano de Urbanização do Vale de Chelas que pretendia incrementar a 
estrutura urbana, quer em termos funcionais como sociais, articulando 
a frente ribeirinha ao interior da cidade, mais propriamente ao 
Convento de Chelas. Essa ligação é feita através da Estrada de Chelas, 
que actualmente dá continuidade à Rua Gualdim Pais, funcionando 
como via central que atravessa todo o Vale de Chelas. Deste modo, 
podemos afirmar que as grandes vias articuladoras desta área, que 
organizam o espaço ao ligar elementos estrategicamente localizados, 
são responsáveis pela forma como o território é ocupado, pelo seu 
desenvolvimento e organização dos usos do solo.

4.2.1. OCUPAÇÕES TERRITORIAIS

Antes de existirem regulamentos formais de ordenamento do 
território, que actualmente estruturam e definem a malha urbana, 
já existiam lógicas de ocupação e agregação urbana. Através de um 
processo natural de desenvolvimento de pequenas unidades urbanas, 
é possível observar-se como existe uma rede de acessos, sejam eles 
pedonais ou viários, que suporta o crescimento de uma unidade, neste 
caso do Oriente lisboeta. 

A cidade de Lisboa manteve sempre uma relação cúmplice com a 
água, compreendendo o Rio Tejo como o principal eixo estruturador e de 
identidade própria. Ao longo dos séculos, é visível um desenvolvimento 
da malha urbana oriental determinado pela longitudinalidade de dois 
percursos: a Estrada Real e a partir do século XVI o Caminho do Oriente, 

23 CONSIGLIERI, C. [et al.] – Pelas freguesias de Lisboa: Lisboa Oriental: São 
João: Beato: Marvila: Santa Maria dos Olivais. Lisboa. CML. 1993.
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Fig. 29
Azinhaga da Bruxa.

Fig. 30
Azinhaga das Veigas.

Fig. 31
Azinhaga dos Alfinetes.

em que ambos surgem como alternativa à via do Tejo. O primeiro, 
mais ao interior e de estrutura mais sinuosa, oferecia maior segurança 
numa altura em que os riscos de pirataria subsistiam, enquanto o 
segundo surge no seguimento da antiga linha de costa, ligando Lisboa 
a Santarém. Mais recentemente é evidente um desenvolvimento da 
frente ribeirinha como consequência da Avenida Infante D. Henrique e 
dos aterros pertencentes, na sua maioria ao Porto de Lisboa. 

Quando observamos a orientação e o alinhamento de certos 
conventos e palácios, compreendemos que a sua fixação tenha sido 
condicionada pelo Caminho do Oriente, que funcionava como um 
caminho ribeirinho em proximidade com a praia de Xabregas e que 
delineou a Rua do Açúcar (que viria a ser consolidada entre 1495 e 
1573). Deste modo, é visível uma lógica de agregação junto destes 
sistemas de circulação, o que também se verifica na delimitação das 
quintas arrabaldinas que tanto caracterizam a zona. De facto, é o limite 
dessas quintas que define espacialmente as azinhagas, caminhos 
estreitos entre muros que esculpem o terreno, cuja existência  e cuja 
memória persiste. A palavra azinhaga deriva do árabe az-zinaiqâ ou az-
zanaka, e significa “caminho rústico e estreito entre muros, valados ou 
sebes altas”[24] que indica um parcelamento rural próprio, ao marcar e 
delimitar casas senhoriais que ainda hoje fazem parte do património 
rural local.

Inicialmente, as lógicas de agregação estavam associadas à 
arquitectura conventual e religiosa, que funcionavam como elementos 
catalisadores de núcleos urbanos, que só mais tarde foram associadas 
à actividade industrial, que surge pontualmente, e na ocupação de 
edifícios de carácter religioso. De facto, e como já foi referido, muitos 
dos conventos passaram a albergar industrias que mais tarde viriam 
a adquirir uma identidade muito própria ao serem responsáveis pela 
ocupação contígua de vilas destinadas aos trabalhadores dessa mesma 
actividade industrial. Estas ocupações intencionais, juntamente com 
as frentes de rua consolidadas foram surgindo em simultâneo, criando 
uma estrutura outrora consolidada, mas que actualmente se encontra 
dispersa.

