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Resumo 

Perante uma cidade dispersa, com tendência a tornar-
se cada vez maior e mais a mecânica, acentua-se a 
necessidade de desenvolver e implementar estratégias 
no sentido de restaurar a vida em sociedade das 
nossas cidades, tendo o homem e as suas relações 
como objeto de referência.   

O mosteiro teve desde cedo um papel importante na 
cidade, direcionando a sua expansão e servindo 
como elemento promotor de uma nova urbanidade. 
Hoje, parte destes mosteiros representam objetos 
estagnados e expectantes na vida da cidade. 

Deste modo, a proposta passa por reinterpretar o 
papel do mosteiro na cidade, servindo-se dele como 
elemento reativador e promotor urbano, catalisando a 
vida em sociedade. De gerador de cidade o mosteiro 
representa hoje um objeto com a capacidade de 
fortalecer e assegurar os laços da vida urbana, 
tirando partido da sua capacidade de adaptação a 
vários usos. Potencia a vida segundo uma lógica de 
recompactação e densificação urbana, onde a 
consolidação e agregação funcional permitem 
desenvolver na mesma área o trabalhar, habitar e 
recrear numa estratégia de proximidade e intimidade 
urbana. 
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Abstract 

Facing the dispersion of the city, with a tendency to 
become increasingly larger and more mechanical, 
accentuates the need to develop and implement 
strategies to restore the social life of our cities, having 
the man and their relationships as reference. 

The monastery, from an early age, had a significant 
role in the city, directing the expansion of the city and 
serving it as an element that promotes a new urbanity. 
Today, some of these monasteries are stagnant 
objects, expecting life in the city. 

In this way, the proposal passes through reinterpret 
the role of the monastery in the city, where it serves 
the city as an element of urban reactivation and 
promotion, catalyzing life in society. 

Starting for being a city generator, the monastery is 
now an object with the ability to strengthen and 
ensure urban life, taking advantage of the capacity for 
adaptation to multiple uses. Provides life according to 
a logic of recompaction and urban densification, 
where the functional consolidation and aggregation 
allows to develop, in the same area, spaces where it´s 
possible to work, live and recreate a strategy of urban 
proximity and intimacy. 

  



 

 



V 
 

 

 

 

Agradecimentos 

 

 Termino assim esta grande odisseia agradecendo ao Professor Nuno Mateus e ao 

Professor Paulo Pereira que me apoiaram na realização deste trabalho, tendo sido para mim 

um prazer imensurável absorver toda a vossa sabedoria. 

 À minha família que me apoiou e que sempre preocupados com a minha alimentação 

me deram força para continuar. 

 A todos os meus amigos e colegas que ao longo dos últimos anos me acompanharam 

nos momentos de trabalho e de festa. 

 Aos jantares e noites de conversa que ajudaram por tantas vezes a resolver projeto e 

a relaxar. 

 Aos duros que perderam horas das suas vidas dando um apoio precioso na recta 

final. 

 A todos aqueles que acreditaram em mim um Muito Obrigado.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 Índice 

 

INTRODUÇÃO  

     Objeto ……………………………………………………………….......................... 1 

     Objetivo ………………………………………………........................................... 1 

     Metodologia …………………………………………………………………………….. 2 

  

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS DA CIDADE  

     1.1 – Enquadramento Histórico ………………………………………………………... 5 

          A Cidade …........................................................................................... 7 

          A Cidade Orgânica ………………………………………………………………… 10 

          O Regresso aos ideais Clássicos ………………………………………………….. 13 

          Da cidade Industrial à cidade ……………………………………………………… 
M d  

16 

     1.2 – O espaço Público da Cidade …………………………………………………... 25 

          A Praça ……………………………………………………………………………… 27 

          A Rua ………………………………………………………………………………... 31 

          O Cluster ……………………………………………………………………………. 35 

     1.3 – A cidade de Hoje e Amanha …………………………………………………… 41 

  

CAPÍTULO 2 – O MOSTEIRO 

 

 

     2.1 – O Mosteiro do Desterro, História e Tipologia ………………………………….. 49 

     2.2 – O Mosteiro e a Cidade …………………………………………………………. 55 

     2.3 – Estratégia de Reabilitação e Re_utilização …………………………………….. 61 

     2.4 – Construir no Construído – Casos de Estudo 63 

  

CAPÍTULO 3 – TRABALHO PRÁTICO 

 

 

     3.1 – Construir no Construido – Contexto …………………………………………….. 67 

     3.2 – Método e Abordagem Projetual ………………………………………………… 69 

     3.3 – Definição Programática ………………………………………………………….. 73 

     3.4 – Proposta de Reabilitação e Re-utilização do Mosteiro …………………………. 75 

  

CONCLUSÃO ………………………………………………………………………………. 79 

BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………………. 81 

ANEXOS …………………………………………………………………………………….. 85 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IX 
 

Índice de Imagens  
 

Figura 1 - Plano de Mileto , CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, 
Editorial Presença, 7ª edição, Lisboa 2008 p.49 

8 

Figura 2 - Timgad. CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, Editorial 
Presença, Lisboa 2008 p.55 

9 

Figura 3 - Fustat (cairo) CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, Editorial 
Presença, Lisboa 2008 p.59 

10 

Figura 4 - Granada. CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, Editorial 
Presença, Lisboa 2008 p.76 

10 

Figura 5 - Lugignano (Itália). CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, 
Editorial Presença, 7ª edição, Lisboa 2008 p.86 

11 

Figura 6 - “A Cidade Ideal”,Disponível on-line em <http://picasaweb.google.com/fotosaula/ 
RenascimentoItalia#5368879516819499698>, consultado a 14 de Novembro de 2012 

13 

Figura 7 - Piazza Navona, Disponível on-line em <http://www.romeartlover.it/Vasi26na.html> 
 consultado a 11 de Novembro de 2012 

14 

Figura 8 - Área periférica de Londres, GARCIA LAMAS, José. M. Ressano - MORFOLOGIA 
URBANA E DESENHO DA CIDADE, Edição Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª Edição, Lisboa 2000 

16 

Figura 9 - Intervenção de Georges Eugéne Haussma, Paris, Disponivel on-line em 
<http://intranet.arc.miami.edu/rjohn/ARC68%20-%202003/empir14.JPG>, consultado a 2 de fevereiro 
d  2013 

17 

Figura 10 - Esquema do plano de Cerdá e as suas possíveis apropriações, Disponivel on-
line em <http://2.bp.blogspot.com/Plano+de+Barcelona+de+Ildefonso.png>, consultado a 2 de fevereiro 
d  2013 

17 

Figura 11 - Diagrama básico da Cidade jardim, Ebenzer Howard, CHUECA GOITIA, 
Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, Editorial Presença, 7ª edição, Lisboa 2008 p.150 

18 

Figura 12 - Le Corbusier explica projeto para a “Ville Radieuse”, Disponível on-line em 
<http://www.treehugger.com/files/2009/11/witold-ri-fourparadigms.php>, consultado a 18 de janeiro 
d  2013 

21 

Figura 13 -  Tipologias de espaços urbanos e a crítica ao desenho da cidade zonada, 
MACHADO, António José P. Santos (1993). A Unicidade e Multiplicidade do “Espaço-Rua” como suporte 
do crescimento, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitectura. Texto policopiado, 
Tese de Doutoramento, p. 23 

 

22 

Figura 14 - Extratos da planta de Lisboa, Ternos Passeios, um manual para melhor entendimento e 
fruição dos espaços urbanos públicos, Instituto de Promoção Ambiental/ IPAMB e Câmara Municipal de 
Lisboa, Pelouro de Ambiente e Espaços Verdes, ISNB: 972-9 300-82-8, p. 52 

 

25 
Figura 15 - Praça Renascentista, Disponivel on-line em 
<http://es.museicapitolini.org/sede/piazza_e_palazzi>, consultado em 18 de janeiro de 2013 

27 

Figura 16 - Diversas morfologias de praças Portuguesas, COELHO, Carlos Dias - A PRAÇA EM 
PORTUGAL, Inventário do Espaço Publico, Edição Direção-Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano, Lisboa 2008 p.16 

 

29 
Figura17 - Ruas de Lisboa, “Através da Multidão”, autor: João Rodrigues, disponível on-line em 
<http://olhares.aeiou.pt/atraves_da_multidao_foto1067830.html>,  e  António Neto, disponível on-line 
em<http://olhares.aeiou.pt/curioso_foto4588459.html>, consultado a 18 de Janeiro de2013 

 

33 
Figura 18 - Diagrama dispersão vs concentração das atividades nas cidades, Adaptado 
de SMITHSON, Alison Margaret; SMITHSON, Peter, “The Charged Void: Urbanism”, New York: 
Monacelli Press, 2005, p.28 

 

35 
Figura19 - Pátio em Alfama, Foto fornecida ao autor 37 



Figura 20 - Exemple de Enclave, CUllEN, Gordon - PAISAGEM URBANA, edições 70 ,Lisboa 
2010, p.27 

39 

Figura 21 - Chicago, consequência do carro na cidade, CARMONA, Matthew, HEATH, Tim, 
OC, Taner, TIESDLL, Steve - PUBLIC PLACES – URBAN SPACES , Architectural press, Oxford 2003 

43 

Figura 22 -Visão Serial, CUllEN, Gordon - PAISAGEM URBANA, edições 70 ,Lisboa 2010, p.19 44 

Figura 23 - Panorâmica do Desterro e do Campo de Santana, Disponivel on-line em< 
http://biclaranja.blogs.sapo.pt/32817.html> consultado a 22 de janeiro de 2013 

49 

Figura 24 - Evolução cronológica do Mosteiro do Desterro, imagem elaborada pelo autor 
2013 

51 

Figura 25 - Igreja de S. Vicente de Fora, segundo Kubler 52 

Figura 26 - Igreja do Mosteiro do Desterro, (Parcialmente preservada), Lisboa 52 

Figura 27 - Igreja de S. Vicente de Fora, Lisboa 52 

Figura 28 - Legenda dos Espaços originais do Mosteiro, imagem elaborada pelo autor 2013 53 

Figura 29 - Lisboa 1650, Os espaços de conventos e Mosteiros, Disponivel on-line em< 
http://revelarlx.cm-lisboa.pt/gca/?id=140> consultado a 26 de janeiro de 2013 

55 

Figura 30 - Antes de 1780 Disponivel on-line em http://purl.pt/21966/1/cc-594-v_JPG/cc-594-
v_JPG_24-C-R0150/cc-594-v_t24-C-R0150.jpg, consultado a 22 de janeiro de 2013 

57 

Figura 31 - Cerca de 1755,Revista de obras publicas e minas, Disponível on-line em < 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=424290> consultado a 22 de janeiro de 2013 

57 

Figura 32 - Ano1911 ( assentamento do eixo “Almirante Reis”), Levantado e desenhado sob 
a direcção de Júlio António Vieira daSilva Pinto Arquivo Municipal de Lisboa 

58 

Figura 33 - Ano 1858 Atlas da carta topográfica de Lisboa n.º 28 (1858) de Filipe Folque 58 

Figura 34 - Mosteiro Santa Maria do Bouro, Léon, J, H; Collová, R; Fontes L (2001); Santa Maria 
do Bouro – construir uma Pousada com as pedras de um Mosteiro –Eduardo Souto de Moura. selected 
works-white and Blue 1ª edição 

63 

Figura 35 - Pousada de Viseu, Disponível on-line em 
<http://www.flickr.com/photos/apavt/63997/sizes/z/in/photostream/>  consultado a 15 de Janeiro 
d  20 3 

64 

Figura 36 - Imagem aérea de Lisboa, colina de Sant’ana e área de intervenção, imagem 
elaborada pelo autor 2013, com base no google earth 

68 

Figura 37 - Esquema da “massa” de intervenção, imagem elaborada pelo autor 2013 69 

Figura 38 - Colina de Sant’Ana | conventos e principais espaços públicos, imagem 
elaborada pelo autor 2013, com base no google earth 

70 

Figura 39 - Esquema do espaço público,imagem elaborada pelo autor 2013 70 

Figura 40 - Diagrama programático, Habitação, imagem elaborada pelo autor 2013 73 

Figura 41 - Diagrama programático, Equipamentos, imagem elaborada pelo autor 2013 74 

Figura 42 - Diagrama programático, Comercio e Estacionamento, imagem elaborada pelo 
autor 2013 

74 

Figura 43 - Esquema das alterações volumétricas, imagem elaborada pelo autor 2013 75 



XI 
 

Figura 44 - Diagrama daadição do ultimo piso, imagem elaborada pelo autor 2013 76 

Figura 45 - Diagrama programático do mosteiro, imagem elaborada pelo autor 2013 77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





1 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Objeto 
 O trabalho tem como objeto primordial o tema do Mosteiro na cidade como 

dinamizador e reativador da vida Urbana, procurando explorar as suas potencialidades 

de adaptação e de contextualização com uma nova forma de habitar o espaço urbano.  

O Estudo deste tema surge como reflexão paralela ao desenvolvimento da 

componente projectual, servindo-a metodologicamente e propondo novos caminhos nas 

diversas fases de trabalho. 

 

 

Objetivo 
A investigação teve como objetivo principal apurar as potencialidades do 

Mosteiro na sua relação com a cidade, fortalecendo e dinamizando o papel do Homem e 

da sociedade com a cidade e com o habitar contemporâneo. Desde a expansão urbana 

que o Mosteiro tem servido a cidade como gerador de uma nova urbanidade, hoje 

propõe-se uma função não menos importante na nossa sociedade, o de reativador e 

dinamizador da vida em comunidade. 

 Neste sentido pretende-se através do estudo da evolução da cidade e da 

caracterização do espaço público, refletir como a memória e identidade do Mosteiro 

podem apoiar a ideia de cidade compacta contemplando uma multiplicidade de usos, 

promovendo o pensamento arquitectónico e contribuindo para a densificação da estrutura 

urbana.  

 

 

 

 

 



 

Metodologia 
Metodologicamente a presente dissertação articula os temas desenvolvidos nas 

duas fases que compõem a componente prática, abrindo novos caminhos ao longo da 

pesquisa e direcionando a investigação à medida que o processo de aprendizagem era 

desenvolvido.   

