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“A Arquitectura é também uma questão de compromisso.”1

1 Álvaro Siza Vieira in BEAUDOUIN, Laurent; MACHABERT, Dominique – Álvaro Siza. Uma questão de medida. Casal da Cambra: 
Caleidoscópio, 2009. pp. 58
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Resumo
Tendo como ponto de partida a premissa “pode um novo espaço recriar uma por-

ção da cidade?”, a presente dissertação visa explorar a ideia de como o exercício de 

projecto se revela revitalizador de áreas “adormecidas”. Neste processo surge o termo 

Catalisador Urbano como espaços que contaminam a sua envolvente, dinamizando 

WUDQVIRUPDo}HV�QmR�Vy�DUTXLWHFWyQLFDV��DWUDYpV�GDV�DOWHUDo}HV�QDV�PDOKDV�H�QRV�HGLÀ-

cados existentes), como transformações sociais (promover as relações entre diferentes 

JUXSRV���FXOWXUDLV��FULDU�QRYDV�PHQWDOLGDGHV��H�GHPRJUiÀFDV��DWUDLU�QRYDV�SHVVRDV��
Para tal, este trabalho divide-se em três partes estruturadas numa lógica de con-

tinuidade: primeiro perceber, através da investigação e do adquirir de conhecimentos; 

segundo interpretar, através da análise de casos de estudo; terceiro aplicar, através de 

um exercício prático de projecto.

Apresentando-se no seguimento do tema proposto pela cadeira de Laboratório de 

Projecto VI “Construir no Construído”, o Hospital Miguel Bombarda foi o terreno esco-

OKLGR�SDUD�R�SURFHVVR��VHQGR�SRVVXLGRU�GDV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV�GHQWUR�GD�WHPi-

tica a trabalhar. Desta forma, o redesenho do complexo procurará criar condições para 

a sua evolução como um novo núcleo urbano, proporcionando um novo espaço público 

aos residentes e colmatando falhas existentes em termos de equipamentos públicos.

3DODYUDV�FKDYH�� Catalisador Urbano, revitalização urbana, Hospital Miguel 

Bombarda, Colina de Sant’Ana, vazio urbano.

1RWD��7HQGR�VLGR�FRPHoDGD�HP�������HVWD�GLVVHUWDomR�IRL�HVFULWD�FRP�R�DQWLJR�$FRUGR�2UWRJUi¿FR�
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Abstract
Starting with the premise “can a new space recreate a portion of the city?”, this 

paper aims to explore the idea of   how an architectural exercise can revitalize numb 

areas. In this process the term Urban Catalyser appears as spaces that alter their 

surroundings, stimulating not only architectural transformations (through changes in 

the urban designs and the existing buildings), as social (promoting relations between 

different groups), cultural (creating new mind-sets) and demographic transformations 

(attracting new people).

With this purpose, the paper is divided in three parts structured in a logical con-

WLQXLW\��ÀUVW�WR�UHDOL]H��WKURXJK�UHVHDUFK�DQG�NQRZOHGJH�DFTXLUH��VHFRQGO\�WR�LQWHUSUHW��
through the analysis of case studies; third to apply through a practical design exercise.

Following the theme proposed by the Project Laboratory VI class “Building in 

Built” the Hospital Miguel Bombarda was the chosen place for this process, being own-

HU�RI�WKH�VSHFLÀF�IHDWXUHV�LQ�WKH�ZRUN·V�WKHPH��7KXV��WKH�UHGHVLJQ�RI�WKH�FRPSOH[�VHHNV�
to create conditions for its development as a new urban center, providing a new public 

space for residents and bridging existing gaps in terms of public facilities.

Keywords: Urban Catalyser, urban revitalization, Hospital Miguel Bombarda, 

Colina de Sant’Ana, urban void. 
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Figura 64.5 - 3DQySWLFR��)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO��$XWRULD�SUySULD��-XQKR�GH������

Figura 64.6 -�3DQySWLFR��LQWHULRU���)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO��$XWRULD�SUySULD��-X-

nho de 2012.

Figura 64.7 -�7ULGHQWH��)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO�GLVSRQLELOL]DGD�QD�FDGHLUD�Con-

servação, Restauro e Reabilitação. AGUIAR, José; Março de 2011.

Figura 64.8 - 9LD�LQWHULRU��YLVWD�SDUD�R�&RQYHQWR��)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO��$XWR-

ria própria; Junho de 2012.

Figura 64.9 - (GLItFLR�&RQYHQWXDO��)RWRJUDÀD� WLUDGD�QR� ORFDO� GLVSRQLELOL]DGD�QD�
cadeira Conservação, Restauro e Reabilitação. AGUIAR, José; Março de 2011.

Figura 64.10 -�5HODomR�HQWUH�&RQYHQWR�H�%DQKRV��)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO�GLVSR-

nibilizada na cadeira Conservação, Restauro e Reabilitação. AGUIAR, José; Março 

de 2011.

Figura 64.11 - %DOQHiULRV�'��0DUULD�,,��)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO�GLVSRQLELOL]DGD�
na cadeira Conservação, Restauro e Reabilitação. AGUIAR, José; Março de 2011.

Figura 64.12 - 9LD�LQWHULRU��YLVWD�SDUD�R�3DQySWLFR��)RWRJUDÀD�WLUDGD�QR�ORFDO��$X-

toria própria; Junho de 2012.

Figura 65 - Esquema comparativo entre a praça do novo desenho urbano e três praças 

de referência. Esquema realizado para esta dissertação. Autoria própria.

Figura 66 - Ambiência da nova praça. Esquisso realizado durante o processo de traba-

lho do Projecto. Autoria própria.
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Figura 67 - $PELrQFLD�GR�DQÀWHDWUR�H�GD�]RQD�DMDUGLQDGD��(VTXLVVR�UHDOL]DGR�GXUDQWH�
o processo de trabalho do Projecto. Autoria própria.

Figura 68 - Ambiência da cerca empenada. Esquisso realizado durante o processo de 

trabalho do Projecto. Autoria própria.

Figura 69 - Esquema evolutivo da concepção do desenho urbano proposto. Esquema 

realizado para esta dissertação. Autoria própria.

Figura 70 - Distribuição do programa pelos diferentes edifícios do complexo. Esquema 

realizado para esta dissertação. Autoria própria.

Figura 71 - Organigramas funcionais dos diferentes edifícios do complexo. Esquema 

realizado para esta dissertação. Autoria própria.

Figura 72 - Axonometria programática da reabilitação do edifício conventual e dos 

balneários. Esquema realizado para esta dissertação. Autoria própria.

Figura 73 - Planta e Corte das tipologias de quarto no hotel. Desenhos realizados du-

rante o processo de trabalho do Projecto. Autoria própria.

Figura 74 - Planta da reabilitação do Tridente. Desenhos realizados durante o proces-

so de trabalho do Projecto. Autoria própria.

Figura 75 - Esquiço do interior do panóptico, durante um evento artístico. Esquisso 

realizado durante o processo de trabalho do Projecto. Autoria própria.

Figura 76 - Simulação virtual do interior da Sala 1 do Centro de Exposições.

Figura 77 - Axonometria programática do complexo, com a indicação dos dois percur-

sos e entradas na Galeria de Arte. Esquema realizado para esta dissertação. Autoria 

própria.
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Introdução
“The city is not by nature a creation that can be reduced to a single basic idea. 

(...) The city comes to be seen as a «masterpiece», something that is substantiated 
in form and space but understood in time, in its different moments.”2

2  ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. p. 64
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A presente dissertação visa explorar a ideia de como o exercício de projecto, num 

panorama de redesenho urbano, surge como revitalizador para áreas “adormecidas”. 

Neste processo surge o termo Catalisador Urbano3 como concretizador de espaços que 

“potenciam uma nova ideia de cidade.”4

Este é o mote para um trabalho que busca entender de que forma estes cata-

lisadores contaminam a sua envolvente, dinamizando transformações não só arqui-

WHFWyQLFDV��DWUDYpV�GDV�DOWHUDo}HV�QDV�PDOKDV�H�QRV�HGLÀFDGRV�H[LVWHQWHV���EHP�FRPR�
transformações sociais (promover as relações entre diferentes grupos), culturais (criar 

QRYDV�PHQWDOLGDGHV��H�GHPRJUiÀFDV��DWUDLU�QRYRV�UHVLGHQWHV��
Apresentando-se no seguimento do tema proposto pela cadeira de Laboratório de 

Projecto VI “Construir no Construído”, o repto de intervir dentro da cidade já consolida-

da, criando condições para a sua evolução como núcleo urbano, era uma das premissas 

a superar. Foi, então, proposta a intervenção num dos cinco Hospitais Civis de Lisboa5, 

estruturas que se encontram em processo de desactivação por parte da Câmara Muni-

cipal de Lisboa.

3RVVXLGRU�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV�GHQWUR�GD�WHPiWLFD�D�WUDEDOKDU�²�R�YD]LR��
as estruturas pré-existentes pertencentes à identidade da colina, a sua centralidade 

e o lugar de destaque e de transição, entre malhas, em que se encontra – o Hospital 

Miguel Bombarda foi o terreno escolhido para o processo. Neste sentido, o redesenho do 

complexo procurará proporcionar um novo núcleo de espaços públicos aos residentes, 

colmatar falhas em termos de equipamentos públicos em falta na colina e perceber a 

vocação arquitectónica das estruturas existentes a serem reabilitadas.

Através deste processo, pretende-se responder às seguintes questões: qual é o pa-

pel do catalisador? Quais os requisitos deste para a sua formação? Podem estes novos 

espaços recriar uma porção da cidade6, através de uma lógica de continuidade evolutiva 

3  Adaptação do termo “Social Catalyser” in GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�
XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. pp. 105-145
4  ,ELGHP� p. 125
5  Os cinco HCL são: Miguel Bombarda, Santa Marta, Santo António dos Capuchos, São José e Desterro.
6  Fala-se em porção da cidade já que nas grandes metrópoles actuais, ou na maioria das cidades ocidentais, é inviável pensar num 
efeito de geração de uma nova cidade através destas intervenções. Este está destinado aos núcleos ainda em crescimento ou para 
aqueles que ainda irão surgir. No entanto, estas estruturas permitem o recriar da cidade por partes, procurando o seu desenvolvimento 
numa lógica de continuidade.
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entre velho e novo? Como concretizá-los? Partindo destas máximas, a estruturação da 

dissertação faz-se em três partes, formando um total de quatro capítulos.

A primeira parte, correspondente aos dois primeiros capítulos, diz respeito à in-

YHVWLJDomR�H�UHÁH[mR�WHyULFD�VREUH�R�&DWDOLVDGRU�8UEDQR��$VVLP��R�SULPHLUR�FDStWXOR�
SURFXUD�FRQWH[WXDOL]DU�R�FDWDOLVDGRU�²�H�RV�VHXV�GLIHUHQWHV�VLJQLÀFDGRV�²�QD�KLVWyULD�
urbana; o segundo capítulo refere-se ao Catalisador Urbano, aos instrumentos para 

a sua concretização e ao seu papel como transformador da cidade, contextualizando o 

problema dos Vazios Urbanos como espaços privilegiados para estes feitos.

A segunda parte equivale ao terceiro capítulo, onde são apresentados três casos 

de estudo que dão luz à forma como os conceitos teóricos explorados na primeira parte 

podem ser aplicados em situações reais de exercícios projectuais.

Por último, a terceira parte, quarto capítulo, trata do exercício de projecto pro-

posto para o terreno do Hospital Miguel Bombarda. Ao longo do capítulo é feito um 

enquadramento do terreno na cidade e na colina, uma análise ao lugar e uma descrição 

GR�SURMHFWR�SURSRVWR�²�GHVHQKR�XUEDQR��HGLÀFDGR�H�SURJUDPD�
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Capítulo I

Relação histórica
“A monument stands at a center. It is usually surrounded by buildings and 

becomes a place of attraction. (...) it is understood in the city as something that 
arises either at a single point in the city or in an area of the city.”7

7  ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. p. 92



8 O Redesenho Urbano como Revitalizador do Lugar
Um Catalisador para Sant’Ana



9Relação Histórica - Capítulo I

Relação histórica
A ideia de uma arquitectura revitalizadora ou impulsionadora de uma porção 

da urbe é uma concepção mais ou menos actual, principalmente depois da década de 

80, num ambiente em que o meio urbano passou pela “emergência de um urbanismo 

espontâneo” que produziu um crescimento descontrolado e fragmentado da cidade. Este 

IDFWR�GLÀFXOWD�D�OHLWXUD�GHVWD�FRPR�XPD�FRQWLQXLGDGH��FULDQGR�R�SUREOHPD�GRV�YD]LRV8.

Na cidade antiga, determinados elementos, “localizados em posições estratégicas 

GH�PRGR�D�FULDUHP�XPD�KLHUDUTXLD�HQWUH�VL�H�DV�UHVWDQWHV�HGLÀFDo}HV�GD�XUEHµ9, mostra-

ram ser referências na estrutura urbana fazendo com que “a cidade se desenvolve-se à 

sua volta”10. Eram marcos urbanos que deram “fascínio pelo monumento arquitectónico 

TXH� VH� DÀUPD� LVRODGR� H� VH� GHVWDFD� GH� XPD�SDLVDJHP� FHQRJUiÀFD�µ11 Da antiguidade 

sobressaem na memória três grandes exemplos formadores da cidade: as pirâmides de 

Gizé, o Parthenón de Atenas e o Coliseu de Roma. Estes materializam três forças para 

a geração da cidade: a força monárquica (o faraó no caso das pirâmides do Egipto); a 

força da religião (o Parthenón); e a força do entretenimento (o Coliseu).

Com o correr do tempo, a ideia do elemento estratégico foi-se alterando. A Idade 

Média trouxe uma nova ideia catalisadora: para lá do poder religioso a ideia de defesa 

tornou-se muito importante para os cidadãos desta era. Assim, além dos elementos re-

8  Um problema que será tratado à frente nesta investigação.
9  GONÇALVES, Rafaela N. – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectu-
ra da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 19
10  ,GHP��,ELGHP�
11  ,GHP��,ELGHP�

Fig. 1 - Pirâmides de Gizé Fig. 2 - Parthenón de Atenas Fig. 3 - Coliseu de Roma
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ligiosos (igrejas, sés catedrais) os castelos, e as suas muralhas, passaram a ser também 

centros para a construção e desenvolvimento das cidades, apresentando-se inúmeras 

YH]HV�FRP�D�H[SUHVVmR�H[WHULRU�GH�XPD�IRUWLÀFDomR��2�FDVWHOR��ORFDOL]DGR�QR�FXPH�GR�
terreno, criava as condições para se desenvolver a dita “malha medieval”.

A ruptura renascentista veio introduzir uma nova ordem arquitectónica no con-

texto. Recuperando os modelos clássicos antigos (gregos e romanos), a cidade foi estu-

dada e redesenhada na lógica “humanista” característica desta era. A praça e o monu-

mento, estátua ou edifício, tornaram-se os grandes focos de (re)organização do urbano 

numa lógica de métrica rigorosa e modelar para se fazer a cidade.

A Revolução Industrial, por outro lado, trouxe uma grande alteração no processo 

GR�GHVHQYROYLPHQWR�XUEDQR��Mi�TXH��FRPR�5RVVL�DÀUPD��“a indústria tornou-se no verda-

Fig. 4 - (topo) Planta de Cadastro 1650 de Lisboa.

Fig. 5����EDL[R��,OXVWUDomR�GD�FLGDGH�GH�/LVERD��(P�DPEDV�DV�ÀJXUDV�p�SHUFHSWtYHO�R�SDSHO�LPSRUWDQWH�GR�
castelo e das suas muralhas na cidade.
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deiro protagonista na transformação da cidade”12. O surgimento da máquina acelerou 

a realidade, criando novas dinâmicas na sociedade e na economia, com uma extraor-

dinária evolução nas componentes construtivas. A introdução do ferro e do vidro na 

arquitectura trouxe uma nova dimensão do tempo às cidades: a solidez mecânica e a 

produção mecanizada como garantia de perenidade e sinal de progresso e moderni-

dade; a transparência como elemento em linha com os desenvolvimentos de uma das 

FRQÀJXUDo}HV�GD�GHPRFUDFLD�FDSLWDOLVWD��'Dt�OHYDQWDUHP�VH�´QRYDV�SUREOHPiWLFDV�FRP�
D�QRYD�ÀORVRÀD�GR�KDELWDU��«��H�GD�FLGDGH�µ13

“(...) aparecem agora construções com um carácter efémero, possibilitadas 
pelo emergente crescimento da industrialização e da tecnologia, que permitem a 
sua construção e desconstrução num curto espaço de tempo.”14

Começaram a surgir na Europa as Feiras Internacionais, mote para a criação de 

grandes espaços e grandes pavilhões, transformadores da cidade apesar do seu carác-

WHU�HIpPHUR��Mi�TXH�SRVVLELOLWDYDP��H�FRQWLQXDP�D�SRVVLELOLWDU��QRYRV�ÁX[RV�GH�SHVVRDV�
e evoluções na malha urbana, mantendo-se estas últimas após o evento. Estes eventos 

trouxeram ao mundo exemplos como Crystal Palace, em Londres, ou a Torre Eiffel, em 

Paris, acabando esta por se tornar no símbolo da Cidade-Luz.