Ao definirmos um sistema viário hierárquico, é necessário referir 
a importância que ambas a Estrada de Marvila e a Estrada de Chelas 

24 Dicionário Editora da Língua Portuguesa, 6ª Edição. Porto. 1989.
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tiveram no desenvolvimento e agregação de pequenos núcleos 
urbanos, assim como, o surgimento do caminho-de-ferro que impôs a 
sua presença, e segregou um cenário que se lia como um todo. Mais à 
frente neste trabalho, são estes elementos morfológicos e estruturantes, 
como as azinhagas e a Estrada de Marvila, que irão proporcionar as 
componentes fundamentais para o redesenho da área em questão.

4.2.2. PATRIMÓNIO – APROPRIAÇÕES FUNCIONAIS

Na estruturação e definição deste projecto é impreterível o 
levantamento de património arquitectónico, arqueológico e cultural, ou 
seja, torna-se indispensável analisar e investigar a herança material que 
nos foi deixada com o objectivo de projectar uma obra que esteja em 
consonância com a sua envolvente. Neste caso, Beato e Marvila têm-se 
revelado freguesias com algumas carências ao nível da reabilitação de 
edifícios, qualidade de espaços públicos e zonas arborizadas, embora 
com uma riqueza escondida por entre degradação e ruína. 

Deste modo, a presença dessas memórias físicas que resistiram ao 
passar do tempo e que se encontram presentes na zona de intervenção 
são de extrema relevância para o desenvolvimento deste trabalho. 
Assim, de acordo com o que foi descrito nos parágrafos anteriores, 
torna-se claro agrupar estas edificações num contexto religioso, 
industrial, habitacional ou simplesmente de interesse arquitectónico 
ou histórico. De facto, património é algo mais abrangente do que o 
próprio edificado, e quando falamos de herança cultural, estamos a 
incluir bens imóveis, objectos de valor histórico-cultural, conjuntos 
urbanos, e bens imateriais, como espólio que define uma determinada 
época, num determinado local. Como expresso na Carta Europeia 
de Património Arquitectónico (Amesterdão, Outubro de 1975): “O 
património arquitectónico europeu é formado não apenas pelos nossos 
monumentos mais importantes mas também pelos conjuntos que 
constituem as nossas cidades antigas e as nossas aldeias com tradições 
no seu ambiente natural ou construído.”

Desta forma, é necessário estudar as diferentes apropriações 
de carácter funcional ocorridas nesta zona, em edificado histórico 
e cultural. Tendo em conta a evolução da paisagem Oriental em três 
momentos marcantes, como já fora referido anteriormente, a ideia 
de apropriação do património industrial sobre património religioso 
é reforçada neste subcapítulo. Efectivamente muitos dos edifícios de 
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carácter religioso e rural foram adaptados para novas funções e cujas 
transformações causaram diferentes ocupações do território. Exemplo 
desse processo é o Convento do Beato como um elemento marcante 
e ordenador deste território, cuja identidade se encontra actualmente 
ambígua por entre vestígios quatrocentistas, religiosos e industriais e 
cuja fachada facilmente se confunde entre ruínas e chaminés. Já foi 
convento, fábrica e actualmente, como imóvel pertencente ao Grupo 
Cerealis, a sua utilização é restrita a eventos culturais pontuais, tendo 
sido classificado em 1984 pelo IPPAR, como Património de Interesse 
Público.

Património Industrial Adaptado:
[1] Asilo D.Maria Pia e Escola Industrial Afonso Domingues [1867-1998].

Antigo Convento de Madredeus.
Actual Museu Nacional do Azulejo [desde 1980].

[2] Fábrica de Pólvora de Chelas [1898-1983].
Antigo Convento de Chelas
Actual Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras [FNMAL].

[3] Fábrica da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense [1840-1844].
Antigo Convento de S. Francisco de Xabregas. 
Quartel entre 1834-40. 

Fig. 32
Esquema com indicação da Estrada Real [verde] e do Caminho do Oriente [vermelho].
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As suas instalações passaram posteriormente para o Palácio da 
Marquês de Nisa [1844-46].

[4] Fábrica de Tabacos de Xabregas [1844-1965].
A funcionar no Convento de S. Francisco de Xabregas a partir de 
1845. Actual Teatro Ibérico desde os Anos 80.