O documento divide-se então em três capítulos, onde os dois primeiros 

representam a investigação dos temas desenvolvidos e por fim, o último corresponde à 

aplicação destes no objeto de trabalho. 

Assim, o primeiro capitulo pretende fazer um estudo sobre a cidade, sendo este o 

tronco comum da disciplina, e do qual foram levantadas as primeiras propostas de 

trabalho. Propondo a intervenção uma estratégia de densificação e reabilitação urbana 

do quarteirão adjacente ao Mosteiro do Desterro, procedeu-se ao enquadramento 

histórico da cidade que para além de permitir consolidar conhecimentos, ajudou a 

compreender o processo de formação da cidade. Posteriormente este capítulo faz uma 

análise do espaço público da cidade e finaliza com a análise do estado da cidade nos 

tempos que decorrem levantando algumas considerações acerca do futuro da cidade. 

O segundo capítulo representa o estudo do tema ligado ao Mosteiro onde numa 

primeira parte é feito a análise histórica e tipológica do objeto em estudo, posteriormente 

estuda-se a relação da cidade com o Mosteiro e por fim analisa-se o tema da reabilitação 

e reutilização do património. 

Por fim o último capítulo contextualiza a área de intervenção, descreve a 

metodologia projetual e sintetiza os temas abordados no desenvolvimento do documento 

escrito, sintetizando-os na proposta de reabilitação do Mosteiro do Desterro.        
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CAPÍTULO 01 

FUNDAMENTOS DA CIDADE 
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1.1- Enquadramento Histórico  
 

 

 

A cidade que habitamos e conhecemos hoje, é o resultado da constante 

transformação que esta tem vindo a sofrer ao longo dos tempos. A evolução de 

mentalidades, as conquistas, as explosões demográficas, as pestes, guerras, o mercado, 

as inovações tecnológicas, são, entre outras, as grandes causadoras das diversas 

transformações ocorridas na cidade.  

Deste modo podemos afirmar que a cidade não é tanto um reflexo da sociedade 

que a habita, mas sobretudo o resultado das constantes restruturações que nem sempre 

foram sensíveis à sua identidade e suas verdadeiras necessidades.   

 “Hoje desenhar a cidade e nela intervir é também compreender e conhecer a 

cidade antiga e a cidade moderna, as suas morfologias e processos de formação.”1

Não faz sentido falar sobre a cidade, sem que primeiro analisemos e 

compreendamos as suas raízes e evoluções. Só assim estaremos preparados para planear 

o seu desenvolvimento futuro de uma forma esclarecida e consciente do processo de 

transformação de uma cidade.  

 

O estudo da evolução da cidade serviu de base à intervenção urbana operada no 

quarteirão onde se encontra implantado o Mosteiro do Desterro que por sua vez sustenta 

a intervenção no próprio Mosteiro. Do mesmo modo que o Mosteiro serviu a cidade 

permitindo a sua expansão e formação, a cidade serve o Mosteiro segundo numa logica 

projectual articulando morfologicamente percursos e espaços comuns do seu programa. 

Nas próximas páginas faremos um breve enquadramento histórico que procura 

analisar a evolução e transformação da cidade desde a sua formação até aos nossos 

dias. 

 

 

                                                             
1 GARCIA LAMAS, J. M. R. - MORFOLOGIA URBANA E DESENHO DA CIDADE, Edição Fundação Calouste Gulbenkian, 
2ª Edição, Lisboa 2000, p. 28 



 

A Origem da Cidade 
 

No período Neolítico, encontramos as primeiras formas de aglomerados 

populacionais, que mais tarde iriam dar origem às primeiras cidades. A passagem do ser 

humano de um modo de vida nómada para o sedentarismo resulta nestes primeiro 

aglomerados – as aldeias agrícolas – que se desenvolviam ao longo daquilo que hoje 

chamamos de rua. É este o ponto de partida para o urbanismo, a noção de caminho que 

articula e relaciona os vários aspetos de uma população, ordenando e dando sentido à 

urbe. 

Posteriormente os limites destes caminhos foram-se formalizando deixando de ser 

apenas o espaço aberto e indiferenciado, passando a ser ocupados por diversos usos e 

construções, criando um caracter específico e único na aldeia. Foram estes caminhos, 

trajetos sinuosos que para além da sua função de espaço de circulação, criaram nos seus 

alargamentos, quebras e recantos os lugares privilegiados da vida comunitária das 

tribos.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 MACHADO, António J. P. Santos - A UNICIDADE E MULTIPLICIDADE DO “ESPAÇO-RUA” como suporte do crescimento, 

p. 45  
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A Cidade Antiga  
  

 

Das primeiras civilizações, – Egípcia, Mesopotâmica e Indostânica – pouco 

conhecemos em relação às suas cidades, pois o que melhor resistiu foram essencialmente 

os gigantescos monumentos religiosos, fúnebres e também alguns palácios de monarcas 

divinizados. Ainda assim, alguns restos de cidades perduraram, dando-nos uma ideia de 

como estas se desenvolviam. Cidades como as Egípcias, Babilónicas e do Vale do Indo, 

obedecem a uma geometria ortogonal ou tendencialmente regulada, que reunia as 

pequenas habitações em blocos rectangulares, separadas por ruas estreitas3

É na Antiguidade Grega que o espaço público se afirma como a base da 

civilização. Nasce aqui a cidade política, onde se conversa e onde os contactos 

primários entre os seus habitantes prevalecem. Este tipo de cidade, conversadora tem 

muito a ver com o desenvolvimento da vida citadina. O seu espaço principal é o centro, 

que se forma a partir do lugar do sagrado, um santuário. Em volta deste santuário situa-se 

a Ágora, a «praça», com edifícios de funções administrativas e jurídicas. O modo de 

organização fundiária do solo destinado à habitação, faz-se através da quadrícula, muito 

embora esta não seja ainda considerada como um princípio de composição urbana. 

Mileto é um dos melhores exemplos onde a quadrícula ortogonal é usada. A cidade 

divide-se em três partes com escalas diferenciadas, onde a central é composta pela 

ágora, pelos seus edifícios mais representativos e pelo grande espaço de comércio, 

rompendo com a monotonia da quadrícula. 

. As cidades 

Micénicas, das Ilhas Gregas e de Creta, são por sua vez cidades de cariz mais orgânico 

oferecendo articuladamente áreas reguladas com outras com uma estrutura mais irregular 

e cumulativa. Nestas urbes era sobretudo importante a funcionalidade comercial e 

defensiva. 

  

 

                                                             
3CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, Editorial Presença, 7ª edição, Lisboa 2008, p.40 



Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) atribui a Hipódamo (398 a.C. – 408 a.C.), natural 

de Mileto o mérito de nos ter deixado e de ter posto em prática a teoria de uma 

organização lógica da cidade. Chueca Goitia considera mesmo Hipódamo como o 

primeiro urbanista com critério científico e rigoroso que o mundo conheceu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente surge a cidade Romana que se baseia na cidade Grega e surge a 

partir do desenvolvimento de antigas aldeias ou povoações indígenas, ou mesmo da 

consolidação dos acampamentos militares e colónias de veteranos. É uma cidade com um 

forte sentido religioso, onde o traçado chega a ser compreendido como uma ocupação 

cósmica do território. Desenvolve-se segundo o eixo Decumanus, no sentido nascente 

poente, e é cruzado pelo cardus, Norte-sul.4

Como sucessora da cidade Grega, a cidade Romana desenvolve a estrutura da 

quadrícula, pese embora o facto que nas suas colónias, esta seja mais frequente, quer 

por razões fundiárias, quer pela facilidade de construção e utilização de mão-de-obra, 

nem sempre qualificada ou inventiva. É fornecido às colónias um esquema pré-

determinado de fácil assimilação, adaptado essencialmente às necessidades das 

infraestruturas correspondendo a uma lógica de organização ortogonal. Esta divisão do 

solo em parcelas não faz ainda parte dos instrumentos da estética urbana, já que se 

tratava de uma cidade essencialmente pragmática de conceção racional. No seu interior, 

os espaços livres correspondiam apenas a pátios, não sobrando espaços residuais ou 

intersticiais. Trata-se de uma cidade extremamente densa, desenhada matricialmente 

pelas ruas e praças. 

 

                                                             
4 Cf. PEREIRA, Paulo - ARTE PORTUGÊSA, História Essencial, Editora Temas e Debates, Lisboa 2011, p. 121-122.  

Figura  1 Plano de Mileto – Asia Menor em 479 a.C.  a quadricula  regular é 
cortada  bruscamente pelo relevo e muralhas. Os monumentos, edifícios e lugares 
públicos do centro ignoram a quadrícula regular que se destina à habitação.  
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É desta altura o mais antigo tratado de arquitectura e urbanismo conhecido, “De 

Architectura”, da autoria de Vitrúvio e escrito ente os anos 27 a 16 a.C. e que neste 

abrangente compêndio fundamenta o desenho da cidade na observância das condições 

naturais, geomórficas e climatéricas no desenho das ruas, entre outras.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
5 Cf. Op.cit., p. 40 e seguintes. 

Figura  2 Timgad. Plano do assentamento Romano, escavado pela Direction des Arquités  



 

A Cidade Orgânica 
  

 

A característica que une a generalidade das cidades muçulmanas é a sua 

homogeneidade e semelhança desde a costa do Atlântico até ao interior do Golfo Persa. 

Isto deve-se ao facto do Islão ser fundamentalmente uma nova conceção de vida, imposta 

por uma religião rigorosa e pouco flexível, que vai beber todos os seus ensinamentos ao 

Alcorão.  

Trata-se de uma cidade de crescimento orgânico e simples, de estrutura intuitiva e 

flexível que sublima a sua interioridade. ”Quem sabe se a simplicidade de instrumento 

não esteve na base da sua eficácia. Filosofia, moral, politica, legislação, tudo ficava 

reduzido ao Alcorão.”6

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade islâmica é uma cidade introvertida, secreta, constituída por justaposição 

de construções indiferenciadas, voltadas para o seu interior. A ágora ou a praça não tem 

lugar neste modelo de cidade. Esta é estruturada por ruelas tortuosas que desenham 

dentro de muralhas cidades indiferentes às lógicas euclidianas de organização. As 

reuniões públicas do povo muçulmano são feitas nos pátios das mesquitas, e estas não 

são propriamente reuniões de caracter cívico, para falar da vida política, mas sim, 

reuniões para reflexão e adoração do seu Deus. Somente quando a viela se alarga e se 
                                                             
6 CHUECA GOITIA, Fernando, op. cit., p.60 

Figura  4 Granada. Bairro do Albaicin. Espanha Muçulmana Figura  3 Fustat (cairo) esquema do espaço público 
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institui um largo ou “rossio”, como se diria em português, é que a malha urbana acolhe 

um espaço aberto – o soukh – onde tem lugar o comércio e a troca ou intercâmbio de 

produtos. Mas este pode ser entendido, como uma ampliação do espaço comum da rua, 

e não tanto (excetuando as cidades turcas e otomanas, bem como as que herdaram uma 

lógica organizativa a partir de pré-existências romanas) como um espaço de instituição 

formal. A kasbah é, aliás, uma consequência do aproveitamento tenso de ruas e ruelas, 

porventura cobertas, de modo a criar um centro de troca.    

Paralelamente a esta Cidade surge numa época de guerras sangrentas e de 

definições territoriais, entre os séculos XI e XIV a cidade medieval, baseada sobretudo 

numa economia comercial e, bem entendido, numa necessidade defensiva permanente. 

São vários os tipos de formação de cidades medievais que podemos registar; entre elas 

temos: as antigas cidades romanas que permaneceram, ou que, tendo sido 

abandonadas, são posteriormente recuperadas e transformadas; burgos que se formaram 

na periferia da cidade romana; antigos santuários cristãos instalados fora das cidades 

romanas; e as novas cidades, como as bastides, fundadas com bases comerciais e 

militares, a partir de um plano geométrico predeterminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

É devido à sua necessidade de crescimento e à instalação de novas funções, 

como as ordens militares e religiosas, que a cidade numa sobreposição de traçados, se 

implantou no que ainda sobrava do antigo traçado romano ortogonal. Este modelo 

organizativo corporizou o princípio morfológico característico da idade média - o traçado 

radioconcêntrico. Algumas povoações seguem um traçado regular, sobretudo as 

chamadas bastides (em Portugal, as “vilas novas”), por razões que se prendem com a 

colonização e povoamento bem como com as finalidades defensivas. Mas é sobretudo a 

forma orgânica que se vai instaurar como resultado do processo de formação da cidade. 

Figura  3 Lugignano (Itália). Tipo de Cidade Radioconcêntrica  



O aspeto final é de aparente desordem, causado pela adaptação ao terreno, e às 

construções vizinhas; mas não se deve contudo confundir essa aparência com a ausência 

de uma lógica de crescimento. Tais cidades desenvolveram-se na maior parte dos casos 

confinadas entre muralhas, e atingiram uma densidade considerável: as propriedades – 

ou lotes – eram estreitos e profundos em relação à rua; por sua vez as casas distribuíam-

se em fiadas compactas, sem intervalos entre si e a frente de rua constituía um bem 

singular a partilhar.7

Mas todas estas condicionantes acabaram por contribuir para a existência de 

cidades de forte identidade e de particular beleza. Dificilmente encontramos, ao longo da 

história, conjuntos urbanos tão homogéneos e humanizados, com ambientes que superem 

os das cidades medievais sob o ponto de vista dos valores visuais. “A cidade medieval é 

um meio homogéneo, e ao mesmo tempo plenamente identificável em todas as suas 

partes. Não há nela nada de dissonante nem que rompa a sua textura subtil; e, não 

obstante, nenhuma rua se confunde com outra, nenhuma praça ou praceta deixa de ter a 

sua especificidade, nenhum edifício deixa de falar a sua própria linguagem…”

 

8

 

 

 

  

 

 

                                                             
7 COUCEIRO, João, et al - TERNOS PASSEIOS, um manual para melhor entendimento e fruição dos espaços urbanos 
públicos, 1997. p. 29 
8 CHUECA GOITIA, Fernando, op. cit., p.89 
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O Regresso aos ideais Clássicos  
 

 

 

 

 

 

 

O Renascimento foi um período da história da Humanidade que se dedicou a 

aprofundar os valores da antiguidade clássica, redescobrindo as suas formas e ordem 

compositiva e monumentalidade. Pode dizer-se, que o renascimento foi uma época de 

grandes avanços no conhecimento da arquitectura, mais do que no urbanismo.  