Ao mesmo tempo, as novas técnicas construtivas faziam surgir, em Chicago, 

os arranha-céus que se encarregaram de transformar Nova Iorque no “teatro das 

nações”15. Esta teatralidade transformou por completo a cidade que, com a invenção do 

elevador, criou um novo skyline para a realidade urbana, baseada em edifícios “que na 

impossibilidade de surpreenderem no seu desenho de planta, tentam redesenhar-se em 

altura, com formas cada vez mais inusitadas e com a sua ascensão na vertical cada vez 

maior”16.

No percurso pós-industrial, o plano de Ildefons Cerdá para Barcelona surgiu 

como grande transformador de uma cidade afectada por grandes problemas de higiene 

e circulação, consequência do crescimento industrial. Sendo considerado o nascimento 

12  ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. p. 158
13  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 21
14  ,GHP��,ELGHP�
15  KOOLHAAS, Rem – Nova Iorque Delirante. apud. GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�
VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 21
16  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 24

Fig. 6 - Crystal Palace de Londres. Fig. 7 - Torre Eiffel, Paris.
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do Urbanismo, este redesenho urbano representou o primeiro destes dinamizadores a 

ir além da escala do edifício, prevendo uma evolução urbana em diferentes períodos.

O séc. XX trouxe uma mudança de paradigmas com o surgimento do Modernismo. 

Nesta fase dá-se a concretização da Carta de Atenas, em 1933, um documento que pre-

tendia transformar as cidades segundo uma lógica funcional, tornando-se na base para 

o urbanismo moderno. Imagem destas ideias era a Ville Radieuse, de Le Corbusier, que 

propunha um redesenho completo, uma renovação, do centro de Paris. Estas ideias fo-

ram bastante aplicadas na reconstrução e desenvolvimento de várias cidades europeias 

no pós Segunda Guerra Mundial, criando novas visões de ser e estar na cidade.

Com o pós-modernismo e a crise dos modelos modernos deu-se um regresso crítico 

ao paradigma da WiEXD�UDVD. Nesta fase assistiu-se a uma nova forma de revitalizar 

as cidades: a criação de ícones internacionalmente reconhecidos. É desta corrente que 

se concretizaram projectos como o Museu Guggenheim de Bilbao, o Estádio Olímpico 

de Pequim ou o Museu de Arte Moderna de Graz. Um momento em que se começou a 

assistir a uma exigência por reconhecimento e qualidades icónicas.

“O tempo dos arquitectos-estrela começou simbolicamente com o Gugge-
nheim de Bilbau e acabou (também simbolicamente) com o museu de Zaha Hadid 
em Roma. (...) Hoje já estamos a assistir a um regresso à tal dimensão social do 
trabalho do arquitecto.”17

No presente a estratégia passa pelo uso de Catalisadores Urbanos, estruturas 

que pretendem revitalizar porções da cidade desprovidas de identidade, descaracteri-

zadas pelo tempo, numa intenção de criar continuidade no desenho da cidade.

��� �&2(/+2��$OH[DQGUD�3UDGR�±�³&KHJRX�DR�¿P�D�HUD�GRV�DUTXLWHFWRV�HVWUHOD´�in Ípsilon. Maio de 2010. [Em linha]

Fig. 8 - Museu Guggenheim de Bil-

EDR��SRU�)UDQN�*KHU\�
Fig. 10 - Museu de Arte Moderna 

GH�*UD]��SRU�3HWHU�&RRN�
Fig. 9 - Estádio Olímpico de Pe-

quim, pela dupla Herzog & de 

Meuron.
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Capítulo I I

O Catalisador
“A boa arquitectura é competente tecnicamente, é socialmente útil e esteti-

camente prazerosa.”18

18  FERNANDEZ-GALIANO, Luis in Revista AU apud. GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�
VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 57



16 O Redesenho Urbano como Revitalizador do Lugar
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Vazios Urbanos
1D�FRPSOH[LGDGH�GR�HVSDoR�XUEDQR�H[LVWH�XP�WHUULWyULR�SHUÀODGR�FRPR�R�SULQFL-

pal receptor de um projecto que tenha o intuito de transformar o seu contexto: o Vazio 

Urbano. Sendo estes espaços tão importantes para esta composição, torna-se indispen-

sável perceber que lugares são estes e quais as suas características.

Os vazios urbanos são uma realidade transcendente à evolução e crescimento 

da cidade no Ocidente e nas sociedades ocidentalizadas. O seu crescimento, especial-

PHQWH�DSyV�D�JUDQGH�H[SORVmR�GHPRJUiÀFD�SURYRFDGD�SHOD�UHYROXomR�LQGXVWULDO��JHURX�
diversos limites intersticiais, expectantes ou, até por vezes, esquecidos neste processo. 

Solà-Morales designou estes limites de Terrains Vagues 19, descrevendo a sua impor-

tância no papel do redesenho da cidade. Uma importância adquirida, sobretudo, numa 

realidade ideológica de que se deve preencher estes vazios de forma a controlar a dis-

SHUVmR�SHUL�XUEDQD��SRVVLELOLWDQGR�D�TXDOLÀFDomR�FRQWURODGD�WDQWR�GD�FLGDGH�FRPR�GD�
periferia20.

É essencial não tomar o termo “vazio” no seu sentido prático, ou seja uma ausên-

cia física total de substância, pois este pode estar associado a ´iUHDV�HQFUDYDGDV�QD�
cidade consolidada”21, espaços desvalorizados no seu presente mas com um potencial 

de reabilitação. Antigas áreas industriais, estações de comboios, portos desactivados, 

hospitais ou conventos abandonados, áreas urbanas inseguras são exemplos, sendo 

espaços em que ´VH�SRGH�GL]HU�TXH�D�FLGDGH�Mi�QmR�VH�HQFRQWUD�DOLµ22. Assim, podem ser 

entendidas duas formas de vazios: áreas urbanas de onde o vazio advém de “algum tipo 

de ausência”, e áreas metropolitanas de onde o vazio advém de “algum tipo de persis-

WrQFLD�H�RX�FRQÁLWR�GHFRUUHQWH�GD�H[SDQVmR�XUEDQD�”23

19  SOLÀ-MORALES, Ignasi – Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. pp.181-194
��� �3257$6��1XQR�±�³'R�YD]LR�DR�FKHLR´��%UDVtOLD��)$8�8Q%��>(P�OLQKD@
21  ,ELGHP�
22  SOLÀ-MORALES, Ignasi – Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. p. 188
��� �52'(,$��-RmR�%HOR�±�³$OJXPDV�FRQVLGHUDo}HV��PXLWR��VXPiULDV´�in TRIENAL DE ARQUITECTURA – 9D]LRV�8UEDQRV� �8UEDQ�
Voids. Casal da Cambra: Caleidoscópio, 2007, p. 21
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'DTXL�VH�SRGH�SHUFHEHU�WDPEpP�D�GHÀQLomR�GDGD�SDUD�RV�terrains vagues: espa-

ços com limites pouco claros, descaracterizados, estranhos à estrutura e dinâmica da 

cidade, esvaziados de material e/ou actividade, onde se mantêm certos valores residu-

ais e onde predomina uma ideia passada sobre a memória presente.24 Porém são, ao 

mesmo tempo, áreas expectantes na malha urbana, uma característica que os torna 

“ [n]o continente do não visível e [n]a possibilidade de construir”25. Ou seja, o terrain 

vague pode ser interpretado como um espaço potencial na cidade: potencial de centra-

lidade e potencial de recriação desta. Esta capacidade faz com que estas áreas sejam 

muitas vezes vistas como campos experimentais de modelos urbanos.26 Efectivamente, 

VmR�OLPLWHV�RQGH�VH�SURPRYH��QD�JHQHUDOLGDGH��XPD�UHGHÀQLomR�GD�FLGDGH�HP�VL�SUySULD��
transformações “radicais” que a façam evoluir. Daí, a sua eleição para os referidos Ca-

talisadores Urbanos .
Não obstante, apesar de vagos, estes terrenos estão ligados a uma memória e 

à identidade da cidade. Aqui surge o grande problema no relacionamento com estes 

limites: sendo essenciais à reconstrução da cidade, a intervenção nestes vazios terá, 

forçosamente, de ter atenção à memória local e de a inserir no seu discurso.

Rupturas desta espécie foram a maioria dos problemas da arquitectura moderna. 

Os arquitectos deste pensamento “viam o passado como um peso morto” 27, pelo que o 

ignoravam. Já os pós-modernos perseguiram o oposto e partiram à redescoberta deste 

legado, permanecendo a tomada da história arquitectónica investigada como ponto de 

partida aos projectos, um dos aspectos mais duradouros desta época.28

“A memória de uma cidade é um contínuo de gerações, em que cada uma 
herda e acrescenta à herança o seu próprio sonho, o seu próprio desejo de futuro. 
A memória e o património são um elemento do metabolismo das cidades, não um 
entrave ao progresso.”29

O que se pretende apreender a partir destas considerações é que a memória não 

tem de ser uma obrigatoriedade para uma estagnação no tempo relativamente às fun-

ções e à forma do edifício. Deve, por outro lado, ser entendido como um argumento 

24  Cf. SOLÀ-MORALES, Ignasi – Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. p. 187
25  RAJCHAMAN, John – Constructions apud. TABORDA, Cláudia – “Silêncio Parlante´�in TRIENAL DE ARQUITECTURA – Vazios 
8UEDQRV� �8UEDQ�9RLGV. Casal da Cambra: Caleidoscópio, 2007, p. 126
26  Cf. TABORDA, Cláudia – “Silêncio Parlante´�in TRIENAL DE ARQUITECTURA – 9D]LRV�8UEDQRV� �8UEDQ�9RLGV. Casal da Cam-
bra: Caleidoscópio, 2007, p. 126
27  IBELINGS, Hans – 6XSHUPRGHUQLVPR��$UTXLWHFWXUD�HQ�OD�HUD�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ� Barcelona: Gustavo Gili, 1998. p. 23
28  Cf. ,GHP��LELGHP�
��� �6(55$��-RmR�%RQLIiFLR�±��³$�&LGDGH�,PDJLQiULD´�in Jornal dos Arquitectos. Nº 213. pp. 85-91

Fig. 11 - Exemplo de um vazio por ausência na Av. da 

Índia, Lisboa.

Fig. 12 - Exemplo de um vazio por persistência na 

Rua do Gingal, Cacilhas.
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construtivo, um pilar à estruturação de uma nova arquitectura, cheia ou vazia30, que 

crie uma ponte passado-presente-futuro, criando uma nova identidade própria que se 

ligue e se agregue à identidade do seu usuário. É uma RSRUWXQLGDGH�H[SHFWDQWH de se 

UHDELOLWDU�D�FLGDGH�SHOD�YDORUL]DomR�GH�YLYrQFLDV�H�GH�GHWHUPLQDGRV�HOHPHQWRV�LGHQWLÀ-

cativos. Deste modo, para que esta oportunidade exista, o Tempo, a quarta dimensão 

da realidade, passa a possuir um papel fundamental no processo.

Segundo os ensinamentos de Anthony Vidler31, constata-se que a dimensão do 

WHPSR�VH�LPLVFXL�ÀVLFDPHQWH�QD�FRQFHSomR�GR�HVSDoR�XUEDQR��0DLV��FRQVLGHUDQGR�DV�
diversas categorias através das quais o espaço urbano contemporâneo foi sendo classi-

ÀFDGR�SRU�DXWRUHV�FRPR�0LFKHO�)RXFDXOW��*LOOHV�'HOHX]H�RX�3DXO�9LULOLR��IRUoRVDPHQWH�
passa-se a incorporar na respectiva análise outra categorização, mais estável e mais 

compreensível: a categorização levada a cabo por Henri Lefebvre32��(VWH�GHÀQLX�R�HVSD-

ço como “social”, “absoluto” e/ou “abstracto“, criando uma tríade que deu origem a duas 

FRQÀJXUDo}HV�HVSDFLDLV��(VSDoR�´&RQWUDGLWyULRµ�H�(VSDoR�´'LIHUHQFLDOµ��1D�FRQFOXVmR�
GD�VXD�UHÁH[mR��9LGOHU�LQWHJURX�R�HOHPHQWR�WHPSR��FRQWLGR�QHVWDV�GLYHUVDV�IRUPDV�GH�
descrição do espaço urbano, chamando-lhe “warped space”33. É aquilo que ele conside-

rou ser a “ambiguidade e a mescal do espaço urbano moderno” situado:

“Between deep perspectives and prospects and the opaque, flat, impacted sur-
faces where the subject is rendered blind, so to speak, dependent on habit and cus-
tom to feel its way around and through «dark space».“34

Este “dark space”, tal como a matéria negra, é o espaço que está lá mas não se 

vê. Age, mas não se sente agir. É um “campo”, no sentido físico da palavra. Nesta área, 

Viedler aproxima também estes espaços vazios ao fenómeno da WiEXOD�UDVD, imaginada 

pelas utopias modernistas, até um ponto em que ambos se intersectam no desenvolvi-

mento urbano moderno.

“The task of filling these voids (…) is given over to architecture, which is 
forced, in the absence of a lived past, to search for post historical grounds on which 
to base an “authentic” home for.”35

O autor refere ainda o “uncanny”, estruturas desafectas, desligadas, do espaço em 

que se inserem, efeito resultante do processo de evolução do terreno. “The uncanny [is] 

something which ought to have remained hidden but has come to light.”36

Esta ideia traz à memória o que Paulo Pereira relata como “um dos fenómenos 

mais desconcertantes- mas dos mais actuais – da actual cena patrimonial – e que se 

encontra em íntima relação com a protecção eventual de tipologias patrimoniais “mo-

GHUQDVµ�RX�́ DFWXDLVµ��DOJXPDV�GDV�TXDLV�GHVDIHFWDV��RXWUDV�HP�YLDV�GH�R�VHUHP��RXWUDV�Mi�
abandonadas”, e que ele denomina “monumentalização da vulgaridade ou o problema 

��� �&KHLRV�FRPR�HGLItFLRV�FRQVWUXtGRV�H�YD]LRV�FRPR�UXDV��SUDoDV��DYHQLGDV��IURQWHLUDV�
31  VIDLER, Anthony – Warped Space. Cambridge, Massassuchets: MIT, 2000.
32  LEFEBVRE, Henri – La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974.
33  VIDLER, Anthony – Warped Space. Cambridge, Massassuchets: MIT, 2000.
34  ,ELGHP� pp. 87
35  VIDLER, Anthony – The architectural Uncanny. Cambridge, Massassuchets: MIT, 1992. pp. 13
36  ,ELGHP� pp. 14
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da aura escondida”:37

“Um bom exemplo são as peças abandonadas ou ainda em laboração resi-
dual, obsoletas, que decorrem de uma ordem económica pretérita (ainda capita-
lista, ligada às industrias de carácter extractivo e de transformação, industrias 
pesadas) ou os objectos insólitos do ponto de vista arquitectónico (arquitecturas 
clandestinas e “informais”, casas “de emigrante”, obras interrompidas e inacaba-
das que ganharam a patina do tempo).” 

Instrumentos de Catalisação
Depois do entendimento dos vazios urbanos como os espaços privilegiados para 

estas intervenções, é essencial perceber como desponta, ou então mais importante, o 

que faz despontar o Catalisador Urbano. O termo “instrumentos de catalisação” refere-

-se, assim, aos elementos base para a criação deste tipo de estruturas, às ferramentas 

a usar na concepção do plano renovador.