 [5] Manutenção Militar [1897-1998].
Foi a 1ª Padaria Militar em 1862. Em 1886 expande as suas instalações 
para o Convento das Carmelitas (Convento das Grilas), Constituída 
por: Fábrica de Pão; Fábrica de Moagem; Fábrica de Massas; Fábrica 
de torrefação e moagem de café; Fábrica de Bolachas; Fábrica de 
Conservas; Refinaria de Açúcar; Matadouro e salsicharia; Leitaria e 
Fábrica de Manteiga; Tratamento de Vinhos; 

[6] “A Nacional” – Companhia Industrial de Transformação de Cereais,     
S.A. [1843-1998].

Adquirida em 1836 por João de Brito, Lda, onde mais tarde, a 1917, 
vai integrar a Nova Companhia de Moagem. Em 1919 surge como 
Companhia Industrial de Portugal e Colónias, S.A.R.L., mas é em 
1986 que adquire essa nova designação “A Nacional”. Actualmente 
as instalações continuam a ser partilhadas pelo Convento do Beato, 
como espaço para eventos pontuais. 
A ponte metálica data de 1907 e estabelece a ligação entre Beato 
Norte e Beato Sul, e tinha como principal função transportar cereais 
da zona portuária para a área de moagem.

Património Industrial Relevante:
[1] Fábrica de Malhas de Inácio de Magalhães Bastos & C. [1893-1973].

Actual Fábrica de Lanifícios de Inácio de Magalhães Bastos & C.
[2] Vila Flamiano [1887/88].

Vila de trabalhadores associada à Companhia de Fabrico de Algodões 
de Xabregas. Pertence à Sociedade Têxtil do Sul, a partir de 1931.

[3] Fábrica de Fiação e Tecidos de Xabregas (Fábrica da Samaritana) 
[1857-1948].

Funcionou até ao incêndio de 1948.
[4] Vila Dias [1888].

Para a maioria dos operários. 
[5] Fábrica de Fiação e Tecidos Oriental (Fábrica das Varandas) [1888-1985].

Em funcionamento até ao início da década de 80. 
Actualmente um centro comercial.

[6] Fábrica de Borracha Luso-Belga [1926-1980].
Antiga Companhia Nacional de Borracha que encerra na década de 80. 
Actualmente pertence à Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.
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[7] Companhia Portuguesa de Fósforos (Sociedade Nacional de 
Fósforos) [1895-1985].
[8] Fábrica de Cortiça da Quinta da Mitra [1898-1919].

Desde 1924 que pertence à Segurança Social.

De igual relevância, são as quintas que durante séculos fizeram parte 
de uma paisagem rústica, e que, efectivamente moldaram e organizaram 
toda a área, e possuem algum interesse histórico e arquitectónico. Caso 
disso é: a Quinta da Conceição, na Calçada do Teixeira, que remonta ao 
século XVIII e onde actualmente reside a Tuna Recreativa Juventude 
Chelense; a Quinta das Pintoras, na Estrada de Marvila, do século XIX 
que sempre pertenceu a famílias de renome; a Quinta de Catarina, na 
Calçada de Santa Catarina a Chelas, do século XVIII que se encontra 
abandonada; e a Quinta de Santo António de Baixo, na Calçadinha de 
Santo António, que remonta ao século XVII e da qual já praticamente 
nada resta.



“Por vezes, olha-se para um parque como se se tratasse de um edifício - (…) a 
corporização, (…) de um sistema de espaços a que se atribuem desempenhos claros 
e concretos. (…) O parque é feito das relações que se estabelecem entre o que se 
construiu e o que, intocado, ficou do que já lá estava, e são essas relações que 
protagonizam o espaço e as sensações que nele se vivem. (…) Existem como formas, 
porque uma relação se estabeleceu entre ambos, um encontro em que ambos se 
reconhecem ainda, íntegros e autónomos, mas cuja essência é diferente do de cada 
um. ” 

João Ferreira Nunes – PROAP, 1997.



5. CAPÍTULO IV
PROPOSTA
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Ao abordarmos um território tão negligenciado e tendo em 
consideração toda a história e condicionantes referidos anteriormente, 
torna-se pertinente reflectir numa estratégia que reabilite e requalifique 
o Beato, detentor de uma singularidade urbana, de modo a dinamizá-
la e integrá-la na cidade de Lisboa. Efectivamente, o tema fulcral deste 
projecto incide na renovação da sua identidade local, cultural e urbana, 
partindo de uma intenção programática capaz de integrar o Beato a 
uma escala metropolitana e regional. 