Ao contrário da arquitectura, o urbanismo clássico tinha desaparecido, as cidades 

antigas não tinham resistido às transformações dos tempos e à revolução introduzida pelo 

modelo de crescimento da cidade medieval. Então o urbanismo apoia-se apenas em 

algumas passagens desse grande manual da era Clássica escrito por Vitrúvio (séc. 1 a.C.), 

que pela sua descoberta recente se tornou rapidamente muito influente. Este tratado, 

carecendo de desenhos, baseava-se em três princípios fundamentais, que descrevem 

como deve ser a arquitectura e a cidade: firmitas, que se refere à estabilidade e ao 

carácter construtivo da arquitetura; utilitas, que originalmente se refere à comodidade e 

ao longo da história foi associada à função e ao utilitarismo; venustas, associada à 

beleza e à apreciação estética. Segundo estes ensinamentos, nasce a cidade ideal do 

renascimento, intelectual e teorizada por múltiplos tratadistas da época, desenvolvendo o 

pensamento utópico renascentista. 

Esta cidade, desenvolvia-se através da planta radiocêntrica octogonal e 

organizava-se segundo a direção dos ventos. Mas de facto, enquanto o pensamento 

utópico desenvolve e elabora as cidades geométricas ideais, a vida continua a decorrer 

nos ambientes das antigas cidades da era medieval, nas suas pitorescas e irregulares 

praças e nas estreitas e tortuosas ruelas.  

León Baptista Alberti (1404-1472), foi uma das maiores referências do 

renascimento. Arquitecto e teórico de arte, dedicou-se ao estudo de Vitrúvio. Defendeu 

Figura  4 - “A Cidade Ideal”, quadro atribuído a Piero della Francesca, c. 1470 



que a cidade devia construir-se com o objetivo do prazer austero da geometria, a forma 

radiocêntrica consubstancia esta perfeição geométrica. Escreve o célebre tratado “De re 

aedificatori” e antecipando-se ao princípio moderno de hierarquização das ruas, 

admitindo que as principais deveriam ser retas e amplas com edifícios todos à mesma 

altura. 

O Barroco inspira-se plenamente nos ideais renascentistas, embora a perspetiva 

ganhe ainda mais protagonismo surgindo como o seu grande instrumento, primeiramente 

explorado na pintura e na arquitectura, e então, mais tarde no Urbanismo. A cidade do 

barroco atinge assim o seu apogeu no século XVIII. 

Pierre Lavedan9

 

 (1885-1982) reduz a três os princípios do barroco: linha reta, 

perspetiva monumental e programa, ou por outras palavras, a uniformidade. O barroco 

vai até ao ponto de contemplar o mundo como uma vista. A perspetiva pressupõe a 

contemplação do mundo de um único ponto de vista, como um único olho que abarca o 

panorama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que a cidade barroca se exprime de maneiras múltiplas. Mas a criação 

da grande praça como centro de representação do poder, do palácio real (do monarca 

ou regente), como ponto focal, e da igreja-catedral ou basílica como segundo ponto 

                                                             
9 LAVEDAN, Pierre - HISTOIRE DE L’URBANISME, Renaissance et Temps, Modernes, 2ª edição, Paris 1993, p.33  

Figura  5 Praça Barroca, Piazza Navona, Roma  



15 
 

focal, encontra-se na origem de um controlo de eixos de visualidade e presentificação dos 

objetos arquitetónicos. Registe-se que o chamado “efeito surpresa”, referido por Lavedan 

ou Chueca-Goitia, entre muitos outros, é o resultado do enfiamento de eixos viários, com 

ruas largas ou estreitas, abrindo subitamente para praças ou para fachadas hiper-

decoradas.  

Outro facto importante que se conforma na cidade barroca é a importância, 

agora decisiva, da obra pública, ornamentada e carregada de simbolismo. É em si outra 

forma de celebração do poder e da munificência do mecenas, que se apresenta ao 

socius, e se distingue dos demais. Os chafarizes e as fontes, os aquedutos e as pontes, 

para citar apenas alguns exemplos, são suportes físicos de uma cidade que se torna, 

agora, mais intercomunicante, mas que também servem propósitos de propaganda. 

Outro paralelismo, que não deixou de ser posto em relevo por historiadores como 

André Corboz (1928- 2012), tem a ver com a arte dos jardins e dos traçados “à 

francês”, eles também profundamente geométricos, mas de uma racionalidade que 

assenta numa teoria da continuidade e do infinito, chegando mesmo a influenciar os 

traçados urbanos barrocos, tardo-barrocos e neo-clássicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Da Cidade Industrial à Cidade Moderna 
 

Falamos agora de uma época repleta de grandes transformações e inovações 

industriais, onde a cidade torna-se num centro altamente apetecível por parte de uma 

população rural, que para ela migrava procurando uma nova vida e melhores condições 

de trabalho. Esta migração origina uma explosão demográfica sem precedentes, 

agravando os problemas com que as cidades já se vinham debatendo. As indústrias 

apoderaram-se do solo urbano e suburbano, e era em função destas que a cidade era 

planeada de modo a poderem usufruir de melhores condições geográficas, pois 

acreditava-se que o bem-estar e progresso das nações dependia acima de tudo da 

indústria. 

 À medida que as fábricas iam crescendo, os bairros operários, destinados a 

albergar a mão-de-obra explorada também cresciam. Estes bairros, os slums, careciam de 

condições habitacionais básicas, estavam apenas preparados para receber a maior 

quantidade de população operária num máximo aproveitamento do solo. Ventilação, 

salubridade e higiene eram princípios pouco presentes nestes bairros.   

 

 

 

 

 

 

Os problemas da cidade industrial do século XIX produziram diversas reações 

sociais, levando as suas utopias ao encontro de alternativas para a sociedade e para a 

cidade. Entre 1851 e 1870 a cidade de Paris foi alvo de uma das maiores restruturações 

urbanas, elaborada sob a coordenação de Georges Eugéne Haussmann (1809-1891). 

Esta intervenção incide essencialmente sob o antigo casco da cidade, desenvolvendo uma 

Figura  6 Área periférica de Londres, loteamento dos slums  |  Sistema de ocupação dos quarteirões e logradouros e, Manchester  
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nova organização da matriz urbana. Preservando algumas praças, monumentos e 

conjuntos urbanos, as novas ruas rasgavam a antiga malha medieval, com a finalidade 

de melhorar a circulação dentro da cidade tornando-a mais cómoda, eliminar a 

insalubridade e degradação dos bairros e por fim, revalorizar o enquadramento dos 

monumentos, unindo-os através de eixos viários perspécticos. É desta última característica 

que nascem as famosas “boulevards”, grandes e majestosas avenidas que ligam 

monumentos, edifícios e praças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O plano de Haussmann serviu de exemplo a muitas outras cidades Francesas e 

Europeias, que posteriormente seguiram o seu próprio caminho. Barcelona, com o seu 

novo plano levado a cabo pelo engenheiro espanhol Ildefonso Cerdá (1815-1876) é um 

destes exemplos, aprovado em 1859 por ordem real. Ao contrário de Paris que intervém 

no velho miolo da cidade, o plano urbano de Barcelona preserva a antiga cidade 

medieval, envolvendo-a com o novo traçado ortogonal e homogéneo, ligando-a às 

povoações vizinhas. 

 

 

 

 

Figura  7 Planta esquemática indicando a intervenção de Georges Eugéne Haussma, Paris 

Figura  8 Esquema do plano de Cerdá e as suas possíveis apropriações  



 José Garcia Lamas considera Cerdá como o primeiro Urbanista no sentido 

moderno do termo que consegue coordenar os aspetos espaciais e físicos com 

preocupações funcionais, sociológicas, económicas e administrativas, tratando pela 

primeira vez a cidade como um organismo complexo e integrador de vários sistemas.10

Ao mesmo tempo que surgem estas intervenções urbanísticas, em Inglaterra, 

industriais mais esclarecidos acreditam caber a eles o dever de corrigir o declínio social e 

urbanístico que a revolução industrial havia conduzido. Um destes primeiros industriais 

chamava-se Robert Owen (1771-1858), que em 1816 planeou uma cidade que 

combinava a indústria com a agricultura, de forma a sustentar-se economicamente a si 

própria. Foi esta consciência que levou ao aparecimento de uma nova tipologia de 

cidade, a Cidade Jardim, desenvolvida segundo as ideias de Ebenezer Howard (1850-

1928) no último quartel do século XIX. A cidade jardim tinha como princípios a 

descentralização urbana, integração com a natureza, segregação de funções, separação 

de trafego, habitação unifamiliar. Cada cidade seria envolvida pelo campo e ligada por 

uma rede eficiente de transportes públicos.   

  

   

 

 

 

 

Posteriormente, no século XX, surge um novo conceito desenvolvido por sociólogos 

Americanos, que procura um novo modelo que recrie a vida comunitária das pequenas 

aldeias e cidades medievais, há muito travado pelo modelo industrial. Desenvolvem assim 

a teoria da “unidade de vizinhança” que obteve um enorme sucesso, e a partir dos anos 

vinte influenciou bastante a organização das áreas habitacionais quer pela sua clareza 

de conceitos, quer pelos resultados das suas primeiras experimentações.  

                                                             
10 GARCIA LAMAS, J. M. R, op.cit., p. 216 

Figura  9 Diagrama básico da Cidade jardim segundo Ebenzer 
Howard. 
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 A “unidade de vizinhança” pretende despertar relações sociais e comunitárias 

espontâneas entre vizinhos nas novas cidades de crescimento rápido. Estas relações eram 

fomentadas através da criação e disposição estratégica de equipamentos e serviços 

próximo das habitações, de maneira a que a circulação automóvel não cortasse os 

acessos aos serviços.       

 “O século XX acumulou um acervo considerável de planos urbanísticos baseados 

nesse paradigma (higiene, salubridade, banho de sol e velocidade). Algumas cidades 

totalmente novas foram projetadas e construídas, mas a grande parte dos planos tiveram 

que se confrontar com a cidade existente, com uma intervenção mais ou menos agressiva, 

com um diálogo mais ou menos amigável, como proposta de uma cidade moderna sobre 

a cidade tradicional, como uma proposta de mudança ao lado da cidade existente.”11

A cidade Moderna surge assim entre a segunda guerra mundial e os anos setenta, 

impulsionada pelos arquitectos que opondo-se à urbanística formal, e com a consciência 

de viverem numa era em que existia uma grande fé nas modificações em curso e nos 

contributos por parte das tecnologias, das ciências, da máquina e dos movimentos 

sociais, vão propor e desenvolver uma nova organização de estruturas e morfologias 

para esta nova cidade. 

 

 Este movimento surge também numa altura em que a cidade carecia de uma forte 

e profunda intervenção devido à destruição causada pelas grandes guerras, pela 

industrialização e demais fenómenos sociais. Estes arquitectos acreditavam também que o 

que vinha sendo feito em relação à urbanística não respondia às necessidades do século 

XX. Nesta época assiste-se a um abandono do desenho de cidade baseado no 

quarteirão, rua e praça em detrimento da implementação de tipologias como a torre, a 

banda e o bloco, dividindo a cidade em zoneamentos rígidos, quebrando a integração 

reciproca dos vários elementos morfológicos que constituem a estrutura urbana.  

A forma urbana passa a ser um processo que resulta da problemática associada à 

habitação; o espaço urbano deixa de ser considerado como o objeto de investigação, 

passando a ser apenas o resíduo resultante das exigências habitacionais do modernismo. 

                                                             
11 GONSALES, Célia Helena Castro - CIDADE MODERNA SOBRE CIDADE TRADICIONAL, movimento e expansão – parte 
2 (1), [on-line],2005 



De facto há que reconhecer a alta qualidade arquitectónica deste período, muito 

se avançou em relação à habitação e à técnica de construção, embora estes edifícios 

tenham que ser apreciados de forma isolada, tal como foram projetados. Um conjunto de 

edifícios interessantes, sem qualquer tipo de relação com o espaço urbano e sem se 

enquadrarem numa estrutura, não chegam para formar cidade. “…Como um discurso de 

belas palavras não chega para construir uma frase.”12

 

  

 

A Influência dos CIAM na Cidade  
 

Com a consciência da forte semelhança do que vinha a ser feito por parte de 

vários arquitectos de diferentes países, surgiu a ideia de aglutinar esta identidade numa 

associação profissional, que se juntou pela primeira vez em 1928 no castelo de La 

Sarraz, dando origem assim aos Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna 

(CIAM). 

Estas Conferencias podem dividir-se em 3 fases, onde a primeira tratou 

essencialmente os problemas associados à habitação, a segunda aborda questões mais 

ligadas ao planeamento urbano sob uma ótica funcionalista, e a terceira procura 

ultrapassar a abstrata cidade funcional, focando-se nas necessidades de um ambiente 

que satisfaça as necessidades emocionais e materiais do homem. Ao introduzir o tema do 

“coração das cidades”, a eficácia das formas modernas são postas em causa, reforçando 

a validade dos espaços da cidade tradicional. 

Recuando então à segunda fase, não podemos deixar de referir o nome de Le 

Corbusier (1887-1965) e a sua forte influência na arquitectura e urbanística modernista, 

muito embora a sua marca deixada na arquitectura tenha um valor bem superior à do 

planeamento urbano.  