Primeiramente é essencial perceber que estes catalisadores podem partir de in-

tervenções à escala do edifício – de criação ou reabilitação – ou à escala do urbano – e 

das suas diferentes escalas.38 No entanto, é necessário entender que quanto maior for 

D�HVFDOD�GH�LQWHUYHQomR�PHQRU�VHUi�D�REMHFWLYLGDGH�SHUDQWH�XP�OXJDU�HVSHFtÀFR��Mi�TXH�
um dos objectivos destes complexos passa por resolver os problemas e necessidades 

locais. Deste modo, pode haver uma diluição de algumas das intenções iniciais do cata-

lisador. Em todo o caso, estes instrumentos servem um mesmo propósito, partindo de 

uma análise do território, das suas dinâmicas e da sua história como lugar.

“(…) se a função urbana do equipamento [e do plano] for articulada ao meio 
envolvente, as atividades podem propulsar as dinâmicas locais, as políticas so-
ciais, os programas de habitação e as ações em favor da população local.”39

Neste percurso, o primeiro foco encontra-se na teorização feita por Aldo Rossi em 

A Arquitectura da Cidade. Neste escrito, o autor estuda a cidade como um “objecto” 

criado pelo homem, complexo e que cresce ao longo do tempo, caracterizado pela sua 

história.40 Este destaca os artefactos urbanos, ou monumentos, como peças importantes 

na construção e leitura da história urbana. São “praças, escolas, teatros, museus, etc., 

HVSDoRV�SDUD�R�LQWHUFkPELR�GH�H[SHULrQFLDV�H�VLJQLÀFDGRV��GH�LQWHUDFomR��GH�XWLOL]DomR�H�

��� �3(5(,5$��3DXOR��³$�PRQXPHQWDOL]DomR�GR�LQVyOLWR��RX�R�SDWULPyQLR�QD�HUD�VXSHUPRGHUQD�´�in 3DWULPyQLR�HGL¿FDGR��3HGUDV�
Angulares. Lisboa: Aura, 2004.
��� �(VWDV�GLIHUHQWHV�HVFDODV�VmR�GHVFULWDV�SRU�$OGR�5RVVL�HP�³$�$UTXLWHFWXUD�GD�&LGDGH´�H�VLQWHWL]DGDV�SRU�-RmR�6RXVD�0RUDLV�HP�³2�
Território do Projecto. Registos Conceptuais em Arquitectura”.
 ³6LVWHPDWL]DQGR�D�SUREOHPiWLFD�GDV�HVFDODV�$OGR�5RVVL��WHQGR�SRU�EDVH�D�GLFRWRPLD�GH�7ULFDUW��DSRQWD�SDUD�WUrV�QtYHLV�GH�
HVFDOD�GR�XUEDQR��������$�FLGDGH�HQWHQGLGD�FRPR�VRPDWyULR�GDV�SDUWHV�RX�GRV�EDLUURV��$V�SDUWHV�RX�R�EDLUUR�FRQVWLWXtGD�SRU�GLVSRVLWLYR�
PRUIROyJLFR�FRPR�R�TXDUWHLUmR��FRPSRUWDQGR�XPD�LGHQWLGDGH�SUySULD��$�UXD�HVSDoR�GHOLPLWDGR�SHOR�HGL¿FDGR�HP�FRUUHQWH]D�´

MORAIS, João Sousa – 2�7HUULWyULR�GR�3URMHFWR��5HJLVWRV�&RQFHSWXDLV�HP�$UTXLWHFWXUD� Lisboa: Centro Editorial da Faculdade de 
Arquitectura CIAUD, 2008. p. 37
��� �&+$66(5,$8��$XGH�±�³/HV�pTXLSHPHQWV��VXSSRUWV�GH�OD�UpJpQpUDWLRQ�XUEDLQH´�apud. COELHO, Luciane M. – 2�6DPEyGURPR�Gi�
6DPED"�2�LPSDFWR�GH�XP�JUDQGH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR�QD�UHYLWDOL]DomR�GD�&LGDGH�1RYD��XP�EDLUUR�GR�5LR�GH�-DQHLUR. Lisboa: Faculda-
de de Arquitectura de Lisboa, 2009. [Em linha]. p. 33
40  Cf. ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. p. 29
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criação de memória, espaços em que cada um é, simultaneamente, aprendiz e construtor 

da memória urbana”41

“Monuments and all urban constructions are reference signs which over 
time acquire different meanings.”42

(VWHV�´GLIHUHQWHV�VLJQLÀFDGRVµ�GHPRQVWUDP�D�GLQkPLFD�GHVWHV�HOHPHQWRV�QD�HV-
trutura urbana. Complexos criados com um propósito podem ver o seu valor urbano 

acrescido numa alteração do contexto social ou histórico. A Teoria das Permanências43, 

de Poète e Lavedan e descrita por Rossi, surge aqui oportunamente. Nesta, são des-

critos elementos urbanos que permanecem ao longo do tempo, podendo adquirir dife-

rentes funções, e, eventualmente, o estatuto de monumento na cidade. Segundo Rossi, 

esta permanência “simbólica e física na cidade”44 funciona como um promotor ao de-

senvolvimento urbano, podendo também funcionar como uma patologia a este, criado 

descontinuidades.

Neste momento encontra-se o primeiro destes instrumentos, sendo também o de 

PDLRU�GLÀFXOGDGH�FRP�TXH�VH�SRGH�WUDEDOKDU��R�7HPSR��(VWH��FRPR�LQVWUXPHQWR�SRGH�
ser interpretado de duas formas: complexos cujo tempo e aceitação os tornaram num 

SyOR�GH�GLQDPL]DomR�GH�LQWHUHVVH�S~EOLFR��FRPSOH[RV�ÀVLFDPHQWH�IUDJLOL]DGRV�SHOD�LGD-

de mas aos quais o tempo lhes concedeu uma “alma” e autoridade, espaços onde uma 

intervenção de reabilitação gerará uma nova realidade futura. Deste modo o Tempo, 

como referido previamente, funciona muito pela oportunidade expectante dos vazios .
No seguimento destes artefactos urbanos e da teoria das permanências, ou me-

41  MUXÍ, Zaida – /D�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�FLXGDG�JOREDO. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2004. pp. 42 (tradução livre)
42  ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. p. 92
43  ,ELGHP� pp. 57-61
44  ,ELGHP� p. 60

Fig. 13 - Diferentes exemplos de monumentos urbanos de Lisboa: .1 (topo, esquerda) 

Cinema São Jorge; .2 (direita) Rua Augusta; .3 (baixo, esquerda) Praça do Rossio; .4 (di-

reita) Teatro D. Maria II.
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lhor da associação de ambos, surgem aqueles que possivelmente detêm o papel mais 

importante neste processo de catalisação do locus: os (OHPHQWRV�3ULPiULRV45. Estes, 

segundo as palavras de Rossi, são descritos como “possuidores de um valor próprio e de 

um valor dependente do seu papel na cidade”, sendo “capazes de acelerar o processo de 

urbanização.”46 O facto deste seu valor se manter constante ao longo do tempo, mesmo 

que o artefacto possua novas funções, transparece a autoridade que estes possuem: 

QHOHV�HQFRQWUDP�VH�PHPyULD�XUEDQD��GHÀQLomR�HVSDFLDO�H�XPD�SUHVHQWH�SHUPDQrQFLD�
(quer sejam vazios urbanos de ausência ou GH�FRQÁLWR47).

“In this sense a historical building can be understood as a primary urban 
artifact; it may be disconnected from its original function (...) but its quality as an 
urban artifact, as a generator of a form of the city, remains constant.” 48

'HVWH�PRGR��HVWHV�HOHPHQWRV�SHUÀODP�VH�FRPR�HVVHQFLDLV�QD�FULDomR�GDV�HVWUX-

turas catalisadoras da cidade. A sua preservação é essencial para uma boa recepção e 

DFHLWDomR�SRU�SDUWH�GR�S~EOLFR��VHQGR�SRQWRV�GH�SDUWLGD�SDUD�SURMHFWRV�GHVWD�HVSHFLÀFL-
dade. Nas palavras de João Sousa Morais ´$�HOHLomR�GRV�©HOHPHQWRV�SULPiULRVª�JDUDQWH�
a continuidade urbana”49, ou seja, ao intervir nesta perspectiva aspirara-se à criação 

de uma estrutura complectiva da cidade.

Neste ponto é oportuno fazer um paralelo entre as ideias de Aldo Rossi e Kevin 

Lynch. Apesar dos autores possuírem diferentes metodologias na abordarem da cidade, 

QmR�p�GH�WRGR�LQVHQVDWR�DÀUPDU�TXH�RV�HOHPHQWRV�GD�FLGDGH�GH�/\QFK��GHVFULWRV�HP�A 

Imagem da Cidade50 – vias, limites, bairros, cruzamentos e elementos marcantes –, 

podem ser vistos �FRPR�HOHPHQWRV�SULPiULRV��Mi�TXH�HVWD�FODVVLÀFDomR�p�GHSHQGHQWH�GR�
valor que estes têm na estrutura e na história urbana. Nesta perspectiva, os elemen-

tos marcantes são os que mais se aproximam deste valor. Na maioria das vezes, estes 

são artefactos com persistência, construtores e pertencentes à história e identidade 

urbana.

“É difícil pensar na cidade sem que este edifício nos venha à imaginação. (...) 
Esta catedral é o símbolo de Florença. (...) As pessoas criaram uma forte ligação 
a tudo isto, a um passado histórico ou à sua própria experiência anterior. Todas 
as cenas são imediatamente reconhecidas e trazem à memória um conjunto de 
associações.”51

45  ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. pp. 86-87
46  ,ELGHP� p. 87 (tradução livre)
47  Ver nota 23, pág. 17
48� �,GHP��LELGHP�
49  MORAIS, João Sousa – 2�7HUULWyULR�GR�3URMHFWR��5HJLVWRV�&RQFHSWXDLV�HP�$UTXLWHFWXUD� Lisboa: Centro Editorial da Faculdade de 
Arquitectura CIAUD, 2008. p. 88
50  LYNCH, Kevin – A Imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70, 2009. pp. 51-93
51  ,ELGHP� pp. 85 e 96

Fig. 14 - Os cinco elementos da cidade de Lynch: via, limite, bairro, cruzamento e elemento marcante.
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O caso da Basílica de Santa Maria del Fiore é demonstrativo desta importância: 

a cidade é reconhecida por ela e a sua presença gera eventos num espaço que foi dese-

nhado pela sua existência.

Outros instrumentos, claramente dinamizadores da urbe, são os eventos nacio-

nais ou internacionais.

“ «Un gran evento internacional (Exposición Universal, Jugos 

Olímpicos, etc.) puede transformar la ciudad (...) o dejar solo algunas 

infraestructuras subutilizadas.»52 Podem conciliar a resolução da pequena, 
até à grande escala (...)”53

“(...) sometimes the importance of an event itself “gives place” to spatial 
transformations of a site.”54

Estes eventos podem também estar relacionados com estratégias turísticas e com 

LQYHVWLPHQWRV�S~EOLFRV�H�RX�SULYDGRV��1HVWD�ySWLFD�RV�HTXLSDPHQWRV�FXOWXUDLV�DÀJX-

UDP�VH�FRPR�RV�SULQFLSDLV�LQÁXHQWHV�GHVWD�LQWHQomR�GH�UHFULDU�XP�OXJDU�

“Os equipamentos culturais estiveram, desde sempre, associados ao desen-
volvimento e evolução da cidade, consubstanciando espaços onde a comunidade 
se reconhece. Foi perceptível com o decorrer do século XX, a aparição de numero-
sos espaços culturais com capacidade para darem resposta espacial às novas exi-
gências sociais. Além de requalificarem zonas degradadas das cidades tinham o 
propósito de expandir o turismo cultural, dentro e fora de determinada região, (...) 
constituíram-se «como novas identidades para regiões ou cidades “depri-

midas”, visando reforçar a sua auto-estima colectiva(...)»55 ”56

52 BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel – /RFDO�\�*OREDO��OD�JHVWLyQ�GH�ODV�FLXGDGHV�HQ�OD�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ. apud. GONÇALVES, 
Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 
2011. [Em linha]. p. 91
53  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 91
54  ROSSI, Aldo – The Architecture of the City. Cambridge: Oppositions Books. 1894. p. 87
55  GRANDE, Nuno – $UTXLWHFWXUDV�GD�FXOWXUD��SROtWLFD��GHEDWH��HVSDoR��JpQHVH�GRV�JUDQGHV�HTXLSDPHQWRV�FXOWXUDLV�GD�FRQWHPSR-
raneidade portuguesa. apud. GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: 
Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 107
56  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 107

Fig. 15 - Ilustração da Basílica de Santa Maria del Fiore
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Desta realidade surgiu o conceito de turismo museu como impulsionador de mas-

sas, onde “todas as cidades, mesmo as de menores dimensões, reclamaram o seu próprio 

©FDWDOLVDGRU�VRFLDOª�µ57, criando-se uma rede de museus que, nos locais de menor di-

mensão, tornou-se na base de desenvolvimento não só de uma cidade ou vila mas, por 

vezes, de toda uma região.

Apesar disto, o equipamento cultural não pode ser o único com este potencial, já 

que estes estão muito dependentes dos eventos previamente descritos. Em diversas 

situações, a construção de um novo elemento, ou de um plano, parte de uma carência 

espaço-social por forma a completar o lugar.58 Nesta circunstância outras funções com-

pletam a ideia aqui explorada: escolas, bibliotecas, centros de dia, centros desportivos, 

complexos habitacionais, entre outros.

Esta circunstância é reveladora da importância que o programa tem no conceito 

do catalisador, revelando um novo instrumento: a hibridez de um complexo ou estrutu-

ra. O conceito híbrido é bastante vasto, sendo que a sua base consiste na associação de 

duas (ou mais) componentes que normalmente estariam separadas.

“The hybrid building is a specimen of opportunity which has the mixed-use 
genome in its code.”59

Genericamente o Hybrid Building pode ser reconhecido por diferentes caracte-

rísticas60, sendo as mais comuns: programa, forma, tipologia, escala e densidade. O 

conceito destes edifícios ´FRPHoRX�QR�ÀQDO�GR�VpF��;,;��TXDQGR�D�GHQVLGDGH�GD�FLGDGH�
FRPHoRX�D�DFHLWDU�D�VREUHSRVLomR�GH�IXQo}HV�FRPR�LQHYLWiYHOµ61, apesar de, ao longo da 

história, existirem vários exemplos de edifícios com funções mistas – casa sobre a loja 

é um exemplo muito repetido.62 No entanto, para este contexto o edifício híbrido tem de 

ir além de uma mera justaposição de funções. Para o catalisador, quer seja por sobre-

posição ou complementaridade num plano, estas devem trabalhar numa lógica de se 

completarem no e o lugar.

Um exemplo desta estrutura será a futura Elbphilharmonie, em Hamburgo, um 

projecto que contempla “salas de concerto, hotel e espaço residencial, aos quais se soma 

o intuito de um projecto que fomente um forte desenvolvimento urbano, tornando-se num 

SRQWR�YLWDO�SDUD�D�UHQRYDomR�GD�FLGDGH��«��GHVHQKDQGR�XPD�SDLVDJHP�LQFRPSOHWD�µ63

57  ,GHP��LELGHP�
58  Esta carência, na generalidade, é reclamada pelos utentes, podendo haver situações em que estes apenas se apercebem desta 
IDOWD�GHSRLV�GH�XVXIUXtUHP�GR�QRYR�HTXLSDPHQWR�
59  PER, A. – 7KLV�LV�+\EULG��$Q�DQDO\VLV�RI�PL[HG�XVH�EXLOGLQJV��Vitoria-Gasteiz: a+t architecture publishers, 2011. Contracapa
60  ,ELGHP�
��� �02=$6��-DYLHU��³7KLV�LV�+\EULG´�LQ�7KLV�LV�+\EULG��$Q�DQDO\VLV�RI�PL[HG�XVH�EXLOGLQJV� Vitoria-Gasteiz: a+t architecture publishers, 
2011. p. 13
��� �&I��+2//��6WHYHQ��³+\EULG�%XLOGLQJV´�LQ�7KLV�LV�+\EULG��$Q�DQDO\VLV�RI�PL[HG�XVH�EXLOGLQJV� Vitoria-Gasteiz: a+t architecture publi-
shers, 2011. p. 7
63  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 87 
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Em suma, deste processo retiram-se quatro instrumentos de catalisação: o tem-

po, os elementos primários, os eventos e o programa, ou a possibilidade de hibridez do 

complexo. Os espaços públicos são também uma parte muito importante, se não es-

sencial, nestas composições. Sendo concretizados com o catalisador, são também parte 

integrante e dinamizadora do complexo. Deste modo poderiam também ser vistos como 

instrumentos para o processo de catalisação. No entanto serão tratados a seguir, jun-

tamente com o catalisador.