Deste modo, o programa escolhido tenta responder a carências 
físicas e sociais, ou seja, a projecção de um parque urbano capaz de 
se enquadrar na estrutura verde da cidade e a projecção de um centro 
comunitário como equipamento colectivo capaz de impulsionar novos 
fluxos urbanos e preencher lacunas sociais. Como afirma Rem Koolhaas, 
“cada cidade dentro de outra cidade será tão singular que atrairá de 
maneira natural os seus próprios habitantes.”[25] 

No que respeita aos elementos estruturantes existentes e de valor 
patrimonial, nomeadamente o Convento do Beato, a intenção foi deixar 
respirar o edifício que se encontra enclausurado por entre acidentes 
morfológicos, e dar-lhe a notoriedade que tanto merece, conservando 
o seu carácter formal. A programática do edifício continuaria a 
envolver eventos pontuais, porém a sua principal função seria como 
núcleo museológico industrial, representando a memória, identidade 
e cultura locais. Os quarteirões contíguos ao convento dariam lugar a 
espaços reabilitados constituídos por restauração e hotelaria que por 
conseguinte, definiria lugares de encontro e permanência. 

25 KOOLHAAS, Rem – Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para 
Manhattan (Nova Iorque, 1978). Barcelona. GG. 2004.
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O mesmo acontece com o Mirante que passa a impor a sua presença 
num novo espaço público, que conecta o centro comunitário. Por 
conseguinte, pretende-se que a relação existente entre edificado e 
proposta urbana convirja com a Rua de Marvila, acentuando uma 
hierarquia de eixos de distribuição que se densifica na zona entre as 
principais vias de circulação automóvel e o convento.

5.1. O PARQUE URBANO

A estratégia deste projecto revela-se na conceptualização de um 
parque urbano, como espaço verde de eleição que pretende conectar 
os três parques verdes das proximidades de forma a criar um sistema 
ecológico capaz de coser áreas segregadas que compõem diferentes 
urbanidades, da mesma forma que introduz e delimita um novo espaço 
que aumentará a qualidade de vida local a uma escala metropolitana. 
De facto, um parque é um espaço público à escala da cidade, uma 
“floresta urbana” que irrompe por entre vales e acidentes topográficos, 
amarrando o edificado, praças e infra-estruturas, como forma de 
reforçar factores ambientais e ecológicos, tornando-se assim num 
espaço público dominante.

A procura incessante da integração, e a intenção de criar um único 
sistema, traz como referência projectos de parques urbanos e espaços 
públicos da obra dos PROAP. Ao fazer-se um paralelismo com projectos 
como o Parque de São Romão e o Parque Forlanini, que definem 
uma hierarquização de zonas de passagem, que atravessam grandes 
eixos viários, onde ainda se presenciam ambientes de carácter rural, 
compreende-se a intenção de preservar património paisagístico e 
cultural, definir estratégias de integração na cidade e onde é importante 
a existência de circuitos pedonais e cicláveis. 

É dentro desta filosofia que este equipamento de carácter 
estruturador e conector de espaços com diferentes identidades, se 
enquadra, cuja estratégia é capaz de agregar ocupações dispersas 
e integrar novas valências e cuja intenção consiste em unificar 
fragmentos através do redesenho desta zona para existir como um 
único organismo. O Beato é uma área com grandes potencialidades, 
e actualmente é premente integrá-la num sistema urbano à escala da 
metrópole e consolidar a sua centralidade na afirmação de espaços e 
equipamentos urbanos qualificados. 
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Deste modo, este espaço verde adquire uma escala urbana que 
interliga três outros parques: o parque da Bela Vista a Nordeste, o parque 
Vale do Fundão a Norte e o parque do Bairro de Madredeus a Sudeste, 
funcionando como um sistema de espaços verdes complementados 
por equipamentos de apoio à comunidade local e não só (Fig.33).