O plano da “Ville Radieuse”, apresentado no III CIAM em Bruxelas, pretende 

resolver os problemas que as cidades deste tempo atravessam de um modo bastante 

                                                             
12 GARCIA LAMAS, J. M. R., op.cit., p. 307 
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radical. Grande parte da cidade tradicional seria arrasada, e daí nasceria um espaço 

novo onde ele aplicaria os seus princípios doutrinais modernistas. Le Corbusier, considera 

urgente encontrar alternativas para as velhas cidades transformadas em corredores, 

inumanas, hostis e perigosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nos sectores urbanos congestionados, as condições de habitabilidade são 

nefastas por falta de espaço suficiente para o alojamento, por falta de superfícies verdes 

disponíveis, e finalmente, por falta de cuidados de manutenção do edificado. O estado 

das coisas é ainda agravado pela presença de uma população com padrão de vida 

muito baixo, incapaz de tomar ela própria medidas defensivas.”13

O plano da “Ville Radieuse” caracteriza-se então pela subversão dos sistemas da 

cidade tradicional: o espaço da implantação dos edifícios passa a corresponder ao 

espaço público da cidade, graças ao sistema de edifícios sobre pilotis; a orientação dos 

edifícios não dependia da posição da estrutura da cidade mas sim da orientação solar; o 

interior dos edifícios integra as funções que a cidade tradicional colocava na base do 

 

                                                             
13 Le CORBUSIER - PRINCIPIOS DE URBANISMO (La carta de Atenas),Editorial Ariel, 2ª edição, Barcelona 1973, p.39   

Figura  10 – Le Corbusier explica projeto para a “Ville Radieuse” 



edificado; as construções de grande dimensão e pontuais, libertam o solo para os peões, 

permitindo grandes áreas verdes. 

Os princípios deste plano e de muitos outros relacionados com a cidade 

modernista foram sintetizados e discutidos no IV CIAM em 1933, a bordo do navio Patris 

navegando entre Marselha e Atenas. Foi então redigida uma carta que não sendo 

considerada um estudo profundo sobre o planeamento urbano, era apenas um conjunto 

de constatações, recomendações e exigências que os arquitectos deveriam formular às 

instâncias administrativas e governamentais. 

Esta carta foi tornada pública em 1941, por iniciativa de Le Corbusier, que redige 

o seu texto final, acrescentando e modificando muito do que já estava escrito. Surge 

assim a “Carta de Atenas”, que muito influenciou a produção teórica e pratica desde o 

final da segunda guerra mundial até aos finais dos anos sessenta.  

No final dos CIAM, arquitectos com Alison (1928-1993), Peter Smithson (1923-

2003) e Van Eyck (1918-1999), põem em causa as quatro categorias funcionalistas da 

Carta de Atenas escrevendo, “(…) A rua curta e estreita do bairro miserável triunfa onde 

uma redistribuição espaçosa fracassa.”14

Nascia assim a crise da morfologia urbana moderna, muito embora os arquitectos 

não se encontrarem plenamente preparados para desenhar as ruas ou as formas 

tradicionais, ficando-se apenas pelas críticas teóricas e reflexões dos seus dogmas.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
14ALISON e PETER SMITHSON in FRAMPTON, Keneth – HISTÓRIA CRITICA DE LA ARQUITECTURA MODERNA, Editorial 
G. Gili, 7ª Edição, Barcelona 1994, p. 274 

Figura  11 Leon Krier : As tipologias de espaços urbanos e a crítica ao desenho da cidade zonada 
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O corte do movimento moderno com o passado vai despertar críticas introduzidas 

pelas ciências sociais, que assentam na preocupação com o desfasamento entre os 

habitantes reais e o “homem novo” para quem estavam a ser construídos os novos 

bairros. Josep Maria Montaner (1954), cita o filosofo José Farrater Mora (1912-1991) em 

“A Modernidade Superada” para sustentar a importância do passado na formação de 

cidade: “…paradoxalmente não são as pessoas que vivem querendo apagar o passado e 

olhando para o futuro as que nos trazem as grandes inovações. Os que modificam 

substancialmente o futuro são aqueles que vivem enraizados no passado e são 

plenamente conscientes das implicações da história, daquilo que as ações passadas 

podem trazer como consciência no futuro.”15

Também se pode evocar, neste ponto, a apreciação devida a Charles Jencks 

(1939) quando afirma, de maneira assaz crítica: “Um subproduto positivo do Movimento 

Moderno, certamente não intencional, foi o facto de, ao longo da sua rutura histórica 

com a tradição ocidental, também ter rompido com o domínio do classicismo nas 

construções públicas, bem como as suas reivindicações de universalidade, o seu 

monopólio de edifícios pretensiosos – numa palavra, o seu snobismo. “

   

16

                                                             
15 MONTANER, Josep Maria - A MODERNIDADE SUPERADA: arquitectura, arte e pensamento do século XX, Editorial G. 
Gili, , Barcelona 2001, p.14 

 

16 JENCKS, Charles – MOVIMENTOS MODERNOS EM ARQUITECTURA, Edições 70, Lisboa 2006, p. 293 
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1.2 - O Espaço público na cidade 
 

 

 A Cidade é muito mais do que um simples somatório dos seus habitantes, ela é 

(ou deverá ser), uma unidade geradora de um excedente de bem-estar e de facilidades 

que leva a maioria das pessoas a preferirem viver em comunidade a viverem isoladas.17

 Esta vida comunitária deve ser potenciada através da qualificação dos espaços 

públicos, palco de reuniões e manifestações da vida em sociedade ao longo dos tempos. 

Falamos de espaços que devem ter como principal preocupação as necessidades 

humanas de modo a gerar vida urbana, e a garantir o futuro da cidade. 

 

  

 Assim, as cidades são compostas por uma extensa diversidade de espaços 

públicos. Neste capitulo apenas analisaremos a Praça e a Rua, principais elementos do 

espaço público e de onde deles derivam tantos outros espaços da cidade, e por fim 

analisaremos um espaço com caracter mais público-privado que representa um papel não 

menos importante na morfologia da cidade, o Cluster.      

  

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                             
17 CUllEN, Gordon - PAISAGEM URBANA, edições 70 ,Lisboa 2010, p. 9 
Figura  12 Extratos da planta de Lisboa de 1994. Vários tipos de malhas urbanas – irregular, amorfa e regular – que compõem 
a cidade de Lisboa. 
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A Praça 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O termo praça tem origem latina – Platea, que significa “praça pública”, lugar 

público e amplo geralmente rodeado de edifícios e onde desembocam várias ruas. 

A Praça surge como o espaço principal da vida social da cidade, sendo o 

elemento morfológico das cidades ocidentais que distingue-se dos outros espaços que 

resultam de forma acidental ou arbitraria através do alargamento ou confluência de 

espaços canais. 

“Se a rua, o traçado, são lugares de circulação, a praça é o lugar intencional do 

encontro, da permanência, dos acontecimentos, de praticas sociais, de manifestações de 

vida urbana e comunitária e de prestigio, e, consequentemente, de funções estruturantes e 

arquiteturas significativas.”18

Trata-se de um elemento pensado do desenho da cidade, pressupondo uma 

determinada forma e programa. Desta maneira não podemos considerar como praças o 

largo ou o terreiro, por serem espaços acidentais da estrutura urbana e de só com o 

tempo terem passado a ser apropriados e usados. Podemos excluir também da definição 

de praça os largos de mercado e os adros das igrejas, muito característicos da estrutura 

medieval, por ainda não se afirmem como verdadeiras praças. Só a partir do 

    

                                                             
18 GARCIA LAMAS, J. M. R., op.cit., p. 102 

Figura  13 Praça Renascentista, projecto de Miguel Angelo para a Praça do Capitólio, Rona   



Renascimento é que a praça volta a ter um papel preponderante de espaço público à 

semelhança da cidade clássica. Ela implica uma estrita relação do vazio com os edifícios 

que a rodeiam, isto é, com as fachadas, os seus planos marginas. Estes não só definem 

os seus limites como também a caracterizam organizando o cenário urbano. 

Para José Ortega y Gasset (1883-1995), filósofo espanhol, a cidade clássica e 

mediterrânica é o modelo de cidade ideal pois a Praça surge como elemento fundamental 

da sua morfologia e identidade. “A urbe é, antes de mais, o seguinte: praceta, ágora, 

local para conversa, discussão, eloquência, política. Em rigor, a urbe clássica não devia 

ter casas, mas apenas fachadas necessárias para limitar uma praça, cena artificial que o 

animal político retira ao espaço agrícola”.19

Contrariamente a este modelo de cidade pública surge a cidade islâmica, 

caracterizada pela religião e pela interioridade que esta implica. Desta maneira o povo 

muçulmano repudia todo o espaço que o deixa demasiadamente exposto, estando a sua 

“praça” ligada á meditação, à interioridade. Do mesmo modo que o espaço social da 

família muçulmana se desenrola no pátio central da sua casa, a função de “Praça 

Pública” é também exercida por um pátio, que neste caso consiste no pátio da mesquita, 

onde o povo se reúne para meditação religiosa. Estamos perante uma cidade de caracter 

privado. A praça não se apresenta no desenho urbano, mas antes no próprio objeto 

arquitectónica que a enuncia, compõe e integra.   

 Podemos imaginar a Praça como um espaço 

cenográfico que representava um papel preponderante, atribuindo á cidade o estatuto de 

Cidade Pública.  

Nas cidades ocidentais da Idade Média, que por necessidade de defesa 

localizam-se em zonas acidentadas, tendo de se adaptar a uma topografia irregular e 

assim condicionando a fisionomia espacial da paisagem urbana, os espaços públicos 

aparecem como o resultado de muitas condicionantes, de modo a que a Praça não se 

imponha na estrutura da cidade medieval. 

O espaço público a que podemos chamar de praça medieval divide-se entre o 

adro da igreja e o largo do comércio. Estes espaços localizam-se essencialmente no 

centro da cidade muralhada, associados à catedral ou ao templo, adaptando-se e 

servindo-os. Podemos assim afirmar que estes espaços tratavam-se de praças 
                                                             
19 ORTEGA Y GASSET, José, in Chueca Goitia, BREVE HISTORIA DO URBANISMO, p.11 
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multifacetadas, desempenhando o papel de reunião religiosa, politica e económica da 

cidade. O mercado correspondia à principal razão da cidade como lugar de trocas e 

serviços, a sua posição variava ou até duplicava, desde o adro da igreja até ao centro 

da cidade, assumindo o papel de espaço público por excelência da cidade medieval. 

No Renascimento a Praça volta a assumir a sua importância na estrutura urbana, 

embora de uma forma lenta e racional, pois não era possível destruir a cidade medieval 

para erguer uma nova de raiz, baseada no racionalismo da cultura clássica. É sobre o 

antigo traçado que são abertas as novas praças, com um caracter mais regular e 

localizadas estrategicamente de modo a enaltecer o enquadramento de um edifício.  

A praça não é um simples vazio na cidade mas sim um lugar especial, onde se 

encontram os principais edifícios e monumentos, atingindo o máximo valor simbólico e 

artístico. Serviam de suporte e enquadramento de monumentos como obeliscos, estátuas 

ou fontes. A praça renascentista e barroca é cenário, espaço embelezado, local de 

manifestações de vontade politica e de prestígio. 

  

 

 

 

 

 

Ao compararmos a nossa cultura urbana com o resto da europa ocidental, 

podemos constatar que as nossas cidades adquiriram características muito próprias ao 

longo da sua formação. Uma das que melhor nos caracterizam é a maneira como nos 

apropriamos do conceito “praça”, propondo inúmeras e ricas variações como o rossio, o 

largo, o terreiro e o adro. Parte destas tipologias foram herança da idade média, que 

deixou um grande número de exemplos de campos de feiras às portas da cidade e 

espaços ligados a edifícios religiosos e militares. Parte destes espaços públicos foram 

também concebidos de forma a relacionar-se com a paisagem, propiciando uma elevada 

Figura  14 Diversas morfologias de praças Portuguesas  



vocação estética e tirando partido dos rios, vales, colinas e encostas. No entanto, não 

podemos afastar totalmente a praça portuguesa do contexto da civilização ocidental, é 

possível ainda hoje encontrar praças que tiveram origem em fóruns romanos ou mesmo 

em lugares ritualizados de épocas anteriores.20

 A Praça mais exemplar e sofisticada que a nossa cultura produziu foi a Praça do 

Comércio, desenhada por Eugénio dos Santos após o terramoto de 1755, onde se 

localizava até então o terreiro do paço. É curioso que a praça que melhor representa o 

papel de “Praça”, embora ainda assim incompleta no que respeita à praça de expressão 

clássica nunca tenha sido muito habitada, vivida ou mesmo integrada em pleno pelos 

seus habitantes. As suas generosas arcadas apresentam-se vazias de gente, o que 

comprova o cariz intimista do povo português.     

    

  

 

                                                             

20 Coelho, Carlos Dias - A PRAÇA EM PORTUGAL, Inventário do Espaço Publico, Edição Direção-Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa 2008, p. 25  
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A Rua 
 

 

A rua é a componente fundamental do traçado que desenha a cidade, é um dos 

elementos mais claramente identificáveis na forma da cidade, esta regula a disposição 

dos edifícios e quarteirões, ligando os vários espaços e partes da cidade.  

Ao longo dos tempos a rua vai apresentando diversas formas criando modelos de 

cidades distintos. A forma ortogonal e pragmática aplicou-se aquando do plano em 

quadrícula como é exemplo na cidade clássica, a forma geomórfica e orgânica é mais 

característica da cidade medieval pela dependência entre a estrutura da cidade e a 

paisagem, por fim a forma concêntrica e ideológica aplicada no desenho utópico da 

cidade do renascimento e mais tarde nas cidades jardim, direciona-se sempre segundo 

um ideal humano.21

A rua na cidade clássica desenvolve-se de uma forma extremamente racional 

revelando um grande sentido de espaço e composição. A rua clássica é a base da 

esquadria da cidade que desenha os quarteirões geométricos e os une à Agora central. 

 

Na cidade Islâmica o traçado não se apresenta de forma ortogonal; a rua não se 

impõe à casa, mas sim, representa o resultado do casario que se fecha sobre ela. 

Poderíamos cair na tentação de relacionar a rua islâmica com a da idade média por 

terem ambas um caracter irregular e labiríntico, mas esta trata-se apenas do negativo da 

casa sobre a cidade. O alinhamento indefinido de uma perspectiva contínua destrói a 

intimidade e repugna o povo muçulmano habituado a viver num mundo protegido. Assim, 

mesmo percorrendo um espaço público como a rua, o sentido intimista sobrepõe-se 

privatizando-a de certa forma.  