Independentemente da aplicação de um ou mais instrumentos, o culminar deste 

processo consiste na criação dos Catalisadores Urbanos, elementos que revelam “ser 

LPSUHVFLQGtYHLV�DR�GHVHQYROYLPHQWR�H�UHTXDOLÀFDomR�GD�urbe, uma vez que potenciam 

uma nova ideia de cidade, capaz de envolver novos e diferentes estilos de vida.”64

Catalisador Urbano
Como foi previamente transmitido, no presente deu-se uma alteração na esfera 

do exercício projectual, assistindo-se a um regresso à dimensão social no trabalho dos 

arquitectos.65 Estes procuram agora dar uma resposta às necessidades locais, pensando 

tanto no público activo como no passivo.66 O Catalisador Urbano surge nesta realida-

de, apoiado e base de um plano de intervenção estratégica, como o elemento capaz de 

gerar espaço público e de promover transformações no meio urbano, criando uma nova 

imagem na cidade.

“É frequente hoje enquanto estratégia de reativação dos vazios urbanos (…) a 
concepção de planos de revitalização, em que a operação urbana está organizada 
em torno de um equipamento central ou de um conjunto de equipamentos. (...) O 
equipamento, como figura isolada, não tem forças para a melhoria do ambiente 
desvitalizado.”67

64  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 125
65  Nota 17, pág. 12.
66� �³2V�HTXLSDPHQWRV�GHYHP�VHU�SODQHMDGRV�HP�IXQomR�GH�GRLV�JUXSRV�GH�SRSXODomR��RV�DWLYRV��TXH�GHVHQYROYHP�VXDV�DWLYLGDGHV�QR�
HGLItFLR��FRPR�RV�WUDEDOKDGRUHV�H�RV�XVXiULRV��H�RV�SDVVLYRV��TXH�VRIUHP�RV�LPSDFWRV�GH�IXQFLRQDPHQWR��FRPR�D�SRSXODomR�ORFDO�´
COELHO, Luciane M. – 2�6DPEyGURPR�Gi�6DPED"�2�LPSDFWR�GH�XP�JUDQGH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR�QD�UHYLWDOL]DomR�GD�&LGDGH�1RYD��
XP�EDLUUR�GR�5LR�GH�-DQHLUR. Lisboa: Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2009. [Em linha]. p. 29
67  COELHO, Luciane M. – 2�6DPEyGURPR�Gi�6DPED"�2�LPSDFWR�GH�XP�JUDQGH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR�QD�UHYLWDOL]DomR�GD�&LGDGH�
1RYD��XP�EDLUUR�GR�5LR�GH�-DQHLUR. Lisboa: Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2009. [Em linha]. pp. 32-33

Fig. 16 - Renders da Elbphilharmonie de Hamburgo, projectada 

pela dupla Herzog & de Meuron.
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São estruturas que promovem o desenvolvimento construindo novos espaços pú-

blicos que permitam um intercâmbio sociocultural enriquecedor, um novo tipo de per-

manência e uso do lugar, criando uma nova possibilidade de encontro, uma nova cen-

WUDOLGDGH��7DPEpP�UHTXDOLÀFDP��GDQGR�QRYD�OX]�D�HVSDoRV�DQWLJRV��´GHSULPLGRVµ�H�RX�
abandonados, criando uma óptima oportunidade para a sua envolvente se reinventar 

e se recuperar. Neste sentido, o catalisador urbano apresenta-se como um elemento 

essencial no plano da cidade, ´XPD�©SROtWLFD�XUEDQDª�SHQVDGD�QD�SHUVSHFWLYD�GDV�PDLV�
YDOLDV�GD�©XUEDQLGDGHªµ�68 Para que isto suceda, é fundamental que a relação entre o 

cheio e o vazio público, leia-se espaço público, seja bem mediado, fazendo com que um 

valorize o outro.

Retomando o exemplo dos equipamentos culturais, os museus têm-se revelado 

como grandes exemplos de uma compatibilização entre o construído e o espaço público. 

Segundo Vittorio Lampugnani “os museus simbolizam um novo tipo de edifício comu-

QLWiULR��QmR�p��SRLV��FRLQFLGrQFLD�TXH�RV�QRYRV�PXVHXV�VHMDP�FRQVLGHUDGRV�DV�FDWHGUDLV�
do nosso tempo.”69 Estes deixaram de ser apenas “um bastião de tradição e cultura 

superior”70 e tornam-se em palcos para novas demonstrações de cultura e de encontros 

diferenciados.

“Sometimes, people go there just for leisure activities (...) and do not even visit 
the exhibitions. They go there because the museum offers inviting public spaces.”71

Compreende-se que estes equipamentos necessitem cada vez mais de ser servi-

dos por outras funções – cafés, livrarias, lojas – “de modo a consolidar a identidade 

do espaço durante todo o ano”72. Isto é bem visível, por exemplo, com o Centro Georges 

Pompidou em Paris, uma arquitectura que descontextualizou a noção existente do que 

era um museu e colocou-o num novo patamar através da conjugação e relação entre o 

programa e os seus espaços públicos.

68  FIGUEIRA, Jorge – $JRUD�TXH�HVWi�WXGR�D�PXGDU��$UTXLWHFWXUD�HP�3RUWXJDO� DSXG��,ELGHP� p. 139
69  LAMPUGNANI, Vittorio M. – Museums for a New Millenium. apud. GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�
VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 121
70  HUYSSEN, Andreas – The Museum as Mass Medium. DSXG��,ELGHP. 121
��� �%$55$1+$��+HOHQD�±�³%H\RQG�WKH�/DQGPDUN��WKH�HIIHFWLYH�FRQWULEXWLRQ�RI�PXVHXP�DUFKLWHFWXUH�WR�XUEDQ�UHQRYDWLRQ´�in City 
Futures ’09. Madrid: Junho de 2009. [Em linha] p. 14
72  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 121

Fig. 17 - Exemplos de espaços culturais com espaços públicos convidativos (da esquerda para a direita): 

.1 Casa das Histórias Paula Rego em Cascais; .2 Centro Cultural de Belém em Lisboa; .3 Museu Calouste 

*XOEHQNLDQ�WDPEpP�HP�/LVERD�
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 “O Pompidou descontextualizou o conceito tradicional de museu (...) assu-
mindo-se como um lugar público de intercâmbio social e cultural, que coloca fren-
te-a-frente arte e quotidiano, criadores e públicos, cultura erudita e cultura popu-
lar. (...) Propõe-se algo mais que um mero edifício, propõe-se uma resolução urba-
nística, um catalisador urbano, que tornou aquele bairro deprimido, num lugar 
multicultural, rodeado por um frenesim de diferentes ocupações informais.”73

Deste modo:

“O êxito da implantação de um equipamento depende tanto do êxito da es-
tratégia de operação urbana quanto da apropriação social. Os equipamentos são 
apenas o suporte, o motor ou o instrumento da reconversão do território. Estão 
sempre associados a uma trama de espaços públicos porém são trabalhados dentro 
dos planos arquiteturais como verdadeiras monumentos.”74

(VWD�DÀUPDomR�� IHLWD�SRU�/XFLDQH�&RHOKR��p�HOXFLGDWLYD�GD� LPSRUWkQFLD�GRV�HV-
paços públicos nestas intervenções como factor de aceitação colectiva. Ignorados pela 

vertente modernista, em que a rua era “encarada como simples artéria de tráfego”75, es-

tas áreas (re)converteram-se, agora, em espaços de encontro e de interacções sociais76. 

Sendo concretizadas com o novo desenho proposto, a sua “utilidade” pública determina, 

assim, o sucesso da estrutura.

O Catalisador e a Cidade

“ «A arquitectura precisa de um tempo certo para ser bem feita. De 

um tempo e de um tempo. De uma duração e de um ritmo. (…) Tempo 

GH�UHÁH[mR�SDUD�VH�FKHJDU�D�XPD�VtQWHVH��D�XPD�VROXomR�ULJRURVD��(�XP�
tempo adequado para a sua construção.»77 Assim, a arquitectura enquanto 
arte social que desenha espaços, necessita de tempo para a sua reflexão.”78

73  ,ELGHP��p. 123
74  COELHO, Luciane M. – 2�6DPEyGURPR�Gi�6DPED"�2�LPSDFWR�GH�XP�JUDQGH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR�QD�UHYLWDOL]DomR�GD�&LGDGH�
1RYD��XP�EDLUUR�GR�5LR�GH�-DQHLUR� Lisboa: Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2009. [Em linha]. p. 33
75  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 133
76  Cf. ,ELGHP�
��� %$(=$��$OEHUWR�&DPSR�±�$�,GHLD�&RQVWUXtGD��DSXG��,ELGHP��S�����
78  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 105

Fig. 18 - Centro Georges Pompidou, de Renzo Piano e Richard Rogers em Paris, com os seus espaços públi-

cos que transformaram uma zona da cidade.
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A cidade contemporânea atravessa um momento de hesitação e controvérsia: pro-

cessos de renovação mal concretizados, ou indevidamente pensados (como o complexo 

habitacional Pruitt-Igoe em St. Louis), empty gestures (Auditório de Santa Cruz em Te-

nerife, The Millennium Dome em Londres) e intervenções megalómanas (a cidade fan-

tasma .LODPED�.LD[L�em Angola) conduziram a este impasse, ao ponto crítico de uma 

sociedade “cada vez menos predisposta a aceitar o tempo que a arquitectura necessita”79 

SDUD�VH�DÀUPDU��7DOYH]�PDLV�GR�TXH�QXQFD��D�FLGDGH�SUHFLVD�GHVWHV�FDWDOLVDGRUHV�SDUD�
UHHQFRQWUDU�D�VXD�FRQWLQXLGDGH��UHFXSHUDU�R�VHX�FDPLQKR�QD�UHJHQHUDomR�H�UHTXDOLÀFD-

ção urbana e reconciliar-se com o quotidiano.

“Para que isto aconteça, é imperioso interagir com as culturas locais, deci-
frando as rotinas diárias da cultura de massas de modo a poder participar nas 
dinâmicas culturais e sociais do mundo.”80

A aceitação social, a avaliação e interacção dos utentes perante a nova arquitec-

WXUD�GLWD��DVVLP��R�VXFHVVR�GHVWDV� LQWHUYHQo}HV�� ,VWR�SRUTXH�VH�R�UHVXOWDGR�ÀQDO�QmR�
tiver também uma resposta urbana admissível o que foi concretizado, mesmo que ar-

quitectonicamente bem concebido, não é mais que um momento descaracterizado do 

que existe à volta. Posto isto, investigar, estudar e interpretar as dinâmicas urbanas do 

lugar e da envolvente ajuda a discernir os problemas existentes, apoiando a concepção 

da metodologia indicada para resolvê-los.

De uma forma geral, pode-se enunciar que o projecto catalisador ajuda na recons-

trução da (ou de uma nova) identidade no lugar e nas pessoas. Nas palavras de Coulan-

ges ´������RV�LQGLYtGXRV�XQLGRV�SHORV�PHVPRV�GLUHLWRV��GHYHUHV�H�FUHQoDV�������LGHQWLÀFDP�
poucas outras coisas tão rapidamente quanto os feitos arquitectónicos, como verdadei-

UD�H[SUHVVmR�UHSUHVHQWDWLYD�GDV�TXDOLGDGHV�GHVVD�©XUEHª��2V�IHLWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�������
FRQVWLWXHP�HOHPHQWRV�GH�LGHQWLÀFDomR�GD�FLGDGH�WDQWR�SDUD�RV�VHXV�KDELWDQWHV��XVXiULRV�
ou visitantes como para os estudiosos dos temas urbanos.”81�(VWH�GHSRLPHQWR�FRQÀUPD�
R�SRGHU�TXH�XPD�HGLÀFDomR�SRGH�WHU�SHUDQWH�XP�JUXSR��FRUURERUDQGR�D�WHRULD�TXH�R�
catalisador possui um valor social e cultural na cidade e no urbano82��$�DÀQLGDGH�HQWUH�
catalisador e espectador cria uma reacção fundamental para a consolidação do primei-

ro como espaço transformador e especial para o segundo na forma como se relaciona 

com o espaço.

Percebe-se, então, a pretensão destas estruturas para atraírem o público até si, 

de fazer migrar uma parte da população para o seu domínio, criando novos focos de-

PRJUiÀFRV�TXH�SHUPLWDP�QRYDV�LQWHUDFo}HV�VRFLDLV�²�HQWUH�LGDGHV�H�DWp�HVWUDWRV��8PD�
pretensão de criar novos-residentes��QRYDV�SHVVRDV�TXH�VH�À[DP�QRV�ORFDLV�H�RV�DQWLJRV�

79  ,GHP��LELGHP�
80  ,ELGHP� p. 131
81  COULANGES, Fustel de – $�FLGDGH�$QWLJD���HVWXGR�VREUH�R�FXOWR��R�GLUHLWR�H�DV�LQVWLWXLo}HV�GD�*UpFLD�H�5RPD� apud. COELHO, 
Luciane M. – 2�6DPEyGURPR�Gi�6DPED"�2�LPSDFWR�GH�XP�JUDQGH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR�QD�UHYLWDOL]DomR�GD�&LGDGH�1RYD��XP�EDLUUR�GR�
5LR�GH�-DQHLUR� Lisboa: Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2009. [Em linha]. p. 17
82  A diferença entre os dois conceitos é expressa por Jorge Figueira: ³$�FLGDGH�p�XP�OXJDU�UHFRQKHFtYHO��R�OXJDU�GD�KLVWyULD��LQDPR-
YtYHO�HPERUD�UHFULiYHO��R�XUEDQR�p�D�SUHVHQoD�GDTXLOR�TXH�VH�PRYH��GR�TXH�p�WUDQVLWyULR��GR�TXH�GHSHQGH�GR�IXWXUR��2�XUEDQR�QmR�p�
H[FOXVLYR�GD�FLGDGH��PDV�p�WXGR�TXH�WHP�D�YHU�FRP�GHQVLGDGH�H�DPELFLRQD�PRYLPHQWR�H�QmR�HVWi�RUJDQL]DGR�SRU�XP�FHQWUR�RX�SRU�XPD�
UD]mR�GH�VHU�LQGLVFXWtYHLV�´
    FIGUEIRA, Jorge – $JRUD�TXH�HVWi�WXGR�D�PXGDU��$UTXLWHFWXUD�HP�3RUWXJDO� apud. GONÇALVES, Rafaela Naia – Beyond Delirious: 
UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. pp. 67
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residentes que aprendem a ver a realidade de outra forma.

Novamente, o programa, mais do que os volumes construídos, pode ser o gerador 

destas migrações. Como foi descrito, existem vários usos com o potencial catalisador 

dentro de si, mas possuidores de diferentes forças de impacto. Centros culturais, audi-

tórios, galerias de arte, são estruturas com um grande impacto mas onde o utilizador 

QmR�WHP�XPD�SUHWHQVmR�SDUD�Dt�VH�À[DU�SHUPDQHQWHPHQWH��FULDQGR�ÁX[RV�WUDQVLWyULRV��
Por outro lado, escolas e faculdades geram uma migração temporária de uma popula-

omR�SHUWHQFHQWH�D�XPD�IDL[D�HWiULD�HVSHFtÀFD�²�MRYHP�²�R�TXH�SURPRYH�XP�FRQIURQWR�GH�
culturas e ideias diferenciadas, que ajudam a uma actualização do lugar e dos seus re-

sidentes. Do mesmo modo, hospitais, centros de dia, centros desportivos ou bibliotecas, 

não aspirando ter um estatuto de estrela na cidade, são catalisadores só por existirem. 

Isto porque envolvem uma necessidade por completar, residindo em si uma esperança 

pela recuperação da zona.