Numa zona, onde malhas urbanas se sobrepõem, complexas na sua 
fisionomia e história, o conceito teve como origem o desenvolvimento 
e a identidade deste território, outrora de carácter rural, em algo que 
estruturou a sua evolução e desenvolvimento – as azinhagas. Por 
conseguinte, foi esta a premissa que deu lugar a uma estratégia que 
englobasse o parque urbano como uma unidade, um equipamento 
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Fig. 33
Foto aérea esquemática, Lisboa Oriental.
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Fig. 34
Vista aérea em 1983, Porto, 

Fig. 35
Plano Geral do Parque da 
Cidade, Porto, Portugal.

colectivo, cujo esqueleto seria um sistema hierárquico e estruturante 
de eixos pedonais que criariam diferentes ambientes ao englobar 
identidades diferentes à medida que os espaços verdes rematam com 
a envolvente. Deste modo, e tendo a Rua de Marvila como charneira, 
a função destas azinhagas seria criar transversalidades que ligassem 
entre si elementos marcantes como o Convento do Beato, a Quinta das 
Pintoras, a Quinta das Veigas e a Torre do Mirante, da mesma forma 
que em séculos anteriores a Estrada de Chelas e Marvila serviram como 
vias de distribuição para esses eixos transversais, também agora se 
pretende que a Rua de Marvila constituía o eixo de circulação principal 
do parque urbano.

“O Parque é a manifestação real e sensível de ideias e o seu conceito 
penetra na realidade urbana e na existência da cidade. A paisagem é a 
existência real onde se manifesta a objectividade da ideia de paisagem 
enquanto conceito realizado. (…) A paisagem do Parque requer unidade 
abstracta, simplicidade e pureza sensível, que se formam na subjectividade 
da ideia. O sublime pode emergir da abstracção da paisagem e realiza-se 
na vivência do Parque como puro pensamento.”[26] 

Projectado por Sidónio Pardal, o Parque da Cidade do Porto constitui 
o de maior área em território nacional, e cuja configuração naturalista 
proporciona uma sensação de proximidade com o oceano e com a 
biodiversidade local. Um parque que apresenta uma configuração 
orgânica e heterogénea, e com a qual se pretende estabelecer um 
paralelismo com o parque proposto, cuja vegetação de diferentes 
densidades e nuances serve de referência.

De facto, um dos objectivos da estratégia referida anteriormente 
seria dar prioridade ao transeunte, de modo a criar uma ligação física, 
visual e emotiva entre este e o espaço público, que culminaria na 
contemplação dos objectos arquitetónicos que marcam os espaços de 
permanência. A ideia de nós, como participantes no desenvolvimento 
de fluxos e dinâmicas diárias e de interacções constantes entre o 
individuo e o espaço, a natureza e a arquitectura, está bastante explícita 
numa frase de Sónia Lavadinho: 

“The city, the ultimate artificial habitat, amplifies the other, more intimate 
habitat – the one encased in skin. But those who truly want to absorb the 

26 PARDAL, S. – “Parque da Cidade do Porto: ideia e paisagem”. Porto. Câmara 
Municipal do Porto. 2006.
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city around them must learn to become urban bodies.”[27]

A autora afirma que o movimento associado ao passeio condiciona 
a percepção de identidade para com espaços familiares. Do mesmo 
modo, percorrer um determinado espaço em que existe um ponto de 
partida e um ponto de chegada, expõe o pedestre a um conjunto de 
elementos físicos e permite a apreensão e apropriação de sucessivos 
espaços públicos, com os quais poderá interagir e identificar-se.

Efectivamente, todo este processo de deambular permite ao 
sujeito tornar-se actor/participante da sua mobilidade, na sua cidade, 
contribuindo para o seu desenvolvimento, porém, está intrínseco que 
se torna fundamental criar infraestruturas que facilitem essa mesma 
mobilidade. Deste modo, o objectivo desta estratégia seria gerar 
um sistema de infraestruturas que em consonância com edifícios de 
referência e marcos urbanos permitissem enriquecer pontualmente um 
percurso pedonal, ao criar pausas de contemplação na sua extensão. 
Deste modo, seria possível incutir o acto de caminhar na rotina diária 
dos habitantes locais e não só, uma vez que este é um importante 
processo na rotina diária, actualmente, permitindo um aumento da 
qualidade de vida.