Na idade média a rua desempenha o elemento base de toda a estrutura urbana, 

preenchendo grande parte do interior do seu perímetro. Ela divide-se entre as ruas 

principais, mais largas de modo a permitir a circulação de carruagens, que ligavam as 

portas da cidade ao seu centro e onde nelas se encontravam os edifícios mais 

significativos; e as ruas segundarias, pedestres, sinuosas e intricadas. Uniam-se segundo 

circunstâncias geográficas, determinações históricas e necessidades particulares, 

                                                             
21 GONSALES, Célia Helena Castro - CIDADE MODERNA SOBRE CIDADE TRADICIONAL, movimento e expansão – parte 
2 (1), [on-line],2005 



formando um emaranhado irregular e labiríntico que conformava um espaço unitário. Esta 

serve também de extensão do mercado, o negócio estendia-se pelas ruas que uniam as 

praças do comércio às portas da cidade. Estamos perante uma tipologia de rua 

apaixonante com um forte caracter perspéctico. Anthony Edwin James Morris desfaz a 

ideia de que as cidades medievais fossem insalubres e excessivamente densas, a 

estreiteza das ruas era compensada pela existência de hortas, jardins e espaços livres no 

interior dos quarteirões.22

No renascimento a rua propõe um aperfeiçoamento do traçado medieval, criando 

grandes eixos na cidade, enaltecendo elementos urbanos como as praças e os edifícios 

mais importantes. Ela surge pela primeira vez como eixo de perspectiva, percurso visual, 

decorativo e cenográfico, adequado à deslocação por carruagens. Esta evolui até se 

tornar no local privilegiado de grandes acontecimentos. No barroco a rua assume-se 

como elemento fundamental na estrutura urbana. Espaço público de encontro, mas 

essencialmente espaço de movimento. Nela desenvolviam-se as procissões, cortejos e 

paradas. A rua e o edifício são entidades inseparáveis, até à cidade oitocentista.  

 

Na cidade Moderna, o traçado e a rua desmaterializam-se ao ponto de deixarem 

de se apresentar como elementos fundamentais do urbanismo. O traçado transfigura-se 

numa forma geométrica abstrata formada por vias projetadas sobre o plano horizontal, 

sem qualquer possibilidade de perceção. O quarteirão e a rua da cidade tradicional não 

fazem sentido segundo as ideias modernistas que acreditam só ser possível respeitar os 

princípios de higiene, salubridade, sol e velocidade através do novo modelo de cidade, 

libertando o solo e construindo grandes edifícios que se distribuíam de forma pontual.  

“A rua tal como a conhecemos e vivemos hoje em dia, é o resultado de uma longa 

história, especifica do mundo ocidental e caracterizada por símbolos e sistemas de 

organização próprios e por uma toponímia complexa.”23

Na nossa cultura portuguesa, de cariz mais intimista, orgânico, adaptativo, 

dinâmico e contemplativo, privilegiou-se a rua como lugar de reunião e de encontro. Ela 

  

                                                             
22 MORRIS, A.E.J. - HISTÓRIA DE LA FORMA URBANA, Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial,  Editorial G. 
Gili,, Barcelona 1984 p.107 
23 CORDEIRO, Graça Índias, et. al. - A RUA, espaço, tempo, sociabilidade, Lisboa 2008, p.166 
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organiza espacialmente a urbe, ligando-se entre si de forma fluida e adaptativa e 

pensada em função do Homem que a percorre, habitando-a e vivenciando-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Sieber, antropólogo norte-americano dedicou-se ao estudo da cidade de 

Lisboa, e resume a rua através da seguinte frase: “Elas não só nos dão uma visão 

microscópica, particularmente local da sociedade e cultura, como também se constituem 

como plataforma para a abordagem de uma grande variedade de aspetos sobre o 

desenvolvimento urbano contemporâneo, as tendências nacionalistas, mudanças 

económicas, imperialismos e globalização, passado e presente.”24

À medida que a cidade cresce, a rua como lugar tradicional de vivência 

transforma-se em grandes avenidas destinadas apenas à circulação, perdendo a sua valia 

de conservação patrimonial.  

 

 
 

 

                                                             
24 Op.cit. P.56 

Figura 15 Ruas de Lisboa 
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O Cluster  
 

 

 Cluster é um “novo” conceito de espaço público ainda que com carater mais 

privado; permite a reunião pública salvaguardando de certo modo a exposição excessiva 

dos seus utilizadores. É entendido como um espaço mais poroso que não vive tanto de 

uma forma geométrica regular. É um espaço de intimidade e tranquilidade.  

O conceito de cluster é apresentado em Dubrovnik, no X CIAM por Alison e Peter 

Smithson. Significa essencialmente um padrão especifico de associação e aparece como 

um conceito livre, sem estar associado a nenhuma conotação histórica. É uma imagem, 

uma nova estética que representa um novo modo de vida. 

O principal objetivo dos Team X, aquando a publicação do seu primeiro 

manifesto que resulta de uma organização de trabalho para o X congresso internacional, 

realizado na cidade de Doorn, foi demonstrar que uma forma específica de “Habitat” 

deve ser desenvolvida para cada situação.25

 

 Expressaram também a sua insatisfação com 

a abstração dos 4 princípios funcionalistas da carta de Atenas, como vimos 

anteriormente, ressaltando as suas preocupações com os padrões de associações 

humanas renegados pelos velhos mestres dos CIAM.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter – URBAN STUCTURING, studio vista, by studio vista, Londres1967 p.7 

Figura  16 Diagrama dispersão vs concentração das atividades nas cidades. Charte d’Athènes vs Cluster. 



O cluster é então uma forma de agregação com uma estrutura peculiar, que usa 

técnicas desenvolvidas para lidar com uma sociedade de produção em massa. 

Estruturalmente permite o crescimento urbano, salvaguardando sempre espaço livre. No 

texto “Cluster City” do casal Smithson, podemos testemunhar a preocupação dos seus 

autores para com a sociedade, resumindo todos os conceitos apresentados. Padrões de 

associação, identidade, padrões de crescimento e mobilidade, estão agora agregados 

no recém-criado conceito, sendo o cluster “um novo ideal de planeamento urbano”.26

Embora tenha sido apresentado como uma nova forma de espaço público, a 

verdade é que espaços com características semelhantes a ele sempre fizeram parte da 

morfologia urbana, mesmo que a sua génese resultasse de uma forma mais inconsciente 

ou acidental. Nos bairros ou zonas antigas da cidade de Lisboa é possível identificar 

inúmeras tipologias com estas características, e perceber como são apropriadas por parte 

dos seus utilizadores que consideram estes espaços como um prolongamento das suas 

casas. Assiste-se a uma estreita relação de vizinhança fortalecendo a vida em 

comunidade dos que o rodeiam.  

 

 

 

A Câmara Urbana 

 Em Itália é muito comum uma tipologia de espaço urbano a que os Italianos 

chamam de “Câmara urbana”. Estes espaços apresentam-se relacionados com a 

habitação, à parte da rua, como se tratasse de uma antecâmara comum de acesso às 

suas casas. É usual ver as pessoas relacionar-se com estes espaços como fossem a sua 

sala de estar. Na Cidade de Matera em Itália, onde grande parte das casas são 

esculpidas nas encostas, a câmara urbana desempenha um papel ainda mais importante, 

pois permite que a habitação se exponha ao ponto de tirar o máximo partido dela como 

o único elemento de ventilação e insolação, protegendo-as das pessoas que caminham na 

rua.  

 

                                                             
26 SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter – CLUSTER CITY, Architectural Review, 1957 
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O Adarve o Pátio e o Beco 

Na cidade islâmica surge uma nova tipologia de espaço urbano que podemos 

facilmente relacionar com o conceito de cluster, o “Adarve”. Este espaço pode ser 

entendido como a negação da rua pois não conduz a lado nenhum, trata-se de um 

espaço sem saída que serve apenas de acesso às casas, com um interesse puramente 

privado. O adarve não pode ser confundido com a rua pois a partir do momento que 

privatizamos uma rua, esta deixa de o ser.  

É numa sociedade misteriosa, com repulsa pela exposição, que o adarve surge 

como um espaço semipúblico servindo uma comunidade de vizinhos, isolando e 

protegendo-os. Reconhecendo a interioridade deste povo e natureza do seu espaço 

público, acredito que seja nestes espaços que o homem islâmico tenda a viver mais em 

comunidade.  

Esta tipologia repete-se nas cidades medievais cristãs, e mais tarde em algumas 

urbanizações modernas como as cidades-jardim onde também predomina o sentimento 

do doméstico e do privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referindo-se a Lisboa e, aqui, a Mouraria e a Alfama, Paulo Pereira afirma. 

“Alfama, - tal como a Mouraria, arrabalde islâmico instituído a Norte do castelo em 

período cristão - é formada por uma rede labiríntica de ruas. (…). Aí se encontram ruas 

Figura 17 Pátio em Alfama 



em cotovelo, ruas que se encontram a si mesmas e um incontável número de becos. 

Nunca uma única rua oferece uma perspectiva continuada, minimamente ortogonal. Dir-

se-ia ser impossível qualquer assomo de racionalidade convencional. Onde estes traços 

do urbanismo dito islâmico é mais sensível podemos relacioná-lo com o contexto religioso 

e filosófico do Islão: ”As casas eram homólogas, aliás, do próprio sentir do muçulmano. 

A religião islâmica pauta-se por princípios que se podem considerar "atomistas" uma vez 

que cada homem é um ser singular, monádico e isolado, em comunicação com Deus 

(Ala), virado para si mesmo, individualista e discreto na sua crença”. 27 O que mais me 

importa considerar do ponto de vista conceptual, é que “O urbanismo mediterrânico de 

matriz islâmica é o espelho destas constantes e Alfama revela-se como um dos exemplos 

mais legítimos deste tipo de habitat em toda a Península Ibérica. (…). A vida privada e o 

recolhimento resguardava-se do turbilhão citadino no "pátio" ou na mesquita. Ou mesmo 

em casa, na qual bastava estender um tapete para simular o lugar de oração e invocar o 

profeta nas horas assinaladas pelos cânticos dos muhezins no alto das torres ou 

minaretes.”28

 

 

 

O Close ou Impasse 

O “close ou impasse”, refere-se ao agrupamento de edifícios que formam o final 

de uma rua na cidade-jardim. É uma tipologia que rompe o interior do quarteirão, 

reinterpretando o pátio de quinta anglo-saxónica como espaço de convivência e estrutura 

das construções que o envolvem. O “impasse” é assim uma tipologia que antecipa o 

conceito de unidade de vizinhança desenvolvido por sociólogos americanos, procurando 

constituir pequenas comunidades humanas. Este espaço passa a ser o local das práticas 

sociais que se desenvolviam nas ruas, como também o local por onde se acede à 

habitação, tornando a rua apenas como espaço de circulação. Ele serve de separação 

entre o espaço público da rua e o privado da casa, criando uma espécie de bolha 

semipública de relações sociais, como temos vindo a constatar nos exemplos anteriores.   

                                                             
27 - Cf. PEREIRA, Paulo, op.cit., p. 173-174 
  
28 Idem, p. 174 
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O Enclave 

Gordon Cullen (1914-1994) no seu livro “Paisagem Urbana” refere-se a um outro 

espaço característico da cidade anglo-saxónica, que possui características muito 

semelhantes ao cluster na forma como este se relaciona com o Homem. Falamos do 

“Enclave”, caracterizado como um espaço interior da cidade, aberto para o exterior, de 

modo a permitir um acesso livre entre ambos. É um lugar que se apresenta desviado do 

movimento principal da cidade embora possa ser facilmente alcançado e reconhecido. 

Recinto compartimentado de caracter público que convidada desde a introspeção à 

reunião pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Local tranquilo, onde os passos ressoam e a luminosidade é atenuada, onde se 
fica apartado do burburinho da rua e se disfruta, simultaneamente, o exterior, de um 
ponto de observação bem situado e seguro.”29

                                                             
29 CULLEN, Gordon - PAISAGEM URBANA, op. cit, p. 9 

 

Figura  18 Exemple de Enclave 
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1.3 - A Cidade Hoje e Amanhã  
 

A cidade tornou-se a forma de povoamento para a maioria da população 

mundial. De acordo com as Nações Unidas, nos próximos 20 anos a população urbana 

mundial deverá passar dos atuais 50 para os 70%. Desta percentagem de população, 

cerca de 1/3 vive nas zonas periféricas da cidade. Relembro ainda que no início século 

XIX, antes da explosão demográfica causada pela revolução industrial, a população 

urbana era apenas 3%. Embora estes números, a cidade deve ser vista como algo mais 

que uma mera concentração populacional, ela tornou-se num grande motor de economia, 

centro cultural e social e em espaço de criação e inovação. 

Mas caberá, talvez esboçar com o auxílio de Colin Rowe (1920-1999) a abertura 

do conceito de cidade que é, também, uma amplificação da noção de urbanismo, 

tornando-o, eventualmente, menos constrangido por modelos do passado, e mais apto a 

fazer face a exigências do presente. Relembremos assim, a noção de “bricolage”-. Diz 

Rowe: “Se o planeamento mal consegue ser mais científico do que a sociedade política 

da qual é agente, não haverá, nem na política nem no planeamento, informação 

suficiente antes de se tornar necessária uma ação. Em nenhum dos casos pode a 

execução almejar uma formulação ideal futura do problema e da sua resolução final. E se 

isto acontece porque a hipótese de futuro onde essa formulação pode surgir depende da 

imperfeição da ação no presente, então isto é mais uma vez uma intimação ao papel da 

"bricolage" com que a política tanto se identifica e o planeamento urbano deveria 

também identificar-se.”30

Não se pode conceber o quer que seja do nada, assim como não se pode 

desenhar cidade apenas a partir da imaginação fervilhante e de noções simplistas de 

associação. A cultura urbana, o conhecimento dos modelos e tipologias disponíveis e a 

consciência de um mundo presente são matérias fundamentais para o desenvolvimento da 

cidade. É urgente recuperar as relações morfológicas que caracterizaram a cidade 

tradicional; para isso é importante entender e recupera-la na sua integridade física, 

funcional e sobretudo social. 