Em qualquer um destes exemplos, o importante é realçar que o seu sucesso como 

catalisador está sempre sujeito à sua utilidade por parte do agente activo e ao reco-

nhecimento por parte do agente passivo83��&RPR�DÀUPD�3DXOR�3HUHLUD��“o que se pede 

ao arquitecto não é que produza somente objectos novos, novas formas, pontos novos na 

SDLVDJHP�������R�TXH�VH�SHGH�p�XPD�LQWHUSUHWDomR�PDLV�RX�PHQRV�SHVVRDO�GH�XP�FRQWH[WR�
ItVLFR�QR�TXDO�p�QHFHVViULR�LQWURGX]LU�XPD�SHoD�VRFLDOPHQWH�IXQFLRQDO�µ84

“Esta teoria da continuidade afirma o lugar do arquitecto menos como ope-
rador estético (que é coisa de artistas) e mais como operador social e simbólico (...)”85

83  Nota 66, pág. 25.
��� �3(5(,5$��3DXOR�±�³$�PRQXPHQWDOL]DomR�GR�LQVyOLWR��RX�R�SDWULPyQLR�QD�HUD�VXSHUPRGHUQD�´�LQ�3DWULPyQLR�HGL¿FDGR��3HGUDV�
Angulares. Lisboa: Aura Editora, 2004.
85  ,ELGHP�

Fig. 19 - Exemplos de diferentes catalisadores: .1 (topo) Universidade 

de Coimbra; .2 (esquerda) Hospital da Luz; .3 (direita) Centro Cultu-

ral do Cartaxo.
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No entanto, é preciso notar que:

 “(...) a maioria das grandes cidades não defende mais em seu discurso a re-
alização isolada de equipamentos urbanos uma vez que hoje se defende a reali-
zação de «projetos urbanos», de «programas de revitalização/ reabilitação urba-
na», a «revalorização dos territórios» e o equipamento participa das ações dessas 
operações.”86 

Apesar deste seu carácter evolutivo, o catalisador urbano não pode ser um orga-

nismo autónomo na cidade, mas sim planeado em continuidade com ela. Esta proprie-

dade é assegurada, não só pelos elementos primários que foram previamente descritos, 

mas também pela existência de um plano que preveja a evolução que a malha urbana 

irá registar.

Sendo que a relação entre catalisador e cidade é bastante complexa, pode-se resu-

mir como conclusão que “ o contributo de um equipamento [ou de um plano de porme-

nor], do ponto de vista social, parece pequeno mas pode agir indirectamente de forma 

SRVLWLYD��«��$�PHOKRULD�GD�TXDOLGDGH�XUEDQD�DWUDYpV�GDV�DFo}HV�GH�UHYLWDOL]DomR�SRGH�
YLU�D�GHVHQFDGHDU�R�SURFHVVR�GH�JHQWULÀFDomR�GD�FRPXQLGDGH�ORFDO�µ87

86  COELHO, Luciane M. – 2�6DPEyGURPR�Gi�6DPED"�2�LPSDFWR�GH�XP�JUDQGH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR�QD�UHYLWDOL]DomR�GD�&LGDGH�
1RYD��XP�EDLUUR�GR�5LR�GH�-DQHLUR. Lisboa: Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2009. [Em linha]. p. 27
87  ,ELGHP� p. 32
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Capítulo I I I

Casos de estudo
“O seu sucesso, enquanto catalisadores, nem sempre é garantido. No entanto, 

quando bem sucedidos, demonstram o poder da arquitectura enquanto motor de 
vivência urbana, capaz de criar espaços exteriores onde se podem conjugar diver-
sas actividades não planeadas.”88

88  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 43
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O presente capítulo procura interpretar os conhecimentos teóricos, investigados 

na primeira parte deste trabalho, e como estes são aplicados em exemplos práticos pas-

síveis de serem tomados como referências.

Foi exposto, até ao momento, a forma como o catalisador cria um impacto na 

estrutura em que se insere, como este procura dialogar com o existente de uma forma 

evolutiva. Simultaneamente, foram entendidas as diferenças existentes nos diferentes 

contextos a serem trabalhados: escala e tipo de intervenção, contexto espacial, histórico 

e social, função e objectivo. Estas distintas características dividem a criação do catali-

sador em três diferentes tipos de intervenção: criação, renovação e reabilitação de um 

artefacto urbano.

$VVLP��RV�WUrV�FDVRV�GH�HVWXGR�TXH�VH�DSUHVHQWDP�QHVWH�FDStWXOR�YLVDP�H[HPSOLÀ-

car cada um destes tipos. Apesar de serem exemplos relativos a edifícios, é importante 

relembrar que o catalisador pode também ser um plano de desenho urbano, no caso de 

VHU�XP�FRPSOH[R�GH�YiULRV�HGLÀFDGRV�SDUWLOKDGRV�SHOR�PHVPR�HVSDoR�S~EOLFR�H�FRPSOH-

PHQWDULGDGH�GR�SURJUDPD��/RJR��XPD�OyJLFD�VHPHOKDQWH�GH�DFomR�H�FODVVLÀFDomR�SRGH�
ser feita para intervenções urbanas.

Fig. 20 - Diagrama explicativo das três intervenções no contexto do 

Catalisador Urbano
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Casa da Música, Porto

“A Casa da Música é, a vários níveis, um edifício que difere. É um edifício 
“outro”, seja no plano da relação com o contexto urbano, seja na filiação cultural 
que traduz.”89

Projectada pelo Atelier OMA, de Rem Koolhaas, o projecto da Casa da Música 

IH]�SDUWH�GR�´3RUWR�&DSLWDO�(XURSHLD�GD�&XOWXUD�����µ��DSHVDU�GH�WHU�VLGR�ÀQDOL]DGR�
apenas cinco anos depois do evento. É um projecto ainda hoje envolto em polémica, 

TXHU�VHMD�SHOD�VXD�´GLIHUHQoDµ�TXHU�SHOR�DWUDVR�H�DV�GHUUDSDJHQV�ÀQDQFHLUDV�TXH�FDUDF-
terizaram o processo de construção. Ocupando toda a antiga remise dos eléctricos do 

Porto, junto à rotunda da Boavista, o complexo situa-se numa zona histórica da cidade, 

tornando-se “num ponto de encontro entre dois modelos da cidade”90, uma articulação 

entre a cidade velha e a cidade nova.

“É um projecto que vem mostrar de um modo completamente diferente (...) 
que são possíveis outras interpretações da cidade, do espaço público e do próprio 
edifício como lugar onde se vai ouvir música.”91

Compatibilizando a investigação teórica à componente prática, uma característi-

ca muito marcada nas suas obras, Koolhaas criou neste projecto uma nova abordagem 

j�LGHLD�GR�´OXJDUµ��QmR�FRPR�XP�HVSDoR�HVSHFtÀFR��PDV�FRPR�XPD�FRPSOH[D�DUWLFXODomR�
espacial baseada na condição urbana actual.92 93 Deste estudo resultou uma volumetria 

��� �),*8(,5$��-RUJH�±�³8P�HGLItFLR�TXH�GLIHUH´�LQ�$JRUD�TXH�HVWi�WXGR�D�PXGDU��$UTXLWHFWXUD�HP�3RUWXJDO��Casal da Cambra: Calei-
doscópio, 2005. p. 75
90  arcspace,com – Casa da Musica. [Em linha]
91  CARVALHO, Ricardo in &2(/+2��$OH[DQGUD�3UDGR�±�³$�DUTXLWHFWXUD�VHUi�SROtWLFD�RX�QmR�VHUi"´�in Ípsilon. Janeiro de 2011. [Em 
linha]
92  Cf. DANTAS, Carlos F. A. – A “transformação do lugar” na arquitectura contemporânea.�%UDVtOLD��)DFXOGDGH�GH�$UTXLWHFWXUD�H�
Urbanismo, 2009. [Em linha]. pp. 121-122
��� �,PSRUWDQWH�UHOHPEUDU�TXH�D�SURSRVWD�IRUPDO�SDUD�R�SURMHFWR�SDUWLX�GH�XP�SURMHFWR��QmR�FRQFOXtGR��IHLWR�SDUD�XPD�KDELWDomR�
unifamiliar em Roterdão, a Y2K.

Fig. 21 - (topo) Casa 

da Música do Porto.

Fig. 22 - (esquerda) 

Rem Koolhaas, au-

tor do projecto.

Fig. 23 - (direita) 

Antiga Remise dos 

elétricos do Porto.
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irregular constituída por uma articulação de diferentes espaços e transições no seu 

interior, que giram em volta de um grande vazio regular, o auditório principal. Um 

complexo em que “o todo da construção é constituído de partes distintas – subtracções 

irregulares –, porém articuladas pelo vazio da sala principal.”94

Exteriormente, o volume cria um grande destaque na envolvente quer pelo seu 

aspecto formal, quer pelo dimensionamento atingido – numa envolvente com uma cota 

máxima de 21 metros, este atinge os 40 metros de altura. “A ideia de um meteori-

to que aterra num lugar carenciado e que contamina a envolvente, nem que seja pelo 

espectro”95 aqui tornou-se num importante foco de curiosidade e convite ao cidadão e ao 

visitante da cidade.

“Propunha-se desde logo um edifício com um conceito plural, com uma es-
tratégia social bastante vincada, destinada a alcançar todas as classes e não ape-
nas uma elite.”96

Esta estratégia de tornar público o edifício é concretizada pela relação que a sua 

monumentalidade cria com a cidade mas também pelo espaço público que ele desenha.  

Esta monumentalidade é primeiramente marcada pela estranheza e impacto que a 

forma cria no primeiro confronto97, mas também na complexa relação entre cidade e 

objecto, em que uma se tenta misturar com a outra. O seu destaque físico proporciona 

o seu alcance visual em diferentes sítios da cidade, ao mesmo tempo que as diferentes 

aberturas que compõem o edifício permitem o visionamento da cidade do seu interior. 

São também estes que estabelecem a maior relação entre o mundo interior e o exterior: 

durante o dia a luz natural “invade” o interior, enquanto que de noite o seu conteúdo 

interior é revelado à cidade. Ou seja, “a cidade faz parte do seu interior como o seu in-

terior faz parte da cidade.”98

94  ,ELGHP� p. 129
95  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 135
96  ,GHP��,ELGHP�
97  Jorge Figueira refere-se à forma como a noção de sublime, teorizada no séc. XVIII, pode aqui ser aplicada: “a sensação de terror 
H�HQFDQWDPHQWR�SURYRFDGD�SRU�XP�REMHFWR�FRP�XPD�GLPHQVmR�H�IRUPD�LQXVLWDGDV�´
),*8(,5$��-RUJH�±�³8P�HGLItFLR�TXH�GLIHUH´�LQ�$JRUD�TXH�HVWi�WXGR�D�PXGDU��$UTXLWHFWXUD�HP�3RUWXJDO��Casal da Cambra: Caleidoscópio, 
2005. p. 75
98  Cf. DANTAS, Carlos F. A. – A “transformação do lugar” na arquitectura contemporânea.�%UDVtOLD��)DFXOGDGH�GH�$UTXLWHFWXUD�H�
Urbanismo, 2009. [Em linha]. p. 140

Fig. 24 - Maquete conceptual  do projecto.
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O espaço público, neste caso a praça, será, talvez, a peça mais importante nesta 

relação com o público. Fugindo à ´SUDoD�VHFD�TXH�LULD�JORULÀFDU�DLQGD�PDLV�D�SUHVHQoD�
do objecto”99��.RROKDDV�GHVHQKRX�XPD�SUDoD�RQGXODGD�TXH�SHUPLWLX��D�FULDomR�GH�ÁX[RV�
de aproximação ao edifício; o desenho de espaços com outro tipo de programas (um café 

e a entrada para o estacionamento); e, o essencial nesta perspectiva do edifício público, 

permitiu que o mesmo espaço possua diferentes ocupações, diferentes usos e formas de 

estar criados por diferentes grupos que para lá se desloquem.

 “Um edifício que trouxe consigo, além das transformações sociais e cultu-
rais, iniciativas imobiliárias e de maior abertura da rotunda que poderia fun-
cionar como um prolongamento Casa da Música, que tornaram a Boavista num 
lugar diferente e mais seguro.”100

Um landmark que, independentemente das críticas favoráveis e desfavoráveis 

em seu redor, lançou novas bases para a Boavista e para a sua revitalização como lu-

gar. Através de um novo equipamento e da potenciação do espaço público, foram atra-

ídos novos moradores, novos visitantes, novas ideias e culturas. Através de um gesto, 

criou-se um catalisador.

CaixaForum, Madrid
/D�&DL[D�)yUXP�0DGULG, projectada pela dupla Herzog & de Meuron com a par-

ceria do arquitecto Harry Gugge, foi um equipamento concebido com o conceito de um 

“urban magnet”, um íman urbano, para fanáticos de arte, cidadãos de Madrid e turis-

99  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 137
100  ,GHP��LELGHP�

Fig. 25 - Destaque físico do edi-

fício na envolvente.

Fig. 26  - Relação interior-exterior 

através das vistas interiores.

Fig. 27  - Relação interior-exterior 

através da luz e dos envidraçados 

de noite.

Fig. 28 - A praça ondulada e a cria-

ção de outro programa (comércio).

Fig. 29 - Diferentes usos possíveis para o espaço público da praça: .1 

(esquerda) apropriação por parte de skaters; .2 (direita) espaço de en-

contro pelo público em geral.
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tas.101 Tal intenção foi pensada pela proximidade da &DL[D)RUXP ao Passeo del Pra-

do, o eixo cultural da cidade de Madrid. Construído entre 2003 e 2008, a intervenção 

consistiu na revitalização do vazio urbano composto pela antiga central eléctrica de 

Mediodía��XP�GRV�SRXFRV�H[HPSODUHV�GH�DUTXLWHFWXUD�LQGXVWULDO�QD�FLGDGH�GR�ÀQDO�GR�
séc. XIX, e uma estação de serviço ´FODUDPHQWH�IRUD�GH�FRQWH[WRµ102.

 “Trata-se de um edifício classificado, que não poderia ser de todo demolido. 
No entanto, era necessário dar visibilidade urbana ao novo centro social e cultu-
ral de La Caixa Fórum Madrid que, para além de se encontrar dissimulado nas 
estreitas ruas do centro histórico, estava rodeado dos actuais espaços culturais da 
cidade, dando seguimento ao grande eixo de arte que incluía o Museu do Prado, o 
Museu de Arte Thyssen-Bornemisza e o Museu Nacional Rainha Sofia.”103

101  Cf. Herzog & de Meuron – &DL[D)RUXP�0DGULG� [Em linha]
102  ,ELGHP�
103  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 93

Fig. 33 - Eixo cultural do Passeo del Prado.

Fig. 30 - Herzog & de 

Meuron, dupla autora do 

projecto.

Fig. 31 - Vista aérea da fábrica e da 

estação de serviço existentes.

Fig. 32 - CaixaForum de Madrid.
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Como se percebe nas palavras de Rafaela Naia Gonçalves, a preservação do edi-

fício era obrigatória104��DR�PHVPR�WHPSR�TXH�VXUJLD�R�GHVDÀR�GH�OKH�FRQFHGHU�D�YLVLEL-
lidade necessária e a comunicação com o Passeo del Prado. Através da demolição da 

HVWDomR�GH�VHUYLoR��HVWD�FRPXQLFDomR�ÀFRX�UHVROYLGD�FULDQGR�VH�XPD�SHTXHQD�SUDoD�TXH�
serve de ponto de paragem e de chegada a quem se desloca ao edifício, “um espaço de 

descompressão no miolo daquela malha densa.”105

Por outro lado, a estratégia para o edifício mostrou-se bastante mais complexa, 

uma vez que a pretensão de um centro de artes era bastante incompatível com a mor-

IRORJLD�GD�IiEULFD��QRPHDGDPHQWH��DV�GLPHQV}HV�LQWHULRUHV�� LQVXÀFLHQWHV�SDUD�R�SUR-

grama previsto, e o “peso” do edifício, imposto pela pele de tijolo, pelo embasamento de 

granito e pelas ruas apertadas que o envolviam, concedendo-lhe um carácter mais de 

edifício privado e menos de edifício público.106 Desta forma, e de modo a conceder-lhe a 

YLVLELOLGDGH�QHFHVViULD��D�HVWUDWpJLD�FRQVLVWLX�QD�H[SORUDomR�FHQRJUiÀFD�GR�H[LVWHQWH��
crescer verticalmente através de um entablamento em aço corten ao mesmo tempo que 

se esvaziou o embasamento original, proporcionando o prolongamento da praça para 

baixo do edifício. Assim, cria-se um espaço exterior abrigado para quem pretender pas-

sar o tempo ou encontrar-se com outros, sendo também a entrada para o Fórum.107 Este 

esvaziamento cria um espaço de transição interior-exterior que divide “dois mundos”: 

um abaixo e outro acima da terra.108

Não podendo ser considerado como uma reabilitação, o mais correcto será descre-

ver este projecto como uma intervenção ou renovação de um artefacto urbano, em que 

o objectivo para o equipamento cultural foi amplamente concretizado.