Apesar de este sistema possuir um papel relevante na composição 
deste parque urbano, é essencial notar que toda esta rede de 
mobilidade não cumpriria a sua função sem os pontos de referência, 
mencionados anteriormente. Só assim é possível a criação de um 
conjunto de percursos de contam uma história, que torna presente a 
cada momento a estratificação deste local. Isto é, edifícios de carácter 
histórico, que marcam um passado associado à memória e, novos 
edifícios propostos que permitem criar um diálogo entre as vivências 
que existiram e as que poderão existir. 

Assim, e de acordo com uma análise ponderada relativamente 
a carências sociais e infraestruturas, a proposta incide na criação 
de equipamentos de carácter lúdico, administrativo e social, tendo 
como equipamento de referência um centro comunitário. Todos 
estes equipamentos permitem dar apoio à comunidade local 
complementando pré-existências e possibilitando a integração de 

27 LAVADINHO, Sónia – The Pedestrian as Urban Actor. In Borasi, G.; Zardini, 
M., ed.lit. – Actions: what you can do with the city. Montréal. Canadian Cen-
ter for Architecture. 2009.
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projectos previstos (como o caso da TTT), nomeadamente, um mercado 
de produtos agrícolas e artesanais, edifícios de suporte à actividade 
agrícola (de carácter lúdico) e de apoio a actividades desportivas de 
lazer, e um edifício de administração e promoção do parque.

Por conseguinte, as actividades sugeridas seriam de índole diversa, 
como a existência de ciclovias e aluguer de equipamentos, a cultivação 
de hortas urbanas e actividades associadas a eventos culturais, e uma 
zona desportiva, não só por toda a área, mas de forma a salientar os 
momentos de chegada ao parque. Este seria organizado em função 
dos declives, das perspectivas visuais e dos espaços envolventes, onde 
pontualmente surgiriam miradouros que tirassem partido do interesse 
cénico de enquadramentos visuais. 

Deste modo, a proposta poder-se-ia definir como um espaço verde, 
capaz de criar um diálogo com os núcleos urbanos da envolvente e 
com as restantes áreas verdes da cidade de Lisboa, capaz de integrar 
e promover o Beato como ponto de referência. Desta forma, seria ca-
paz de estimular e aumentar a qualidade de vida local, através de uma 
forma sustentável e fiel ao seu passado. Numa visão hipotética,  a sua 
execução teria de ser desenvolvida por fases, de forma a incluir e con-
siderar cenários futuros de desenvolvimento urbano.

5.2. O CENTRO COMUNITÁRIO

“It will create a dialogue across the time, an extended conversation be-
tween the city, its citizens and the buildings. It is not designed to be a build-
ing in a park or garden, but of the land.”

Enric Miralles

A maneira mais evidente de incorporar a identidade própria do local, 
o seu passado histórico e a comunidade, recaiu sobre a ideia de criar um 
centro comunitário cujo programa pudesse completar lacunas sociais, 
culturais e médicas. Neste sentido, o objecto arquitectónico proposto 
seria lugar de encontro, permanência ou reunião para uma comunidade 
local acostumada a socializar por entre pátios, cafés e bancos de jardim. 
O edificado teria uma identidade própria e participativa na paisagem, 
que permitisse dialogar com toda a envolvente, remetendo para a 
memória de espaços desaparecidos.
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A escolha do programa foi alvo de alguma reflexão e teve como 
ponto de partida um trabalho  de pesquisa e análise realizado no 
Beato, onde o contacto com os habitantes locais contribuiu bastante 
para uma compreensão espacial e social da área de intervenção. A 
existência de diferentes apropriações do espaço, baseadas em rotinas 
diárias que remetem para um ambiente rural que ainda persiste, leva a 
uma percepção muito singular do espaço, para além das cooperativas 
e associações recreativas. As portas só no trinco, os estendais 
improvisados nos pátios mais escondidos, a saudação informal de 
quem se cruza pelas ruas, indica uma vivência do espaço público muito 
familiar e intimista. Desta forma, as opções projectuais e programáticas 
só poderiam ter sido tomadas tendo em conta uma perspectiva pessoal 
entusiasta e a evidência de uma poética espacial.