 

                                                             
30 ROWE, Colin - A CIDADE COLISÃO e a POLITICA da  BRICOLOGE” in Teoria e crítica de arquitectura. Século XX. 
Lisboa, Caleidoscópio, 2010, p. 718 



A cidade de hoje debate-se com uma desqualificação insustentável. Deparamo-nos 

com um enorme desperdício e descontrolo do planeamento urbano onde o centro da 

cidade perde a sua função habitacional, e em contra partida, assistimos a um 

crescimento das periferias alargadas. Este alargamento da cidade resulta num consumo 

exagerado de terreno onde para isso abriu-se mão de zonas verdes que constituíam 

espaços de reserva próximos das áreas urbanas, que foram retalhados em loteamentos e 

pequenas urbanizações, conferindo uma pobreza espacial, funcional e qualitativa das 

periferias organizadas pelo urbanismo operacional. 

Este aumento da dispersão populacional levanta assim outra grande questão, 

quiçá a mais profunda e delicada entre todas; o aumento da mobilidade e 

consequentemente o aumento do congestionamento. O espaço que o carro consome à 

cidade é bastante significativo, e tem vindo a aumentar, roubando espaço e qualidade de 

vida ao Homem.  

O Arquitecto Theo Crosby (1925-1994) num pequeno folheto intitulado City Sense, 

faz uma reflexão critica acerca do automóvel como meio para desenhar cidade no 

modernismo dizendo: “O importante não é o trafego. O importante é a maneira como as 

pessoas vivem. Não se ganha nada em reduzir o tempo de transporte de alguns minutos 

se, no fim, se chega a um local de residência insatisfatório. Não se ganha nada em 

conseguir um parque de estacionamento adequado para toda a gente se isso implica ser-

se obrigado a percorrer meia milha pelo asfalto para chegar a uma loja. Não faz sentido 

planificar com vista ao tráfego sem planificar ainda mais profundamente com vista a 

outras necessidades humanas.”31

Também Francisco Keil do Amaral (1910-1975) numa obra dedicada à cidade de 

Lisboa, escrita no final dos anos sessenta faz uma referência ao uso abusivo do 

carro.“Toda a cidade vem sendo transformada rapidamente num vasto parque de 

estacionamento… e não chega. Sacrificou-se já a esse ingente problema a dignidade de 

algumas das nossas praças mais representantes. Sacrificou-se a agradável função das 

placas centrais arborizadas que davam sombra e carácter a certos arruamentos; 

sacrificou-se a largura de alguns passeios. Vem-se sacrificando, em boa verdade, muito 

 Embora este texto se refira à cidade moderna, continua 

bastante atual. 

                                                             
31 CROSBY, Theo - Architecture: CITY SENCE, Studio Vista ,London 1965, p.41 
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do que aqui tínhamos de melhor, de mais sedutor, de mais representativo, de mais 

lisboeta.”32

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, é importante não esquecer que vivemos numa sociedade que adoptou o 

automóvel nos seus hábitos quotidiano, e deste modo, a solução para a cidade não 

passa por reagir radicalmente contra ele, mas sim por repensar o seu papel e reeducar 

uma sociedade habituada ao conforto e liberdade que este lhe confere. Relembro ainda 

que a cidade nunca se teria expandido desta maneira se não fosse o automóvel e a 

facilidade de mobilidade que ele permitiu. Se não olharmos para a cidade como um 

todo, focando unicamente o coração da cidade e esquecendo as periferias e aquilo que 

as tornou viáveis, estaremos a criar um profundo problema para um futuro muito próximo. 

A expansão urbana do final do século XX e início do século XXI requeria certos 

cuidados que foram esquecidos com alguma frequência. A cidade não se pode traduzir 

apenas num grande maciço capaz de albergar milhares de habitantes em prédios 

salubres de bom aspeto: esta deverá constituir espaço qualificado, gerador de relações 

humanas, que contribua para a coesão e estabilidade dos seus habitantes.  

Em resposta à incapacidade da cidade Moderna gerar e albergar quaisquer 

práticas sociais, Henri Lefebvre (1901-1991), crítica os ilimitados espaços públicos, que, 

                                                             
32 KEIL DO AMARAL, Francisco – LISBOA, uma cidade em transformação, publicações Europa-América, Lisboa 1969, 
p.108 

Figura 19 Chicago, consequência do carro na cidade 



na sua indefinição, conduziam a uma ideia crescente de distância, separação e solidão. 

Lefebvre defende a restituição da rua como espaço da vida social, da circulação, das 

trocas, dos encontros e da animação.33

 Os centros urbanos necessitam então de ser pensados segundo uma optica mais 

personalizada do que tem vindo a ser feito, a optica da pessoa que se desloca sobre ele, 

de modo a recriar a vida urbana que tão bem os caracterizava. É urgente desenvolver 

estratégias que povoem novamente estes “velhos” centros à muito entregue ao abandono. 

O exemplo da cidade medieval ilustra bem o poder que a sucessão de surpresas ou 

revelações criadas por um traçado mais humanizado pode conferir à cidade. São estes 

espaços que Cullen classifica de “visão serial”, que têm a capacidade de fortalecer 

hábitos sociais. “(…) Uma rua que se prolonga à nossa frente sempre em linha reta tem 

um impacto relativamente pequeno, porque o panorama inicial é rapidamente assimilado, 

tornando-se monótono. O cérebro humano reage ao contraste, às diferenças entre as 

coisas, e ao ser estimulado simultaneamente por duas imagens – a rua e o pátio – 

apercebe-se da existência de um contraste bem marcado.”
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33 LEFEBVRE, Henri - O DIREITO À CIDADE, Editora centauro, 5ª edição, São Paulo 2008   
34 CUllEN, Gordon, Ibidem, p. 11 
35 Op.cit. P.19 

 

Figura 20“O percurso de um extremo ao outro da planta a passo uniforme, revela uma sucessão de pontos de vista. A 

progressão do caminhante vai sendo pontuada por uma série de contrastes súbitos que têm grande impacto visual e dão 
vida ao percurso. Repara-se que os mínimos desvios ao alinhamento, as pequenas variações nas saliências e reentrâncias, 
em planta, têm um efeito dramático não proporcional na terceira dimensão.”35 
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Mesmo nas cidades mais recentes onde a história urbana não é tão significativa, 

é possível reconhecer uma maior humanização em espaços de aparente desordem. Jane 

Jacobs (1916-2006), na introdução do seu livro “A morte e vida de grandes cidades”, 

relata a surpresa de uma visita feita a uma velha zona da cidade de Boston. Falamos de 

North End, zona edificada principalmente por cortiços que albergavam imigrantes 

oriundos da irlanda e Europa oriental. North End tem sido alvo de diversos estudos por 

parte do MIT e de Harvard para a conversão do bairro tradicional em superquadras, 

extinguido os seus usos discrepantes, e transformando-o num ideal de ordem e 

refinamento simples. 

Conferindo a vida que este bairro tinha ganho, Jacobs apercebe-se das 

potencialidades que espaços com tais características tinham para oferecer à vida urbana. 

A atmosfera de alegria, companheirismo e bem-estar presente era compatível com o 

som da música que pairava no ar, as excelentes mercearias, casas de estofamento, 

serralharias, carpintarias e com as crianças que brincavam na rua, enchendo esta zona 

de vida e tranquilidade. 

Os teóricos do planeamento urbano moderno convencional têm confundido 

constantemente os problemas das cidades como problemas de simplicidade elementar e 

de complexidade desorganizada, tentado analisa-los e trata-los dessa maneira. “O 

planeamento urbano como campo de conhecimento estagnou. Ele agita-se, mas não 

progride. (…) É natural que ele estanque. Falta-lhe o primeiro requisito para uma linha de 

pensamento prática e progressista: o reconhecimento do tipo de problema em questão. À 

falta disso, ele encontrou um atalho para um beco sem saída.”36

 

  

Finalizo este capítulo com o auxílio de Allan Jacobs e Donald Appleyard (1928-

1982) que no artigo “Towards an urban Design Manifesto”37

                                                             
36 JACOBS, Jane - A MORTE E VIDA DE GRANDES CIDADES, Editora Martins Fontes, São Paulo 2000, p.484  

 sugerem sete objetivos 

essenciais para o futuro do bom ambiente urbano: 

37 CARMONA, Matthew, HEATH, Tim, OC, Taner, TIESDLL, Steve - PUBLIC PLACES – URBAN SPACES , Architectural press, 
Oxford 2003, p. 9  



1. Habitabilidade: Uma Cidade deve ser um lugar onde todos possam viver em 

relativo conforto. 

2. Identidade e controle: as pessoas devem sentir que parte do ambiente lhes 

"pertence”, individual e coletivamente. 

3. Acesso, oportunidades, imaginação e alegria: as pessoas devem encontrar na 

cidade um lugar onde podem romper com os moldes tradicionais, alargando 

a sua experiência, abrindo-se à diversão. 

4. Autenticidade e sentido: as pessoas devem ser capazes de compreender as 

suas (e as outras) cidades, a sua disposição básica, funções públicas e as 

oportunidades que elas oferecem. 

5. Comunidade e vida pública: as cidades devem encorajar a participação dos 

cidadãos na comunidade e na vida pública. 

6. Auto-suficiência urbana: cada vez mais as cidades terão de se tornar mais 

auto-sustentável nos seus usos de energia e outros escassos recursos. 

7. Um ambiente para todos: Bons ambientes devem ser acessíveis a todos. Todo 

cidadão tem direito a um nível mínimo de habitabilidade ambiental e de 

controlo de identidade, e oportunidade. 
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CAPÍTULO 02 

O MOSTEIRO 



 

Breve Introdução  

 

O Mosteiro surge morfologicamente como o guardião cultural do legado greco-

latino e funciona como célula da organização administrativa e territorial. Internamente, o 

seu programa articula-se segundo a génese do urbanismo romano, organizando as 

necessidades funcionais da vivência monástica.  

Constituído por diversas funções, segue o ideal de conceção racional nos seus 

mais variados espaços, segundo uma lógica onde as pluri-funções dos monges se 

desenvolviam em locais previamente definidos. A sua organização espacial reagrupa 

hierarquicamente os locais para os distintos membros da comunidade, como a noviciaria, 

a hospedaria e a enfermaria, enquanto todas as atividades que marcavam o quotidiano 

dos religiosos se organizavam à volta do claustro, como refeições, reuniões, repouso, e 

leitura. Tal como na cidade romana, a cada construção do macro-espaço monástico 

correspondia uma função pré-determinada. Estes ideais persistem durante toda a Idade 

Média e transitam para os tempos modernos.  

“Pela pluralidade das funções, como pela diversidade de espaços, o Mosteiro 

pode ser entendido como uma cidade.”38

 

 

                                                             
38 BORGES, Nelson Correia – ARTE MONÁSTICA EM LORVÃO, Sombras e Realidade. Vol I. Coimbra: Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, 1992. Tese de Doutoramento em História da Arte. p. 333. 
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2.1 -O Mosteiro do Desterro, História e Tipologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Igreja e o grande Mosteiro do Desterro pertenceram à Ordem de Cister. Data 

de 1591, a 8 de Abril, o lançamento da primeira pedra do mosteiro que começa a ser 

erguido naquela que era conhecida como Rua Nova. O edifício terá a sua traça atribuída 

a Filipe Terzi (1520-1597) e a Baltazar Álvares (c. 1570-1624). Assim, a fachada do 

templo, que analisaremos mais adiante, reflete o percurso destes dois mestres, que 

trabalharam sobretudo na conjuntura do domínio filipino. O certo é que já D. João IV 

promove a suspensão das obras e só com D. Afonso VI, de 1656 a 1683, as obras serão 

retomadas, precisamente com a continuação da edificação da igreja que ficara 

incompleta. O conjunto viria a completar-se pela acção deste monarca e do seu sucessor, 

D. Pedro II, entre 1683-1706.  

Embora a Ordem de Cister se tenha distinguido desde cedo por um ordenamento 

muito disciplinado dos espaços monásticos com a adoção de um esquema racional de 

Figura  21  Panorâmica do Desterro e do Campo de Santana tirada da Senhora do Monte, Lisboa, [ant. 1891] 



aproveitamento quase que ecológico dos recursos naturais em relação com a área 

habitada e a zona de produção agrária, o facto é que a generalização do modelo iria 

levar a uma indiferenciação na orgânica interna, e na sua tradução arquitectónica, 

apostando num pragmatismo e numa universalização. Este facto é tanto mais importante 

quanto a própria cultura arquitectónica, que se desloca para a mão dos arquitectos de 

formação superior ou académica, que tenderá a cristalizar estes modelos orgânicos. 