“La Caixa, totalmente integrada na dinâmica da cidade, tinha esse mesmo 
objectivo, a criação de sinergias com a envolvente tornando-se um ponto catalisa-
dor de dinâmicas culturais e sociais.”109

O projecto da dupla suíça tornou-se em mais um foco de concentração pública. 

Correndo o risco de tornar-se num espaço para competir com os equipamentos cultu-

rais do Passeo, conseguiu, ao invés disso, fazer parte do seu diálogo conjunto, da sua 

���� �$�IDFKDGD�GH�WLMROHLUD�p�SDWULPyQLR�FODVVL¿FDGR�
105  ,GHP��LELGHP�
106  Cf. MENDONÇA, Angela V. B. – 2I¿FH�LQ�SURJUHVV��+HU]RJ�	�GH�0HXURQ� Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 
2011. [Em linha]. p. 117
107  Cf. Herzog & de Meuron – &DL[D)RUXP�0DGULG� [Em linha]
108  Cf. arcspace,com – &DL[D�)RUXP� [Em linha]
109  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 93

Fig. 34 - Esquisso explicativo da 

relação da praça coberta e a constru-

ção superior e inferior. 

Fig. 35 - A praça coberta como espaço de chegada ao museu e espaço 

de estar.
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história. O seu desenho não reformulou o desenho urbano de uma parte já por si conso-

lidada, mas criou um novo percurso pelo centro histórico e terá, certamente, chamado 

QRYRV�UHVLGHQWHV�SDUD�R�VHX�UDLR�GH�LQÁXrQFLD�

Tate Modern, Londres
Situado em Londres encontra-se, possivelmente, o melhor exemplo do catalisador 

urbano descrito nesta dissertação, o Tate Modern. Desenhado também pela dupla Her-

zog & de Meuron, foi planeado para ser incluído no evento London New Millenium, tor-

nando-se a posteriori no impulsionador para a transformação de uma porção da cidade.

“(...) a história da Tate acompanhou a história da evolução de Londres (...)”110

O projecto do Tate Modern, concluído entre 1998 e 2000, consistiu na reabilitação 

da Bankside Power Station, uma antiga estação eléctrica localizada junto à margem do 

rio Tamisa, perto do centro da cidade. Esta opção pela reabilitação da central foi uma 

atitude muito discutida na altura, já que a opinião política dominante concordava que 

seria mais vantajoso associar a marca Tate a um novo ícone arquitectónico, à seme-

lhança do que acontecera com o Bilbao Guggenheim Museum ainda em curso.111 Apesar 

disto, Nicholas Serota, curador-director da instituição Tate Gallery e experiente em 

adaptações deste tipo112, debateu-se na defesa da manutenção do edifício alegando as 

suas vantagens “em termos de dimensão, versatilidade e relação com a memória colec-

tiva e com o seu público da cidade.”113

A proposta de H&dM foi a seleccionada talvez por esta dupla ter sido a única a 

perceber a intenção de Serota, apostando num desenho que consolidava e respeitava a 

ÀVLRQRPLD�GR�HGLItFLR��DR�PHVPR�WHPSR�TXH�SURSXQKD�XPD�´VXEWUDFomRµ�GRV�HOHPHQWRV�
interiores de forma a obter-se a versatilidade espacial requerida,114 acrescentando ape-

nas um novo coroamento em vidro.

110  ,ELGHP. p. 57
111  BARKER, Emma – The Museum in the Community: the new Tates. apud. GRANDE, Nuno – $UTXLWHFWXUDV�GD�&XOWXUD���3ROtWLFD��
'HEDWH��(VSDoR���*pQHVH�GRV�*UDQGHV�(TXLSDPHQWRV�FXOWXUDLV�GD�FRQWHPSRUDQHLGDGH�3RUWXJXHVD. Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2009. [Em linha]. p. 488
112  Os Tate Gallery de Liverpool e St. Ives partiram de reabilitações de estruturas desactivadas, contribuindo para a “revitalização 
FXOWXUDO�GHVVHV�GRLV�FRQWH[WRV�´ 
,ELGHP��p. 487
113  MOORE, Rowan; RYAN, Raymond – %XLOGLQJ�7DWH�0RGHUQ��DSXG��,ELGHP. p. 488
114  Cf. ,ELGHP. p. 489

Fig. 36 - Antiga Bankside 

Power Station.

Fig. 37 - Tate Modern de 

noite.

Fig. 38 - Tate Modern visto da Millennium 

Bridge.
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 Desta forma, “Londres entrou no novo milénio com um poderoso símbolo de mo-

dernidade revitalizando as margens do rio Tamisa, até então deprimidas.”115 Um mega 

complexo de sete pisos, composto por uma série de salas de exposições interiores, espa-

ços de lazer, espaços sociais, passagem e um grande hall na antiga sala da turbina116, 

pensado para dois milhões de visitas por ano, e que só no primeiro ano recebeu cinco 

milhões.117

À semelhança da Casa da Música e do Pompidou, no Tate Modern o espaço públi-

co foi, e é, uma importante, se não vital, peça no catalisador.

“Given the architectural strategy of transforming the Bankside Power Sta-
tion into a landscape accessible and open to the public from all four directions, 
the gardens are important topographical sites that mediate between the space of 
the city and the building. The gardens blur the distinction between inside and 
outside.”118

(VWHV�VmR�HVSDoRV�GH�WUDQVLomR��TXDOLÀFDGRV�H�GLULJLGRV�SDUD�R�S~EOLFR��SDUD�TXH�
este usufrua deles. Sendo, claramente, a fachada norte a mais importante, é nesta que 

VH�LQVHUH�R�GHVHQKR�PDLV�FXLGDGR�GR�HVSDoR�S~EOLFR��2�ÀQDO�GD�Millenium Bridge, mais 

do que uma simples chegada, é um momento de chegada a uma praça que se estende 

até uma plataforma no interior do hall da antiga turbina. Esta divide o espaço norte 

em três partes: a praça, limitada por linhas de árvores; o espaço verde a oeste, óptimo 

para actividades ou simplesmente para repousar; e o espaço verde a este, de menores 

dimensões que “faz a transição para a escala doméstica dos edifícios contíguos.”119

115  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 57
116  Nuno Grande descreve que o Tate Modern encerrava ³D�DWPRVIHUD�ODELUtQWLFD�H�DVFpWLFD�GH�XP�PXVHX�GH�DUWH�PRGHUQD�������H�
D�LQIRUPDOLGDGH�H�SROLYDOrQFLD�GH�XP�FHQWUR�GH�DUWH�FRQWHPSRUkQHD´. GRANDE, Nuno – $UTXLWHFWXUDV�GD�&XOWXUD���3ROtWLFD��'HEDWH��
(VSDoR���*pQHVH�GRV�*UDQGHV�(TXLSDPHQWRV�FXOWXUDLV�GD�FRQWHPSRUDQHLGDGH�3RUWXJXHVD. Coimbra: Departamento de Arquitectura da 
FCTUC, 2009. [Em linha]. p. 489
117  Tate – Tate.�>KWWS���ZZZ�WDWH�RUJ�XN�DERXW�SURMHFWV�WDWH�PRGHUQ�SURMHFW@
118  Herzog & de Meuron – Tate Modern. [Em linha]
119  ,ELGHP�

Fig. 39 - Antiga sala da 

turbina da fábrica.

Fig. 40 - Hall da entrada principal ocupando toda a 

sala da antiga turbina. Em cima, vê-se a plataforma 

de chegada para quem entra pela entrada da Millen-

nium Bridge.
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“Tate Modern has changed London since 2000. The impact it has had on 
urban design and the development of the South Bank and Southwark, has been as 
substantial as its influence on the city’s artistic, cultural and social life.”120

Esta nova realidade para Southwark e South Bank, e os projectos criados para 

os bairros, atraiu novos moradores e trabalhadores até ao território, fazendo com que 

“este passasse a ser visto como um bairro aprazível para se viver.”121 Não se poderá atri-

buir esta evolução urbana apenas ao Tate, é um facto. A reconstrução de Southwark 

começou anos antes pela reconstrução dos acessos à cidade através da instalação do 

novo terminal da linha de alta velocidade Paris-Londres e da extensão da Jubilee line 

(linha do metro).122 Mais tarde também o novo City Hall, do atelier Foster + Partners, 

foi construído nesta frente Sul do Tamisa, acabado em 2002. No entanto, apesar destes 

IDFWRV��p� LQHJiYHO�DÀUPDU�TXH�D�Tate Gallery foi ´R� LPSXOVR�PDLV�PHGLiWLFR�GDGR�DR�
processo de regeneração urbana”123 do bairro.

120  Herzog & de Meuron – 7KH�7DWH�0RGHUQ�3URMHFW�
121  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 57
122  Cf. GRANDE, Nuno – $UTXLWHFWXUDV�GD�&XOWXUD���3ROtWLFD��'HEDWH��(VSDoR���*pQHVH�GRV�*UDQGHV�(TXLSDPHQWRV�FXOWXUDLV�GD�
contemporaneidade Portuguesa. Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC, 2009. [Em linha]. p. 487
123  ,ELGHP� p. 487

Fig. 41 - (topo, esquerda) Vista aérea, a 

norte, do Tate Modern. Nesta percebe-se 

os diferentes espaços públicos existentes 

nesta frente.

Fig. 42 - Espaço público verde, com dife-

rentes usos e apropriações.

Fig. 43 - Esquisso da zona de chegada a 

sul, com o seu espaço público arborizado.
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No presente, a Tate Gallery prepara-se para dar um passo em direcção ao futuro 

com o projecto Transforming Tate Modern. Entregue à mesma dupla do projecto ori-

ginal, nesta ampliação reconhece-se uma vontade de explorar o cariz icónico para a 

entidade, uma “vontade de criar um ODQGPDUN com uma linguagem contemporânea, 

que se soma ao outro.”124

“O novo edifício, em forma de pirâmide truncada, acopla-se pelo lado sul da 
galeria existente, excedendo a altura da antiga chaminé da central (...)”125

“The new development will add another decisive dimension to the architec-
ture and environment of this quarter and beyond. (...). The result is a new yet sym-
biotic reading that is distinct and unique along the skyline of London.”126

124  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de Arqui-
tectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 55
125  ,GHP��LELGHP�
126  Herzog & de Meuron – 7KH�7DWH�0RGHUQ�3URMHFW�

Fig. 45 - Barra do processo evolutivo para o projecto Transforming Tate Modern. O vazamento de uma pe-

quena parte do antigo edifício permite a contrução da nova pirâmide truncada com um total de onze pisos, 

com a mesma diversidade de programa que o primeiro edifício possui.

Fig. 44 - Esquisso do plano de transformação para a envolvente do Tate, onde se encontra os bairros de 

Southwark e South Bank.
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Nas palavras de Rafaela Naia Gonçalves, esta ampliação “aspira a algo 

mais” UHPHWHQGR� D� UHÁH[mR� SDUD� D� “necessidade das instituições se reinventarem 

constantemente”.127 Mas qual será o impacto deste novo projecto na urbe? Haverá uma 

aceitação como aquela que teve o projecto original? Estas respostas apenas poderão ser 

respondidas depois de 2016, ano previsto para a conclusão do novo projecto.

127  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 55

Fig. 46 - (esquerda) Axonometria 

do futuro Tate Modern, já com o 

novo edifício. Nesta percebem-se 

os diferentes pisos do projecto 

(sete no primeiro e onze no se-

gundo), com a sua diversidade 

programática.

Fig. 47 - (topo e direita) Renders 

exteriores e interior do projecto 

Transforming Tate Modern.
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Capítulo IV

Me�[YlYdakY\gj�hYjY�KYfl�9fY
“Proyecto urbano quiere decir que la arquitectura parte de datos que están 

en la ciudad – restos, memorias, fragmentos y directrices – tomándolos selectiva-
mente como vínculos del propio proyecto a un estado de cosas que previamente se 
entiende como inacabado, desvencijado, por resolver.”128

128  SOLÀ-MORALES, Ignasi – Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. p. 30
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No seguimento dos capítulos anteriores, ou seja do enquadramento dos conheci-

mentos teóricos e da interpretação destes em exemplos reais, o objectivo do presente 

capítulo consiste na aplicação do conceito do Catalisador Urbano num exercício prático 

de projecto. Um Catalisador para Sant’Ana é um exercício projectual que propõe um 

novo desenho urbano para o Hospital Miguel Bombarda, com a pretensão de revitalizar 

o vazio deixado pela sua desactivação, dinamizando, indirectamente, a sua envolvente 

e a Colina de Sant’Ana.

Enquadramento da Colina

Físico
A Colina de Sant’Ana, também conhecida por Campo de Sant’Ana, é uma das sete 

colinas de Lisboa, localizada no centro da cidade (Fig. 48 - o número 4 representa a Co-

lina de Sant’Ana), ocupando uma grande área na superfície da cidade (183 ha). Sendo 

os seus limites este e oeste bastante claros, Av. Almirantes Reis e Av. Da Liberdade, 

UHVSHFWLYDPHQWH��D�GHÀQLomR�WRUQD�VH�PDLV�DPEtJXD�D�QRUWH�H�D�VXO��1R�HQWDQWR��SRGH-

�VH�OLPLWDU�D�FROLQD�D�QRUWH�SHOD�OLQKD�GHÀQLGD�SHOD�$Y��)RQWHV�3HUHLUD�GH�0HOR��$Y��
Casal Ribeiro e a Rua Pascoal de Melo e a sul pela conjugação das praças do Rossio, 

Figueira e Martim Moniz.129 

129  CAMARINHAS, C. coord. – 2�3DWULPyQLR�GD�0HGLFLQD�H�GD�6D~GH�HP�/LVERD��$�&ROLQD�GH�6DQW¶$QD� Lisboa: Faculdade de 
Arquitectura de Lisboa, 2011. [PDF] p. 24

Fig. 48 - As sete colinas de Lisboa.
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Fig. 49 - Ortofotomapa da colina de Sant’Ana em Lisboa, com os seus limites desenhados.

N
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Apesar da sua localização central, o seu forte declive constitui uma grande bar-

reira à mobilidade. Os melhores acessos ao seu interior reúnem-se a sul, nas avenidas 

novas desenhadas com o Plano Organizador de Lisboa Norte (1874-1909)

História
O nome colina de Sant’Ana provém da importância que o Campo dos Mártires da 

Pátria, antigo Campo de Sant’Ana, possui historicamente. As primeiras referências ao 

campo remetem ao séc. XVI, em que assumia as funções de um matadouro.

A relevância da colina em Lisboa começou a ser adquirida depois do terramoto de 

1755, que obrigou à transferência do antigo Hospital de Todos os Santos para o actual 

Hospital São José. Com a extinção das ordens religiosas em 1834 e a epidemia de febre 

amarela de 1857, a reconversão dos conventos em hospitais veio fortalecer ainda mais 

este papel na cidade.

A nível urbano, o desenho da colina foi evoluindo de uma forma gradual mas len-

ta, focando-se principalmente na zona Sul – zona da baixa, depois de 1755, e na ligação 

até ao que se tornou a Av. da Liberdade – enquanto que a Norte pequenas condensa-

ções iam surgindo associadas a grandes vazios de campo. Das limitações e parcelamen-

tos destes surgiriam as linhas organizadoras futuras.