De facto, nesta zona, a componente social é predominante, e por 
isso a previsão de um centro comunitário surge como o programa mais 
adequado e até humilde, para uma comunidade que tanto valoriza 
pequenas intervenções. Porém, se por um lado, o objectivo é estimular 
uma zona dormente, trazendo novos fluxos urbanos e projectando uma 
identidade à escala da metrópole, por outro lado, há que preservar 
memórias, vivências e património. Intervir neste local deverá ser feito 
de forma cirúrgica, o que no fundo, é o que se pretende com este 
trabalho.

Deste modo, e tendo a Rua de Marvila como eixo de ancoragem, onde 
paisagem e edificado se fundem, optou-se por uma reinterpretação do 
perfil da rua, dos anos 60, quando a sua configuração se assemelhava 
a uma azinhaga e a sua circulação era feita entre muros. Assim, a Oeste 
permanece um muro que remata na sua altura o parque urbano e a 
Este a fragmentação de um muro que esconde volumetrias e abraça 
pátios que se enquadram com importantes eixos visuais.

As ligações propostas entre o convento e o centro comunitário 
geram dois vazios centrais entre os eixos pedonais, que remetem para 
o vazio urbano deixado pela Fábrica dos Sabões, reforçando ainda mais 
o contraste entre espaço aberto e espaço fechado, isto é, entre espaços 
verdes e espaços muralhados. Optou-se por tratar subtilmente estes 
dois espaços, de modo a demonstrar a organicidade do terreno que 
possa remeter para a estratificação aparente neste local. Efectivamente, 
como já foi referido anteriormente, assiste-se no Beato a uma sequência 
de camadas históricas e morfológicas que ditam factos passados e que 



PROPOSTA

48

Fig. 38
Piscinas de Leça da Palmeira, 
Porto, Portugal. Siza Vieira [1966].

Fig. 39
Piscinas de Leça da Palmeira, 
Porto, Portugal. Siza Vieira [1966].

Fig. 36
Museu Histórico Chikatsu-Osaka, 
Japão. Tadao Ando [1994].

Fig. 37
Pavilhão de conferências da Vitra, 
Alemanha. Tadao Ando [1993].

merecem ser desvendadas.

O MURO

O recurso do muro como elemento arquitectónico possibilita a 
delimitação de espaços abertos pontuais que contrastam com percursos 
entremuros, o que estrutura toda a intervenção que se encontra ao 
limite da Rua de Marvila. Desta maneira, facilmente se estabelece 
uma ligação espacial e física, não só com algumas das azinhagas que 
ainda existem, mas também com o seguimento de toda a rede de 
percursos pedonais que atravessam o parque urbano. O conceito 
predominante, em que o próprio muro é o elemento que estrutura e 
orienta as volumetrias permite ao transeunte descobrir espaços que se 
vão sucedendo e surgindo por detrás do muro, de forma a reforçar o 
sentimento de surpresa e contemplação.

Efectivamente, essa ideia teve como inspiração e referências, 
projectos onde o muro constitui o elemento definidor da arquitectura, 
estabelecendo uma relação entre interior e o exterior, entre edifício 
e espaço público. Um conceito a ser explorado neste projecto, como 
se jogássemos com a arquitectura de Barragán que desenvolvia uma 
estrutura introvertida que se voltava para o espaço público, em que o 
muro existia como elemento estruturante e escultórico.

Já a arquitectura de Tadao Ando evidencia a parede como um 
elemento orgânico que estrutura de forma delicada a paisagem, onde 
as mesmas partilham espaço exterior e interior. As paredes de betão 
aparente desempenham um papel crucial na forma de projectar e 
criam enquadramentos espaciais, não fossem elas elementos básicos 
da arquitectura. Considera-se assim, a arquitectura de Ando, uma 
referência relevante para este projecto, onde é o muro que ordena o 
movimento e que articula espaços e volumetrias.