Refira-se que a Ordem, de Cister emitiu em 1593, as denominadas Diffiniçoens da 

Ordem de Cister e da Congregação de Nossa Senhora de Alcobaça, para regular a 

atividade claustral bem como aspetos práticos ligados à instituição e construção de novos 

mosteiros ou para a sua reparação.39 O objetivo das Diffiniçoens registava indicações 

genéricas o que quer dizer que a orgânica dos edifícios monacais era algo assimilado e 

corrente.40

Enumeremos agora uma cronologia simples e sistematiza, que indica uma 

sucessão de acontecimentos ligados ao mosteiro que acabaram também por influenciar a 

forma urbana daquele trecho de cidade: 

 

1561-1591: Período de fundação dos diversos Mosteiros e casas professas na 

Colina de Santana; 

1591: Lançamento da 1ª pedra do Mosteiro do Desterro; 

1640: Suspensão das obras por mando de D. João IV, ficando por completar a 

igreja; 

1656-1683: Fase de arranque das obras de conclusão da igreja; 

1683-1706: Conclusão das obras; 

1750: O Mosteiro do Desterro recebe os doentes provenientes do Hospital Real 

de Todos-os-Santos devido a um incêndio numa das enfermarias deste 

estabelecimento; 

1755: O Terramoto destrói parte do mosteiro e da igreja; 

1755-Finais do século XVIII: Obras diversas de reconstrução e reparação; 

1789-1811: Hospital da Marinha muda-se para o Mosteiro; 

                                                             
39 - PEREIRA, José Fernandes – CISTER, A arquitectura e a cultura artística na época Moderna, in Arte de Cister em Portugal 
e Galiza, Lisboa / Pontevedra, FCG/Fund. Barrié de La Maza, 1986, p. 233-246; p. 243-244 
 
40 - Idem, p. 244. 
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1811-1812: Passa a funcionar no mosteiro o Seminário da Senhora da Salvação; 

1812-1834: Gradual desocupação do Mosteiro pelos monges e instalação da 

Casa Pia do Desterro; 

1834: Decreto de extinção das Ordens Religiosas. O Mosteiro passa a ser 

propriedade do Estado. Visava-se a conversão em quartel militar; 

1857: Passa a ia do Hospital de S. José: instalação dos doentes da epidemia de 

cólera; 

1906: Expropriação de terrenos nas imediações do Mosteiro: encurtamento do 

Largo do Intendente, preparado a abertura da Av. Dos Anjos, (Av. Almirante Reis); 

1989: Formação do subgrupo hospitalar “ Capuchos- Desterro- Arroios”;  

2007: Desativação do hospital; 

 

 

 

 

 

 

A Igreja do Mosteiro do Desterro, como os restantes templos monásticos, 

edificados a partir de meados do século XVI baseavam-se na génese de uma série 

tipológica iniciada em Coimbra com a construção das igrejas destinadas aos Colégios 

universitários desenvolvidas por Diogo de Castilho. Eram, igrejas de tramos, geralmente 

três ou quatro, com capelas á face intercomunicantes (cripto colaterais) e janelões 

superiores, rectangulares, alinhados pelo eixo dos arcos do piso térreo.  

  Outro tipo de templo, foi essencial para definir e consolidar a planta e o tipo de 
fachada que, no séculos XVII, quase todos os mosteiros, rurais e citadinos adotaram. 
Trata-se da grande obra de Lisboa no tempo de Filipe I: a Igreja de S. Vicente de Fora.             

A organização espacial é idêntica às igrejas dos colégios e às igrejas que viriam 
ser mais tarde construídas nos mosteiros das congregações religiosas de tradição 
monástica mais antiga (S. Bento, Cister). 

 

Figura 22 Evolução cronológica do Mosteiro do Desterro  



 

 

 

 

 

 

 

Pode-se verificar nas imagens que se seguem a semelhança entre estas duas 

igrejas. As fachadas destes edifícios consagraram a mesma disposição dos seus 

elementos constituintes, com uma arcaria tripla em baixo dando entrada para um nartex, 

de onde partem pilastra de ordem “gigante” até à cimalha. Os copos das torres são 

decorados segundo dois registos, com nichos em baixo, e em cima. As janelas que 

iluminam a nave são três, no corpo central da fachada e situam-se no segundo piso.  

 

 

 

 

 

Dado à sua imponente escala, o Mosteiro marca fortemente o desenho da cidade, 

que se expandiu na sua direção, absorvendo-o. Deste modo, ladeando o mosteiro, a 

malha da cidade acaba por condicionar a fácil alteração das suas dimensões, muito 

embora, permita uma flexível adaptação a vários usos quer seja em sucessão temporal 

quer em simultâneo através da sua segmentação. 

 A potencialidade de apropriação a diversos usos, deve-se também ao facto de 

existir uma certa correspondência com as áreas pré-existentes dos novos programas 

conferidos ao mosteiro, assim como a distribuição dos seus espaços. Por estas razões é 

Figura 23 Igreja de S. Vicente de Fora, Lisboa, 1581-1587 (Juan de Herrera, 1581 Filipe Terzi, 1581-1587; 
Baltazar Alvares, 1587-1624; Teodósio de Frias, 1611) segundo Kubler 

Figura 25 Igreja de S. Vicente de Fora, Lisboa Figura 24 Igreja do Mosteiro do Desterro, (Parcialmente 
preservada), Lisboa  
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comum assistir à implantação de novos usos como: Hospitais, Pousadas/Hotéis, Quarteis, 

Prisões, Escolas, etc…     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26 Legenda dos Espaços 
originais do Mosteiro: 1- Igreja; 2- 
Coro Novo / Portaria; 3- Claustro; 4 - 
Refeitório; 5 - Cozinha; 6- Dormitório; 
7- Noviciado. 
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2.2 - O Mosteiro e a Cidade 
 

É à medida que se consolida a ocupação do território e que se observa o 

desenvolvimento urbano, que os Mosteiros, de forma crescente, vão integrar a estrutura 

das novas aglomerações urbanas. Os Mosteiros tornam-se assim instituições promotoras 

do fenómeno urbano, gerando ao seu redor aglomerados habitacionais que dependiam 

das necessidades monásticas, condicionando e promovendo tanto o desenvolvimento 

urbano como as instituições que referenciam a vida pública. Orientando a expansão 

urbanística na sua direção, define os principais eixos viários que o ligavam à antiga 

urbe. O Mosteiro impõe-se então no universo português nos séculos XVI, XVII e XVIII como 

polo de desenvolvimento da estrutura e da vivência urbana.41

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 MOREIRA da ROCHA, Manuel J. – O MOSTEIRO-CIDADE NA GÉNESE E DESENVOLVIMENTO URBANO: uma 
interpretação do espaço monástico, p. 529 

Figura  27 Lisboa 1650, Os espaços de conventos e Mosteiros 



A instituição do Mosteiro do Desterro fez parte de uma coroa monástica situada 

nos arrabaldes próximos da cidade medieval de Lisboa. Este facto, atendendo á data da 

edificação, corresponde já a uma aproximação que os conventos e mosteiros de ordens 

“antigas” (isto é, do monasticismo tradicional, como sejam as de S. Bento e Cister – neste 

caso a Ordem de Cister ou de frades bernardos) vão fazendo à cidade, à grade urbe, 

quando construídos de raiz.  

Na Idade Média, estas ordens eram fundadas essencialmente em lugares 

colonizáveis que muitas vezes careciam de desbravamento e povoamento, servindo, por 

isso, para o enquadramento das atividades essencialmente ligadas à exploração da 

terra, isolando-se, pois era essa a sua natureza. Já nos inícios da Idade Moderna, desde 

pelo menos o século XVI, que em Portugal, a sua vizinhança com as vilas e cidades se 

torna mais evidente, em função da disponibilidade de terrenos, como também da 

possibilidade de auferirem rendas mais proveitosas face a um público devoto mais 

alargado. 

 O processo era conhecido desde o advento das ordens mendicantes, 

franciscanos e dominicanos, cuja pastoral se fundava, essencialmente numa atividade de 

pregação e catequização que se dirigia precisamente para as cidades, para o povo 

urbano. Reside assim neste facto e no acesso às esmolas de que dependia, a fundação, 

inovadora à época (séculos  

XIII-XIV) de casas monásticas não longe das muralhas das vilas e á beira dos seus 

caminhos e acessos principais.42

Era essa mesma lógica que operava agora em cidades importantes do tecido 

urbano português desde meados do século XV (Lisboa, Porto, Santarém, Évora, Elvas) e 

em pequenas capitais provinciais. A Colina de Santana preenchida por diversos e 

importantes marcos deste monasticismo renovado e reavivado durante o século XVI e XVII, 

e na sequência também das reformas do Concílio de Trento, vai funcionar como 

importante núcleo, dominante, sobre a cidade. A colina transforma-se numa plataforma 

de um mundo ligado á profissão da Fé, e dos elementos constituidores de interações 

sociais típicas de um regime em que a dependência e a troca de prestígio ocorria em 

 

                                                             
42 - Cf. MOREIRA DA ROCHA, op.cit., p. 529 e seguintes. 
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função de um clero secular, estabelecido na urbe, e de um clero regular, estabelecido nas 

suas imediações, aumentando a relação com a nobreza e, mesmo, com a burguesia.  

O crescimento da cidade e as suas dinâmicas, especialmente a partir do século 

XVIII, no caso de Lisboa, após o Terramoto de 1755 e da posterior intervenção 

pombalina, acabaram por acercar a cidade destes mosteiros e conventos. A cidade 

habitacional, habitualmente acompanhando as vias de entrada e saída da urbe, 

extravasa os seus limites antigos, e expande-se. A Colina de Santana, á ilharga de um 

vale, constituirá uma área para o assentamento destes núcleos habitacionais, atraídos 

não só pelos mosteiros como também pela implantação de alguma habitação nobre, 

acabando por absorver, gradualmente, uma malha mais ou menos planeada, mais ou 

menos orgânica, (conforme as circunstâncias e conjunturas dos locais). 

Noutras circunstâncias, onde os mosteiros se encontravam, inicialmente, isolados 

das antigas urbes, veio a verificar-se, também, que o seu poder económico, religioso e 

até político, funcionou como um “atractor” urbano. Alguns antiquíssimos mosteiros de 

fundação remota, século XI-XII, antes situados em pleno contexto rural, vieram a servir de 

âncoras para uma urbanização que á sua volta se desenvolveu, especialmente assim 

acontecendo com os mais ricos mosteiros e conventos.43

A evolução da cartografia mostra-nos como a colina se foi “urbanizando”, mesmo 

mantendo o Mosteiro segregado, mas já numa lógica de agregação a um tecido 

essencialmente orgânico.  

    

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
43 Para uma visão global, sintética mas precisa cf. GASPAR, Jorge – Os ESPAÇOS CONVENTUAIS E O METABOLISMO 
DA CIDADE: Conversas à volta de Conventos, Casa do sul Editora. 

Figura 29 Cerca de 1755  Figura 28 Antes de 1780 



 

 

 

 

 

 

É no entanto difícil de estabelecer, perfeitamente, as coordenadas que levaram à 
apropriação “urbana” das imediações do Mosteiro, sem se ter em consideração a sua 
gradual conversão a edifício de serviços higiénico-sanitários. Percebe-se que antes deste 
facto se começar a materializar, desde inícios do século XIX, a zona envolvente possuía 
já uma rede de assentamento urbano, de pequeno porte, marcado sobretudo pela 
Calçada do Desterro e pela frente, a nascente, virada para um Largo, unidade orgânica 
que se constituía no sítio do Intendente. A consagração desta urbanização, sobretudo na 
zona baixa do vale, dá-se através da construção de um equipamento público á ilharga – 
num vértice – da massa arquitectónica do Mosteiro.  

 No fim de contas, mesmo no caso de alguma impermeabilidade, uma vez que o 

edifício se situava num arrabalde, a passagem dos anos assistiu ao processo muito 

comum, entre as grandes edificações monásticas, de polarização urbana.  

Como de costume, o Terreiro, que se situaria em frente à igreja ou à Portaria, 

funcionou como lugar de agregação. Geralmente vedados, ou semi-vedados, constituíam 

espaços semi-públicos, servindo de interface entre o mundo de reclusão monástica e o 

mundo urbano, em função das próprias funções desempenhadas pelo edifício monástico. 

 A zona da portaria, para o recebimento de visitas, e os locutórios, eram 

naturalmente espaços de relação, mesmo mantendo-se fechada a cerca e, claro está, o 

miolo conventual. O próprio espaço da igreja, aqui dava uma entrada, pelo eixo da 

fachada, aos crentes de todas as condições, como acesso à chamada igreja “de fora”. 

Por isso, o movimento dos fregueses dos Anjos ajuda a consolidar hábitos e, assim, 

também, ajudava a cristalizar como elemento urbano, os espaços abertos e os fechados.  

 

1858  

Figura  31 Ano 1858 Figura  30 Ano1911 ( assentamento do eixo “Almirante Reis”) 
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“Creio que podemos afirmar que sem a grande reserva, de terreno livre e de 
construções, que representou a "oferta" dos espaços conventuais, teria sido muito mais 
difícil a transformação das nossas cidades na segunda metade do século XIX. Foi 
através dessas sucessivas reutilizações que ainda foi possível - apesar do grande 
número de destruições e vandalismos mais ou menos gratuitos - trazer um valioso 
património arquitetónico e urbanístico, até aos nossos dias. 

Com uma nova visão da cidade, dos valores edificados e dos usos mais 
convenientes, é possível recuperar muitos espaços conventuais como espaços de 
cultura, de reunião, de lazer ou de reflexão e isolamento. O que significa, de resto, 
uma releitura e um reencontro com o significado original de convento (do latim 
Conventu - reunião) e de mosteiro (do grego monasterion - onde se vive isolado; 
monas – só, monachás – solitário).”44

 

 

  

                                                             
44 GASPAR, Jorge – Os ESPAÇOS CONVENTUAIS E O METABOLISMO DA CIDADE: Conversas à volta de Conventos, 
Casa do sul Editora 
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2.3 – Estratégia de Reabilitação e Re_utilização  
 

 

A constante transformação e evolução dos hábitos e mentalidades da sociedade 

tem se traduzido na necessidade de adaptar e requalificar diversos espaços da cidade, 

tendo em conta os diversos modelos de a habitar.    

O Mosteiro tal qual como a cidade tem na sua capacidade de adaptação a razão 

principal para a sua sobrevivência até aos nossos dias. Esta constante 

transformação/adaptação de usos surge como forma de intervir e reutilizar o património, 

marcando uma época e reativando a sua vida na sociedade. O Mosteiro representa uma 

entidade social que se vai adaptando segundo os seus diversos usos. Construção solida e 

qualificada, perdura ao longo do tempo preservando o seu legado e a sua identidade. 