No entanto, esta lenta evolução teve um período de aceleração registado entre 

1874 e 1909, graças ao Plano Organizador de Lisboa Norte. Foi nesta altura que se deu 

a grande transformação no espaço da colina, sobretudo no espaço norte com o surgir do 

desenho das avenidas novas. Foi também com este plano que surgiram os dois grandes 

eixos limitadores da colina e os dois grandes eixos organizadores dentro desta – Rua 

Gomes Freire e Rua Luciano Cordeiro.
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Fig. 50 - Planta de cadastro 1785 (carta topográfica com os limites da colina desenhados) Fig. 51 - Planta de cadastro 1858  (carta topográfica por Filipe Folque com os limites da colina 
desenhados)
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Fig. 52 - Planta de cadastro 1871 com os traçados de 1882 (carta topográfica por Filipe Folque com 
os limites da colina)

Fig. 53 - Planta de cadastro 1910 (carta topográfica por Silva Pinto com os limites da colina)

N N
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Enquadramento do Hospital

Enquadramento Físico
O Hospital Miguel Bombarda, instalado no antigo convento dos Padres da Missão 

de São Vicente, é um dos cinco Hospitais Civis de Lisboa que “estão em processo de de-

sactivação e desafectação pela Câmara de Lisboa, que os pretende vender com o intuito 

GH�REWHU�UHFXUVRV�ÀQDQFHLURV�FRPSOHPHQWDUHV�SDUD�D�FRQVWUXomR�GR�IXWXUR�KRVSLWDO�GH�
Todos-os-Santos.”130 Esta desactivação é defendida pela Câmara como uma oportuni-

GDGH�SDUD�GLQDPL]DU�D�FROLQD�²�TXH�DÀUPD�D�IDOWD�GH�HTXLSDPHQWRV�S~EOLFRV�QD�iUHD�²��
enquanto que a comunidade arquitectónica e patrimonial vêem o surgir destes vazios 

como um perigo para o valor arquitectónico por eles possuído.

Situado num ponto privilegiado da colina, leia-se o cume, o hospital possui uma 

grande força pelas suas vistas e o local de destaque que possui, ao mesmo tempo que 

contrasta com a barreira à mobilidade que cria. Compondo uma grande área de su-

perfície, 42 mil m2��RV�VHXV�OLPLWHV�VmR�GHÀQLGRV��SHODV�TXDUWHLU}HV�DVVRFLDGRV�j�5XD�
Bernardim Ribeiro a norte; a sul pela Rua Padre Luís Aparício; a este pela Rua Gomes 

)UHLUH��H�SHOD�5XD�/XFLDQR�&RUGHLUR�H�R�VHX�HGLÀFDGR�D�RHVWH�

No contexto do novo Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa, aprovado em 

-XOKR�GH�������R�WHUULWyULR�p�FODVVLÀFDGR�FRPR�HVSDoR�FHQWUDO�H�UHVLGHQFLDO�D�FRQVROLGDU��
sendo admissíveis ´RV� XVRV� GH� KDELWDomR�� WHUFLiULR�� WXULVPR�� HTXLSDPHQWR�� LQG~VWULD�
compatível e micro-logística”131, desde que sejam compatíveis com o uso habitacional. 

O complexo aparece ainda no contexto de zona especial de protecção, com dois imóveis 

FODVVLÀFDGRV�FRPR�FRQMXQWR�GH�LQWHUHVVH�S~EOLFR��R�3DYLOKmR�GH�VHJXUDQoD�H�RV�%DOQHi-

rios D.Maria II.

130  ,ELGHP� p. 4
131  Câmara Municipal de Lisboa – 3ODQR�'LUHFWRU�0XQLFLSDO�GH�/LVERD��Lisboa: 2010. [PDF]

Rotunda Marquês Hosp. Miguel Bombarda Rua Gomes 
Freire

Rua Luciano 
Cordeiro

0 50 100 200 500

Fig. 54���3HUÀO�WRSRJUiÀFR�GD�FROLQD��SDVVDQWH�SHOR�WHUUHQR�GD�LQWHUYHQomR�

Fig. 55 - Ortofotomapa do território do Hospital Mi-

guel Bombarda e da sua envolvente.

Fig. 56 - Vista aérea do território do Hospital Miguel 

Bombarda.

N
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Enquadramento Histórico
O Hospital Miguel Bombarda, apelidado de Hospital de Rilhafoles até 1911, inse-

re-se na antiga Quinta de Rilhafoles fundada pela Ordem de São Vicente de Paula em 

1720, sendo o edifício principal o antigo convento da ordem religiosa. Morfologicamen-

te, a Quinta de Rilhafoles acompanhou a longa evolução que a própria colina sentiu.

Depois da extinção das ordens religiosas, o convento foi ocupado pelo colégio Mi-

litar de 1835 a 1848, ano em que D. Maria II estabeleceu a criação de um hospital de 

“alienados” no antigo convento, orientado pelo Duque de Saldanha.132 Poucos anos de-

pois, em 1853, foi inaugurado o Balneário D. Maria II.

A partir de 1892 deu-se uma grande reorganização interna, quer em termos de 

estruturas quer em termos administrativos, quando Miguel Bombarda assumiu a di-

recção do hospital que mais tarde viria a ter o seu nome.133 Esta transformação deu-se, 

SRVVLYHOPHQWH��JUDoDV�DR�SODQR�SDUD�/LVERD�1RUWH��'HSRLV�GHVWH��HVWDYDP�HGLÀFDGRV�RV�
restantes três principais edifícios: o Pavilhão de Segurança (ou Panóptico, inaugurado 

em 1896) e as Enfermarias.

No processo de desactivação dos Hospitais Civis de Lisboa, o Hospital Miguel 

Bombarda viu o seu processo concluído em Julho de 2011, preparando-se para acolher 

o plano urbano desenhado pelo arquitecto Belém Lima, aprovado em 2010.

132  (SIPA) – &RQYHQWR�GH�6mR�9LFHQWH�GH�3DXOD�+RVSLWDO�0LJXHO�%RPEDUGD�+RVSLWDO�5LOKDIROHV. [Em linha]
133  ,ELGHP�

Fig. 57 - Excerto da planta de condicionantes “Quali-

ÀFDomR�GR�(VSDoR�8UEDQRµ do PDM de Lisboa.

Fig. 58 - Excerto da planta de condicionantes “Servi-

dões Administrativas e Restrições de utilidade Públi-

ca II” do PDM de Lisboa.

Fig. 59 - (esquerda) Evolução histórica 

do complexo do hospital.

Fig. 60 - Plano urbano do arquitecto 

Belém Lima.

NN
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O Lugar e os seus Elementos Primários
Conotado por uma forte memória visual – a cerca que limita o confronto na rua 

Gomes Freire, com o Panóptico a revelar-se para o exterior; o convento que se impõem 

a quem sobe a rua Padre Luís Aparício; o foco visual criado quando se desce a rua Joa-

quim António de Aguiar, em direcção à rotunda do Marquês –, o Hospital Miguel Bom-

barda pertence e, ao mesmo tempo, não se deixa pertencer à cidade. Isto porque, apesar 

da sua presença notável a sua estrutura urbana é fechada à estrutura da cidade.

A sua organização interior é consequência de um crescimento encerrado em si e 

VHP�XP�SODQR�HVSHFtÀFR�HYROXWLYR�H�RUJDQL]DGRU��$LQGD�DVVLP�²�SRU�HQWUH�RV�DUPD]pQV�
dispersos, o salão de bailes e o refeitório – reconhecem-se os quatro principais corpos 

do complexo: o edifício principal, antigo convento agregado ao balneário D.Maria II, a 

Sul; o Panóptico a Norte; o edifício das enfermarias 1 a 4, também denominado como 

“Tridente” – único exemplar nacional de uma estrutura poste de electricidade –, a Este; 

e o edifício das enfermarias 5 e 6 ao centro.

Criada uma “terra de ninguém” com a sua desactivação,  já que lá ninguém ha-

bita, surge um vazio urbano cujo o maior problema passa por a cidade não conseguir 

tomar o seu interior como pertencente à sua dinâmica. Com apenas uma entrada, es-

condida num arruamento com menor força que aquela que deveria ter, a acessibilidade 

ao seu interior é barrada pelos limites existentes – a cerca, os edifícios da envolvente e 

o forte declive, sentido principalmente a Este e a Norte do território.

No entanto, assim como Solà-Morales descreveu os terrain vague134, o Bombarda 

deve ser encarado, não como um problema, mas como uma oportunidade. Uma opor-

tunidade de dar um novo espaço de descompressão à cidade, de reinventar um lugar, 

de repensar uma área estagnada, e de criar um catalisador urbano. Como descrito 

atrás, nesta concepção do catalisador, um dos pilares base são os elementos primários, 

elementos teorizados por Rossi como possuidores de um valor próprio e de um valor na 

cidade.

3RVWR�LVWR��H�DWHQGHQGR�PDLV�XPD�YH]�j�FRQFHSomR�GH�/\QFK��VmR�GHÀQLGRV�FRPR�
elementos primários à concretização deste exercício: os elementos marcantes Panóp-

tico, edifício conventual e Tridente; a via que une os dois primeiros, existente desde 

1850, bem como as vias das ruas Cruz da Carreira, Ferreira Lapa, Gonçalvez Fresco e 

Gomes Freire; e o limite criado pela cerca.

134  SOLÀ-MORALES, Ignasi – Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. pp.181-194

Fig. 61 - Relação do Panóptico com 

a rua Gomes Freire.

Fig. 62 - Relação dos Balneários 

D. Maria II com a rua Padre Luís 

Aparício.

Fig. 63 - Foco visual incidente 

sobre o Tridente na rua Joaquim 

António de Aguiar.



60 O Redesenho Urbano como Revitalizador do Lugar
Um Catalisador para Sant’Ana



Fig. 64 -  Planta com identificação dos elementos primários do complexo.

�ĚŝĮĐĂĚŽ��ĐƚƵĂů

�ůĞŵĞŶƚŽƐ�WƌŝŵĄƌŝŽƐ
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Fig. 64.5 - Panóptico Fig. 64.6 - Panóptico (interior) Fig. 64.8 - Via interior, vista para o Convento 

Fig. 64.12 - Via interior, vista para o Panóptico 

Fig. 64.2 - Rua Ferreira Lapa Fig. 64.3 - Rua Gonçalvez 
Fresco

Fig. 64.5 - Rua Gomes Freire

Fig. 64.4 - Rua Gomes FreireFig. 64.1 - Rua Cruz da 
Carreira 

Fig. 64.7 - Tridente  

Fig. 64.9 - Edifício Conventual Fig. 64.11 - Balneários D. Marria IIFig. 64.10 - Relação entre Convento e Banhos
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O Desenho de um Catalisador
$QDOLVDGRV�RV�SUREOHPDV�H�RSRUWXQLGDGHV�GR�WHUUHQR�H�LGHQWLÀFDGRV�RV�HOHPHQWRV�

primários como os elementos base para a concepção projectual, o desenvolver de uma 

HVWUDWpJLD�SDUD�R�KRVSLWDO�IRFRX�VH�QRV�SULQFLSDLV�GHVDÀRV�D�VHUHP�VXSHUDGRV��UHVROYHU�
o problema da acessibilidade, dar uma nova vivência e uso ao espaço, completamente 

descaracterizado e abandonado que agora se encontra, e reforçar o papel que os ele-

mentos primários devem ter no lugar. O objectivo passa, portanto, por gerar novos 

espaços para o encontro entre pessoas e para a troca de experiências, novos espaços 

GH�VRFLDOL]DomR��DR�PHVPR�WHPSR�TXH�VH�FULDP�FRQGLo}HV�H�XP�SURJUDPD�GLYHUVLÀFDGR�
SDUD�TXH�HVWDV�VH�À[HP�QR�HVSDoR�FULDGR��3UHWHQGH�VH��FRP�LVWR��FRQIHULU�sociabilidade 

àquele novo núcleo.

 “Só o facto de um edifício conseguir atrair o transeunte para a sua envol-
vente, fazendo com que quem usufrui permaneça nos seus domínios, confere ao 
edifício sociabilidade.”135

Neste prisma, conseguir comunicar o interior do terreno aos dois principais eixos 

da colina – Gomes Freire e Luciano Cordeiro –, e destes à cidade, revelou-se a alavan-

ca inicial para o redesenho urbano. Na concretização deste objectivo, três passos fun-

damentais são tomados. Primeiramente, é criado um eixo perpendicular ao elemento 

primário da via interior, inspirado no caminho do antigo pomar da quinta, que faz 

a ligação à Gomes Freire através de uma grande escadaria. Simultaneamente, dá-se 

uma continuação dos eixos das avenidas novas, criando duas novas entradas para o 

interior, uma viária e outra pedonal. Finalmente, a rua Cruz da Carreira vê o valor 

GR�VHX�SDSHO�XUEDQR�UHIRUoDGR�QR�GHVHQKR��DWUDYpV�GR�DXPHQWR�R�VHX�SHUÀO�SDUD�GRLV�
sentidos viários.

&RP�HVWH�UHIRUoDU�GR�SDSHO�GD�UXD��R�HGLÀFDGR�H[LVWHQWH�D�VXGHVWH�p�GHPROLGR��
permitindo o descobrir da entrada que existe no presente e a revelação do convento à 

rua. Assim, esta peça torna-se presente para o exterior e vê o seu papel na construção 

e delimitação do espaço reforçado.

$V�QRYDV�DFHVVLELOLGDGHV�DR�FDWDOLVDGRU�ÀFDP�FRQFOXtGDV�FRP�R�GHVHQKR�GH�XPD�
rampa no seguimento do alinhamento da frente norte do convento, um gesto que pos-

sibilita a entrada automóvel quando esta for necessária. Comprova-se que, apesar da 

importância que tem o automóvel puder entrar na estrutura interna, o espaço do ca-

talisador foi pensado com o intuito de favorecer o peão e o velocípede como principais 

protagonistas na circulação.

No que respeita ao interior do complexo, a intersecção entre o eixo existente e o 

proposto cria uma pequena praça, com 1800m2, que organiza o desenho urbano. Um 

espaço de estar, de chegada e de encontro à volta da qual são erguidos oito novos blo-

FRV�²�DJUHJDGRV�SRU�Q~FOHRV�²�TXH�GHÀQHP�RV�HVSDoRV�GH�WUDQVLomR��SHUFXUVRV�H��SULQFL-
palmente, os novos espaços públicos do complexo. Pela sua posição central, esta praça 

possui ainda a importante função de reforçar o papel do convento e do Panóptico no 

confronto entre um e o outro.

135  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 139
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Possuidor de um ponto privilegiado sobre a cidade, foi também importante criar 

um espaço para a sua contemplação. Deste modo, abre-se sobre a área a oeste do com-

plexo um novo miradouro limitado pela linha da cerca. Ao elevar o espaço exterior para 

o mesmo nível da circulação interior do Tridente, é possível observar acima das cérceas 

do tecido existente, criando-se uma clara visão entre o Jardim Botânico e o Parque 

Eduardo VII.

Finalmente, mas não menos importante, é a recriação que é feita da cerca. Che-

gada ao seu limite existente, a imagem da cerca é reinventada através de uma nova 

VXSHUItFLH�TXH�VH�WRUQD�HPSHQDGD�QR�H[WUHPR�ÀQDO��DQXQFLDQGR�XP�PRPHQWR�HVSHFLDO�
no conjunto. Um momento convidativo e que vai ter importância directa no desenvol-

vimento do projecto desse núcleo, na sua relação entre a rua e o interior do complexo 

urbano.

Fig. 66- (topo, esquerda) Ambiência da 

praça.

Fig. 67����GLUHLWD����$PELrQFLD�GR�DQÀWHD-

tro e da zona ajardinada.

Fig. 68 - Ambiência da cerca empenada.

Fig. 65 - Esquema comparativo entre a praça do novo desenho urbano e três praças de refe-

rência: Praça Marquês de Pombal (Vila Real de Santo António), Praça da Figueira e Praça do 

Comércio (Lisboa).
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Fig. 69 - Esquema evolutivo da concepção do desenho urbano proposto.

1 - Analisado os problemas e oportunidades do território, elegeram-se as estruturas a 
demolir de forma a promover um redesenho urbano.

Ϯ�Ͳ�EĂ�ŝŶƚĞŶĕĆŽ�ĚĞ�ĨĂǌĞƌ�ĞŶƚƌĂƌ�Ž�ĞǆƚĞƌŝŽƌ�ŶŽ�ƌĞĐŝŶƚŽ͕�ĚĞĮŶŝƌĂŵͲƐĞ�ŽƐ�ŶŽǀŽƐ�ĞŝǆŽƐ�
internos que criam ligação com a envolvente. Ao mesmo tempo, o papel da rua Cruz da 
Carreira é reforçado e cria-se uma plataforma como zona de estar que serve a frente 
ĚŽ�ĞĚŝİĐŝŽ�ĐŽŶǀĞŶƚƵĂů͘

3 - Do cruzamento entre o elemento primário - a via interior que liga o convento e o 
WĂŶſƉƟĐŽ�Ͳ�Ğ�Ž�ŶŽǀŽ�ĞŝǆŽ�Ͳ�ƋƵĞ�ůŝŐĂ�ă�ƌƵĂ�'ŽŵĞƐ�&ƌĞŝƌĞ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŵĂ�ĞƐĐĂĚĂƌŝĂ�Ͳ�
ƐƵƌŐĞ�Ă�ƉƌĂĕĂ�ĐĞŶƚƌĂů�ƋƵĞ�ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ�Ž�ĚĞƐĞŶŚŽ�ĚŽ�ŶŽǀŽ�ĞĚŝĮĐĂĚŽ�ĚŽ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚŽ�
território, ao mesmo tempo que reforça o papel que convento e Panótpico possuem.