De igual modo, também Siza Vieira retrata a parede de betão como 
um elemento de união entre natureza e edificado. Siza mergulhou 
o seu edifício na frente costeira para privilegiar a vista do oceano, 
enquanto que, contrariamente, neste projecto se pretende que o 
centro comunitário se esconda por detrás de um muro que se ausenta 
pontualmente, orientando vistas e enquadramentos específicos.
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O PROGRAMA

Durante a investigação deste tema foram analisados centros 
comunitários já existentes, nomeadamente o Centro Comunitário 
de São Cirilo, no Porto, projectado por Nuno Valentim. Apesar de ser 
um centro de apoio e integração ao imigrante, e por conseguinte um 
programa mais específico, a sua função obedece aos mesmos princípios, 
isto é, agregar componentes de carácter social, lúdico e pedagógico, 
da mesma forma que, consegue conciliar um centro comunitário 
com um edifício de escritórios que dá continuidade à frente de rua. 
As instalações fornecem alojamento temporário e apoio permanente, 
nomeadamente apoio médico, social, jurídico, psicológico, assim como, 
programas de emprego e empreendedorismo. A experiência de visitar 
o Centro permitiu observar como as opções arquitectónicas, em função 
do programa, são capazes de cumprir com as necessidades, gerando 
bem-estar a quem usufrui dele.

De facto, como o próprio nome indica, um centro comunitário 
consiste num equipamento de apoio social, polivalente, cuja função 
interventiva e preventiva permite actuar numa comunidade e capaz 
de gerar mudanças. Um centro deste carácter assume-se como uma 
estrutura geradora do desenvolvimento local e social, competente 
na promoção da cidadania e da inserção social e capaz de dinamizar 
a participação da comunidade no crescimento de uma cultura e 
identidade. A sua polivalência permite uma flexibilidade e articulação 
de serviços e actividades, que requerem a coordenação de várias 
parcerias, funcionando como âmago da estrutura urbana com o 
objectivo de incutir numa comunidade um sentimento de pertença e 
solidariedade.

Desta forma, o programa deste centro comunitário estaria dividido 
em três zonas que estariam articuladas por áreas pedonais entre si e 
com os elementos estruturantes da envolvente. As volumetrias mais 
a sul estariam ligadas à área da saúde, onde existiriam gabinetes 
médicos e uma enfermaria, e cujas instalações permitissem alojamento 
temporário; a área mais central que estabeleceria uma relação física 
e visual com o convento estaria ligada à cultura, onde surgiriam salas 
polivalentes, uma biblioteca e um pequeno auditório; e a zona mais a 
norte estaria destinada ao apoio social, onde funcionariam gabinetes 
de empreendedorismo e ateliers de assistência à insercção social.



6. CONCLUSÕES
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Encontrar uma nova identidade e uma nova dinâmica para esta 
área, passa por conjugar uma identidade do passado e uma identidade 
contemporânea capaz de coexistir sem apagar a sua memória histórica. 
Deste modo, encontrar uma única identidade capaz de relacionar a 
paisagem e cultura material locais, com uma comunidade particular foi 
tarefa que se tentou alcançar com este trabalho.

O Beato, território fragmentado e repleto de sedimentos históricos 
e culturais é também palco de grandes potencialidades, e é necessário 
devolvê-lo à cidade. Numa zona, onde se observam conflitos 
espaciais, resultantes da difícil costura entre malhas urbanas, torna-
se indispensável estimular horizontes e mentes, para que daí surja 
uma intervenção cirúrgica. Quando a materialidade da paisagem e 
do edificado se deterioram, tornam-se repositórios de memórias, e 
por conseguinte, é inadiável a sua reanimação, no sentido de reforçar 
valores paisagísticos e culturais. 

De facto, e acima de tudo, é fundamental acreditar que mais do que 
intervir, é possível o redesenho de uma paisagem como motor de novas 
dinâmicas que tenham em vista um cenário positivo.

Nesta proposta, tomou-se consciência das fragilidades actuais, assim 
como de previsões futuras, de forma a reunir num projecto, aspectos 
que colmatassem vazios urbanos, e lacunas sociais. Desta forma, a 
proposta de um parque urbano tenta responder a uma carência de 
espaços verdes no local, de forma a beneficiar de uma integração à 
escala da cidade, enquanto que a proposta de um centro comunitário 
pretende servir uma comunidade que partilha com um território a dor 
de um passado descaracterizado. 
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 Ambiciona-se assim, que este núcleo urbano e cívico construa uma 
nova identidade, capaz de preencher o vazio existente entre paisagem 
e comunidade. 

Em conclusão, este trabalho não pretende responder às questões 
colocadas, mas sim estimular competências e estados de espírito 
capazes de intervir de forma pragmática e incisiva.

As memórias não podem ser amputadas e o cenário de uma cidade 
nunca está acabado.
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Avenida Infante Dom Henrique
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