4 - Do desenho da praça erguem-se os 8 novos blocos do novo desenho urbano para o 
Miguel Bombarda. Estes irão acolher o novo programa previsto para o complexo.

ϱ�Ͳ���ĐĞƌĐĂ�Ġ�ƌĞĐƌŝĂĚĂ�ĂƉĂƟƌ�ĚŽ�ƐĞƵ�ůŝŵŝƚĞ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŵĂ�ƐƵƉĞƌİĐŝĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƚŽƌŶĂ�ĞŵƉĞŶĂĚĂ�ŶŽ�ĞǆƚƌĞŵŽ�ĮŶĂů͕�ĂŶƵŶĐŝĂŶĚŽ�Ƶŵ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ŶŽ�ĐŽŶũƵŶƚŽ͕�Ƶŵ�
ĞƐƉĂĕŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂƌ�ă�ĐŚĞŐĂĚĂ�ĂŽ�ŶŽǀŽ�ĐŽŵƉůĞǆŽ͘

ϲ�Ͳ�hŵ�ƌĞĚĞƐĞŶŚŽ�ƵƌďĂŶŽ�Ğ�ƵŵĂ�;ƌĞͿƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ�ĚŽƐ�ĞƐƉĂĕŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ƉĞƌŵŝƚĞ�Ă�
criação de um catalisador urbano com o intuito de renovar o lugar que é o Hospital 
Miguel Bombarda.
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Programa
Como visto durante a contextualização teórica, o programa é também um dos 

principais pontos para a materialização do catalisador, de modo a criar-se um conjunto 

de funções úteis, em falta e convidativos à população local. Durante a concretização do 

programa do catalisador para Sant’Ana, três grandes objectivos foram tidos em conta: 

SUHHQFKHU�IDOKDV�IXQFLRQDLV�H[LVWHQWHV�QD�FROLQD��DWUDLU�QRYRV�UHVLGHQWHV�À[RV�H�FULDU�DV�
condições para que o público geral venha usufruir dos novos espaços públicos. Ao mes-

mo tempo, duas condicionantes mostraram-se fundamentais no processo: criar estru-

WXUDV�FRP�D�ÁH[LELOLGDGH�TXH�D�UHDOLGDGH�FRQWHPSRUkQHD�QHFHVVLWD�H�HVWXGDU�D�YRFDomR�
das estruturas a reabilitar.

Deste modo, é proposto para o complexo:

 - a reabilitação do edifício conventual em hotel (mantendo a sua morfologia 

das celas conventuais);

 - a reabilitação e recuperação do balneário e da casa da caldeira como mu-

seu expositivo e museu de lugar;

 - a reabilitação do “Tridente” num complexo para espaços de trabalho, ba-

seado num conceito de núcleos transformáveis;

 - o Panóptico como um museu de lugar, com exposições temporárias e a 

possibilidade de puderem acontecer eventos artísticos no seu interior;

 - a concretização de uma massa construída, agrupada por núcleos, que 

comporta:

�� nova habitação;

�� espaços para comércio e serviços, com diferentes adaptações e 

transformações;

�� funções de lazer associados aos espaços públicos – cafés e restau-

rante – de forma a atraírem pessoas;

�� uma galeria de arte – que completa a oferta cultural do espaço 

(quase inexistente na colina);

�� um centro de formação, com salas para diferentes usos consoante 

a formação pretendida;

�� e uma residência sénior.

Não fazendo parte directa do exercício, o catalisador pretende, também, impulsio-

nar a recuperação da envolvente urbana. Assim, a reabilitação dos prédios abandona-

dos e em estado de deterioração que a compõem seria um processo indirecto no durante 

e pós concretização do catalisador. Isto atrairia ainda mais novos residentes, permitin-

do também a possibilidade de novos serviços e equipamentos para a zona.
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Reabilitação - Convento

   - Hotel

   - Museu

Reabilitação - Tridente

   - Espaços de trabalho

   - Bar

   - Miradouro
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Fig. 71 - Organigramas funcionais dos diferentes edifícios do complexo

Fig. 70 - Distribuição do programa pelos diferentes edifícios do complexo.
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Fig. 72 - Axonometria programática da reabilitação do edifício conventual e dos balneários. Fig. 73 - Planta e corte das tipologias de quarto no hotel.
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Fig. 74 - Planta da reabilitação do Tridente. Nesta é perceptível a polivalência dos núcleos transformáveis.

Fig. 75 - Esquisso do interior do panóptico, durante um evento artístico.
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1 - Zona circulação.
2 - Núcleo em sistema dividido.
3 - Núcleo em sistema aberto.
4 - Núcleo em sistema coworking.
5 - Áreas de serviços.
6 - Bar explanada associado ao miradouro.
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Projecto de um Núcleo do Catalisador
Dada a sua importância no desenho urbano, o núcleo desenvolvido mais em por-

menor neste exercício é o núcleo um, aquele que cria uma maior ligação à rua da colina.

Programaticamente este complexo é o que anteriormente foi descrito como edifí-

cio híbrido, onde a ideia base é dedicar os pisos térreos aos programas público e semi-

público e os superiores ao programa privado. Assim a habitação, a função mais privada, 

desenvolve-se a partir do nível superior da praça, com as entradas ao nível da rua in-

terior e da praça do núcleo, desenhado com o plano. As tipologias habitacionais variam 

entre os T
1,
 T

2 
e T

3
, com duas excepções em duplex: um T

2
 e outro T

3
. Em todas estas 

um importante objectivo a ser cumprido foi a possibilidade do habitar por parte de um 

indivíduo com mobilidade reduzida. Deste modo, os espaços foram pensados para per-

mitir a mobilidade que a cadeira de rodas necessita, ao mesmo tempo que as zonas de 

lavados (uma em cada tipologia) podem ser transformadas de forma a permitir a sua 

adaptação.

 Na concepção dos espaços interiores destas tipologias houve uma preocupação 

em virar as zonas quentes para o interior do núcleo, para a praça, virando as zonas 

frias para os espaços de passagem. Assim, as salas e quartos surgem na relação com 

D�SUDoD��R�HVSDoR�PDLV�YLYR�GR�Q~FOHR��ÀFDQGR�DV�FR]LQKDV�H�LQVWDODo}HV�VDQLWiULDV�QD�
relação com a galeria de circulação. Sofrendo de uma forte insolação (principalmente 

na fachada sul) foi necessário estudar uma estratégia para o controlo da energia solar 

no novo edifício. Este foi resolvido em duas camadas: lâminas horizontais reguláveis, 

TXH�SRVVLELOLWDP�R�ÀOWUDU�GD�OX]�VHP�LQWHUURPSHU�R�FDPSR�GH�YLVmR��H�XP�VLVWHPD�GH�
painéis deslizantes. Este sistema revela um papel crucial na composição da fachada e 

na relação desta com a praça, já que estes vão ser organizados consoante a necessidade 

de cada tipologia. Assim, vai haver uma dinâmica no alçado que estará directamente 

relacionada com a dinâmica do interior de cada habitação.

Por outro lado, os programas de carácter mais público são desenvolvidos nos pon-

tos em que o complexo está directamente relacionado com o pavimento, através de 

comércio e serviços que sirvam os espaços exteriores. Este facto é bastante importante 

na relação da grande escadaria de acesso ao complexo e o bloco construído, onde surge 

comércio associado aos diferentes patamares da subida.

Estrategicamente a empena da superfície da cerca revelou-se essencial para o 

processo de desenho e desenvolvimento deste núcleo. Através deste gesto criou-se um 

pequeno largo, um espaço de sociabilidade136, ao qual era essencial associar um progra-

PD�FRQYLGDWLYR�TXH�À[DVVH�SHVVRDV�QDV�VXDV�LPHGLDo}HV��6XUJH��DVVLP��XP�&HQWUR�GH�
Artes com a sua entrada principal neste espaço, um equipamento que pretende marcar 

a diferença na oferta pública existente. 

O Centro de Artes desenvolve-se em dois pisos, através de um percurso por entre 

as diferentes salas de exposição. O primeiro, à cota da Gomes Freire, é marcado pela 

superfície central que estrutura o desenho de todo o complexo, um plano rebaixado 

que permite criar uma entrada de luz à sua volta. No segundo, em comunicação com o 

inferior por dois pontos de acesso, a característica principal é a possibilidade das salas 

se abrirem para o exterior, fazendo da praça parte integrante da área expositiva. O 

136  Nota 135, p. 63.
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SHUFXUVR�LQWHULRU�ÀQDOL]D�QXP�WHUFHLUR�QtYHO�FRPSRVWR�SHOR�VHJXQGR�iWULR�GH�HQWUDGD��
este associado à praça do desenho urbano. Assim, este percurso pode ser começado em 

ambos os extremos, ao mesmo tempo que o equipamento concretiza uma transição co-

berta entre a cota da rua da colina e a cota da praça criada – ladeada pelas outras duas 

transições, a rampa e a escadaria.

Na perspectiva previamente descrita, da necessidade que estes espaços cultu-

rais têm para a consolidação da sua identidade137, foi essencial reforçar o papel deste 

equipamento perante o público através da criação de duas estruturas de apoio: um 

restaurante e um bar explanada. O primeiro, ao nível da rua Gomes Freire, trabalha 

com o espaço criado pela empena da cerca. O segundo, ao nível da praça, trabalha com 

a exposição exterior – quando esta aconteça – ou com os eventos de animação exterior 

que ele próprio pode criar.

Em suma, este projecto pretende concretizar os mesmos objectivos a que o dese-

nho urbano se propõe: gerar um novo espaço para o encontro de pessoas e de ideias e 

para troca de novas experiências. A concretização de um equipamento diferenciado que 

desperte o interesse à população residente e ao novo residente, um novo espaço para a 

criação de memória na cidade.

137  Nota 72 p. 26.

Fig. 76 - Simulação virtual do interior da Sala 1 do Centro de Exposições.
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Fig. 77 - Axonometria programática do complexo, com a indicação dos dois percursos e entradas na Galeria 

de Arte.
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Considerações F inais
“O processo de criação arquitectónica habita um labirinto e as pesquisas 

progridem em zig-zag. Quando pensamos ter encontrado uma ponta da resolução; 
verificamos. Se funciona; guarda-se. Se não funciona; recomeça-se.”138

138  Álvaro Siza Vieira in BEAUDOUIN, Laurent; MACHABERT, Dominique – Álvaro Siza. Uma questão de medida. Casal da Cam-
bra: Caleidoscópio, 2009. p. 204
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Partindo de uma premissa de responder à questão “pode um novo espaço recriar 

uma porção da cidade?”, ao longo desta dissertação procurou-se compreender de que 

forma estes Catalisadores Urbanos proporcionam as ditas transformações arquitectó-

QLFDV��VRFLDLV��FXOWXUDLV�H�GHPRJUiÀFDV�QRV�OXJDUHV�HP�TXH�VH�LQVHUHP.
'HVWH�PRGR��R�SURFHVVR�GH�UHÁH[mR�WHyULFD�WHYH�XP�SDSHO�IXQGDPHQWDO�QD�FULDomR�

de bases para o exercício do Projecto Final de Mestrado. Perceber as bases, o papel e 

a relação do catalisador na cidade e no urbano foram a chave para a compreensão de 

como concretizar um Catalisador para Sant’Ana.
Foi importante, logo no princípio do processo, perceber que, apesar do seu po-

tencial de criar cidade, no grande núcleo citadino contemporâneo estes catalisadores 

recriam bairros ou partes de uma estrutura que por vezes perde a sua leitura contínua. 

O efeito de criar cidade existe ao intervir nos núcleos em crescimento ou naqueles que 

ainda estão para crescer.

Desta maneira,  foi analisado o papel destas estruturas catalisadoras ao longo da 

KLVWyULD�XUEDQD��ÀQDOL]DQGR�VH�QXP�SUHVHQWH�HP�TXH�VH�DVVLVWL�DR�UHJUHVVR�j�GLPHQVmR�
social no trabalho dos arquitectos, ou seja, a uma maior preocupação pelos problemas 

e pelo que as populações precisam. Como em tudo, cada caso é um caso pelo que é 

impossível tomar o princípio de uma receita universal. Logo, a primeira conclusão a 

reter deste estudo é que para a concretização destes catalisadores é preciso investigar, 

estudar e interpretar os problemas do contexto, da sua inserção, de forma a ser possível 

resolvê-los através da metodologia indicada para a situação.

Nesta perspectiva, depois de criadas as premissas com a análise do locus, os ins-

trumentos de catalisação – especialmente os elementos primários – demonstram ser 

guias essenciais para orientar e estruturar o tipo de intervenção a tomar, de forma a 

criar uma continuidade urbana no contexto.

Como evidenciado ao longo do trabalho, é importante relembrar que esta proprie-

dade de estimular o desenvolvimento de uma zona é partilhada pela intervenção à es-

cala do edifício assim como pelo plano ou redesenho urbano. Em ambos, é indispensável 

D�H[LVWrQFLD�GH�XP�HVSDoR�S~EOLFR�TXDOLÀFDGR��Mi�TXH�HVWH�DVVXPH�VH�“como um lugar 

GH�FRQÁXrQFLD�GH�GLYHUVRV�LQWHUHVVHV�H�H[SHULrQFLDV��SRU�GLIHUHQWHV�IDL[DV�HWiULDVµ139, ou 

139  GONÇALVES, Rafaela Naia – %H\RQG�'HOLULRXV��UHÀH[}HV�VREUH�R�LFyQLFR��R�VRFLDO�H�R�XUEDQR� Coimbra: Departamento de 
Arquitectura da FCTUC, 2011. [Em linha]. p. 133
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seja, assume-se como um espaço social por excelência.

A abordagem do Hospital Miguel Bombarda como um vazio urbano, os referidos 

espaços expectantes e privilegiados para essas transformações, permitiu a aplicação 

GD�WHRULD�FDWDOLVDGRUD�QD�FRQFHSomR�GH�XP�QRYR�HVSDoR�DUTXLWHFWyQLFR�ÁH[tYHO�H�PXOWL-
funcional. O abrir da sua estrutura interna ao público permitiu à cidade descobrir este 

lugar, tomá-lo como componente da sua dinâmica. Através da reabilitação das estru-

WXUDV�UHOHYDQWHV��GD�FRQVWUXomR�GH�QRYRV�FKHLRV�H�GD�TXDOLÀFDomR�GRV�YD]LRV��RX�VHMD�
dos espaços públicos, foi possível (re)desenhar um novo locus na colina de Sant’Ana: 

um lugar onde o viver, trabalhar, permanecer, descansar misturam-se bem como o 

WLSR�GH�SHVVRDV�H�YLYrQFLDV�SRVVtYHLV��$�ÁH[LELOLGDGH�GDV�VXDV�HVWUXWXUDV�SHUPLWH�XPD�
URWDWLYLGDGH�GH�XVRV�EHQpÀFD�SDUD�R�HVSDoR��SRVVLELOLWDQGR�XPD�HYROXomR�H�UHDGDSWDomR�
consoante os requisitos pedidos no decorrer do tempo.

Referindo o mesmo por outras palavras, o Catalisador Urbano permite o redese-

nhar da cidade (a diferentes escalas), o reescrever da sua história nos diferentes núcle-

RV�XUEDQRV��5HTXDOLÀFDQGR�iUHDV�GHJUDGDGDV�H�HVTXHFLGDV�QR�WHFLGR�XUEDQR��SHUPLWH�
criar um novo desenho na paisagem urbana.
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Anexos

Anexo I - Tipos de uso na colina.

�� Planta de usos no nível térreo

�� Planta de usos acima do nivel térreo

Anexo II - Painéis para a disciplina 6HPLQiULRV�GH�$SRLR�DR�3URMHFWR�)LQDO�GH�
Mestrado

Anexo III - Programa funcional proposto

Anexo IV - Peças desenhadas para apresentação

Anexo V - )RWRJUDÀDV�GDV�PDTXHWHV�ÀQDLV
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