O termo restaurar até ao século XVIII significava o processo de reutilização de 

uma construção existente, recuperando e renovando-a de acordo com as normas 

construtivas vigentes desse momento. Após este período, a ideia de restauro ganha uma 

nova interpretação mais aproxima do seu significado atual. Adquire-se uma nova 

consciência histórica a par da mentalidade crítica e cientifica que facilita a distinção 

entre o presente e o passado histórico.45

Esta nova interpretação e compreensão do novo significado de restauro converge 

em algumas ideias orientadas segundo pontos de vista diferentes. Em França, Viollet-le-

Duc (1814-1879) defende o restauro estilístico, forma de reconstruir e reintegrar partes 

em falta no edifício apoiando-se no seu estilo original como modelo ideal. Servia-se da 

História e da Arqueologia como grande referência, pressupondo um profundo 

conhecimento do monumento. Em oposição a estes pressupostos, o autor Inglês John 

Ruskin (1819-1900) afirma que é dever da arquitectura procurar atingir uma qualidade 

 

                                                             
45 AGUIAR, J. - A COR E A CIDADE HISTÓRICA, Publicações FAUP, Porto 2005 p. 35-36 



que alcançasse o estatuto de património, transcendendo os limites do seu próprio tempo, 

adquirindo uma dimensão universal.46

Nos dias de hoje é comum uma certa confusão na terminologia para descrever os 

vários tipos de intervenções no campo da preservação e reutilização de edifícios de 

caracter histórico. A principal a reter no presente trabalho é a da reabilitação associada 

às noções de utilização e função que para além de estar direcionada para o Mosteiro 

relaciona-se com a proposta urbana, embora aqui de uma forma mais abrangente, a 

reabilitação urbana que visa potenciar valores socioeconómicos, ambientais e funcionais 

de determinadas áreas urbanas elevando a qualidade de vida das populações 

residentes…

 

47

A reabilitação do edificado divide-se em duas categorias conforme o edifício alvo 

de intervenção. Na reabilitação direcionada a um edifício comum, associa-se o conceito 

de Refurbisment como reparação, renovação e modificação profunda com o objetivo de o 

tornar económica e funcionalmente equivalente a um edifício recente. Relativamente ao 

edificado de valor cultural ou histórico acrescido como é o caso do Mosteiro em estudo, 

aplica-se o conceito de Reabilitação como meio de possibilitar um uso eficiente através de 

adições, reparações e interpretações tendo em conta a preservação dos elementos que 

transmitem o seu valor como, estéticos, históricos, documentais e funcionais. 

  

Ainda relacionado com a reabilitação existe o conceito de conservação de um 

bem cultural preservando a sua importância cultural. Este conceito implica frequentemente 

a associação de vários processos como a manutenção, reintrodução de usos, 

preservação, restauro, reconstrução, adaptação e interpretação. 48

                                                             
46AGUIAR, J. Idem. p. 40-44 

 

47 AGUIAR, J., CABRITA, A.M.Reis, APPLETON,J. – GUIÃO DE APOIO Á REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS HABITACIONAIS, 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil,4ª edição, Lisboa 1998, volume1. P.17 
48 Ibidem p.17 
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2.4 – Construir no construído: Casos de Estudo 
 

  

Os casos de estudo que se seguem, representam diferentes modos de operar e 

interpretar a intervenção arquitectónica perante fragmentos e matéria existente, 

salvaguardando a sua memória e identidade, e reativando o seu papel na sociedade. 

  

Pousada de Santa Maria do Bouro 
 

O projeto para a pousada de Santa Maria do Bouro, em Amares, Braga, da 

autoria do Arquitecto Eduardo Souto Moura trata-se de uma obra emblemática onde o 

arquitecto tira proveito da matéria para construir um edifício novo.   

Neste projeto, as ruínas são mais importantes que a reinterpretação do Mosteiro, 

pois representam um espaço aberto e manipulável. Esta atitude não é destinada a 

expressar ou representar um caso excecional que justifique algum manifesto original, mas 

sim para cumprir uma regra de arquitetura, mais ou menos imutável ao longo do tempo. 

O arquitecto procurou dar continuidade à vida do mosteiro através da redução de uma 

linguagem própria e aceitando tudo o que foi construído como algo pertencente ao lugar, 

que de certa forma, torna invisível as ações de uma nova intervenção. 

 

“Não estou a restaurar um mosteiro. Estou a construir uma pousada com as 

pedras de um mosteiro.”49

 

 

 

 

 

                                                             
49 LÉON, J. H., COLLOVÁ, R., FONTES, L. – SANTA MARIA DO BOURO – construir uma pousada com as pedras de um 
mosteiro, (2001) Eduardo Souto de Moura. Selected Works–White & Blue,  p. 45-53 

Figura 32 Mosteiro Santa Maria do Bouro, Arq. Eduardo Souto Moura 



 

Pousada de Viseu 
 

A reabilitação do ex-hospital  de S. Teotónio em Viseu como Pousada, levada a 

cabo pelo arquitecto Gonçalo Byrne, representa antes de mais a regeneração urbana de 

uma área devoluta, que conjuga boas condições de acessibilidade com a proximidade 

ao centro histórico de Viseu. Tem na sua localização uma mais-valia para a implantação 

de um equipamento deste tipo que, por sua vez, poderá contribuir para a reanimação 

urbana deste pedaço de cidade. 

Este edifício do início do século XIX, destinado a uma unidade hospitalar, não só 

resistiu bastante bem a todas as transformações que sofreu durante a sua longa vida, 

devido à excelente preservação tectónica, como revela uma ótima adaptabilidade 

tipológica a unidade hoteleira. 

É presente nesta obra o forte diálogo entre os dois tempos históricos, a estreita 

relação entre as diferentes contemporaneidades fundindo-se num sentido unitário formal, 

que no entanto deixa visível esse diálogo, ganhando assim uma nova identidade sem 

perder a original. 

O único acrescento feito encontra-se na cobertura, substituindo o obsoleto telhado 

bastante empenado onde se encontravam as instalações técnicas por um novo elemento 

horizontal destinado a mais um piso de quartos, dando uma leitura contemporânea, que 

vem na sequência da interpretação do corpo neoclássico servindo como cornija de 

remate do edifício.     

 

 

 

 

 

 

 
Figura  33 Pousada de Viseu, Arq. Gonçalo Byrne 
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CAPÍTULO 03 

TRABALHO PRÁTICO 
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3.1 – Contexto - Construir no construído   
 
 
  

O trabalho prático desenvolvido encontra-se inserido numa consolidada colina da 

cidade Histórica de Lisboa, a colina de Sant’ana, situada a oeste do Castelo de São 

Jorge, entre dois dos principais eixos de expansão da cidade: a Avenida da Liberdade 

(ribeira de Valverde), e a Avenida Almirante Reis (ribeira de Corroios). 

 A colina de Sant’ana outrora uma plataforma monástica situada nos arrabaldes 

próximos da cidade medieval de Lisboa, com a adaptação dos seus Mosteiros e 

Convento a unidades Hospitalares, constitui o maior e mais importante conjunto 

patrimonial de Medicina e saúde do nosso país. Foi nesta colina que nasceu o ensino da 

Medicina em Lisboa, com a criação da Escola Médico-Cirúrgica (1836), Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa desde 1911, onde utilizou os Hospitais de São José 

e Santa Marta como hospitais escolares. 

 Hoje, esta rede hospitalar encontra-se perante um processo de desativação, que 

visa transferir as suas funções para um grande núcleo hospitalar a construir na zona 

oriental da cidade. Este processo poderá conduzir à perda do imenso património 

arquitetónico, histórico, cientifico, artístico e cultural deste local. “ (…) A Colina preserva 

a memória desta longa história, seja nos magníficos edifícios, muitos deles raros no 

contexto europeu, seja nas vastas coleções de instrumentos e equipamento científico, 

ceras anatómicas, pintura e escultura, arquivos e bibliotecas históricas e um património 

de azulejaria único no país. (…).”50

 A intervenção divide-se em duas componentes, uma ligada ao urbanismo e a outra 

mais virada para a reabilitação de um antigo equipamento da colina, localizado na base 

da encosta nascente, voltado para a antiga Avenida dos Anjos hoje Avenida Almirante 

Reis, junto do largo do Intendente. Falamos do antigo Hospital do Desterro e do 

quarteirão ao qual este se insere. 

 

 É uma área tipicamente marcada pela morfologia lisboeta, que articula o seu 

traçado segundo uma topografia acentuada, desenvolvendo-se de forma orgânica através 

das suas sinuosas ruas e vielas. Sob influência e origens árabes, esta zona é 
                                                             
50 ICOM - “Preservação e valorização do Património da Saúde na Colina de Santana”. Lisboa, 2011; (documento digital 
onine:  
http://www.icom-portugal.org/multimedia/ICOM-PatrimonioHospitalaJan11.pdf, consulta em 13/01/13 ) 



caracterizada por uma malha que se adapta tanto à topografia como à construção 

existente, nomeadamente a Mosteiros e a habitações nobres que se implantaram nesta 

colina desde cedo. Desta rede adaptativa resultam as tortuosas ruas, escadarias, becos e 

largos que de uma forma mais ou menos pensada, mais ou menos acidental configura a 

complexa malha. 

É uma zona caracterizada também pela sua diversidade sociocultural assim como 

pelas suas vivências heterogéneas. As diferenças culturais, patrimoniais e educacionais 

conferem-lhe uma mais-valia ligada ao turismo e comércio único na cidade. 

Após um longo processo de degradação e abandono desta zona da cidade, é 

tempo de criar propostas de desenvolvimento de cidade adaptadas aos nossos dias que 

reponham e potenciem a sua vida segundo uma lógica de recompactação e densificação 

urbana, onde a consolidação e agregação funcional permitem desenvolver na mesma 

área o trabalhar, habitar e recrear numa estratégia de proximidade/intimidade urbana. 

O tema “Construir no Construído” serviu de base à intervenção consolidando a 

história e as múltiplas formas de habitar que se foram estabelecendo, potenciando as 

novas que se adaptam a um novo estilo de vida contemporânea.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  34 Imagem aérea de Lisboa, colina de Sant’ana e área de intervenção 
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3.2 – Método e Abordagem Projetual 
 

 

Como foi dito anteriormente, a proposta divide-se em duas fases: a primeira 

referente à proposta urbana do quarteirão do Desterro e a segunda à reabilitação do seu 

Mosteiro. 

Conceptualmente, ambas as fases desenvolvem-se segundo uma abordagem 

formal que contraria o método que tradicionalmente é feito. Em vez de a proposta partir 

do cheio que se desenha a si e consequentemente o vazio, o espaço público no caso da 

cidade ou o espaço comum no caso do Mosteiro, parte-se do desenho do espaço público 

e da vivência que se pretende obter, potenciando desta maneira o objeto arquitetónico. 

O método consiste no preenchimento da zona de intervenção com uma “massa 

homogénea”, onde dela é subtraída matéria, criando espaço público, tendo o individuo 

como elemento central da sua conceção.   

O Mosteiro é entendido como uma célula organizativa das necessidades 

funcionais da vida monástica, que articula a génese racional do urbanismo romano. 

Serve-se deste ideal de conceção clássico, na organização do seu programa, orientando 

as suas dependências segundo um modelo cartesiano regido por dois eixos principais e 

na sua morfologia, adotando o espaço público como elemento central e unificador. O 

claustro representa no Mosteiro o que a ágora representava na cidade romana, embora 

aqui ligado apenas ao culto da fé. 

Deste modo, considerando o Mosteiro como um edifício cidade, a abordagem 

aplicada na proposta urbana é trazida para o Mosteiro como conceito no seu 

desenvolvimento. 

Assim, no que diz respeito à proposta urbana, é criada uma massa contínua que 

tem como referência a altura máxima do Mosteiro (cota 47), ligando-se à rua Cap. 

Renato Baptista no topo norte da intervenção. Sob esta é definido a forma do espaço 

público urbano enquanto vazio, tendo como principais temas os Percursos, Praças e 

Clusters. É ainda acrescentado sobre esta massa um volume que pretende enquadrar a 

intervenção, de modo a dar continuidade ao edificado existente junto da rua acima 

citada.   

 

Figura  35 Esquema da “massa” de intervenção   



Num processo que não pretende a rutura com o antigo, mas sim, promove-lo 

através da articulação entre o novo e o existente, é desenhado a proposta segundo uma 

lógica de densificação, de cidade compacta, que contempla uma multiplicidade de usos 

necessários, sustentando o retorno à cidade. 

Como foi apresentado anteriormente, os sete objetivos mencionados por Allan 

Jacobs e Donald Appleyard no artigo “Towards an urban Design Manifesto” ajudam a 

compreender melhor o processo de intervenção na cidade, tendo o espaço público e as 

relações sociais como elemento central na conceção de espaço urbano. 

O processo de construção do plano urbano, baseado na inversão de importância 

conceptual entre edificado e espaço público coloca a vivência e o percurso do utilizador 

como catalisador central do desenho e do espaço da cidade justificando-se segundo as 

suas tríplices valências: pragmáticas, poéticas e estéticas. A caracterização do espaço 

público enquanto vazio é obtida através do recurso a diversos modelos tridimensionais, 

explorando assim as vivencias que se pretendiam nos temas acima citados: Percursos, 

Praças e Clusters. 

No capítulo, O espaço Publico da Cidade foi possível fazer uma caracterização 

dos temas aplicados na proposta, clarificando o seu papel no desenho urbano e as suas 

potencialidades enquanto espaço promotor de vida em comunidade.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOSPITALAR DE LISBOA – PROPOSTAS PARA A PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM DA 
COLINA DE SANTANA 

Figura 36 Esquema do espaço público Figura  37 Colina de Sant’Ana | conventos e principais 
espaços públicos   
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A proposta urbana é então o resultado da sobreposição destes temas, definindo 

assim uma nova massa capaz de sintetizar as suas valências bem como as relações 

funcionais e contextuais com a envolvente.   
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3.3 – Definição Programática 
  

 

Programaticamente a proposta propõe a criação de uma unidade compacta, de 

certo modo auto-suficiente, que contemple no seu interior o habitar, trabalhar e áreas 

destinadas a serviços e lazer.  

Parte de uma lógica de proximidade opondo-se a um modelo bacoco que 

perdurou durante diversos anos, onde promovia a expansão dos subúrbios, segmentando 

o solo em áreas distintas destinadas essencialmente a uma função. Esta logica para além 

de fomentar a dispersão e o excesso de mobilidade traduzia-se em áreas com um 

significativo défice programático.51

A proposta, relativamente à habitação pretende integrar os diferentes modos de 

habitar adequando-se às mais diversas fases da vida do individuo. A figura 39 representa 

três das quatro tipologias de habitar presentes na intervenção. As tipologias 

convencionais, os denominados T’s destinados essencialmente a modelos de famílias 

tradicionais, localizados no topo da intervenção de modo a dar continuidade aos 

edifícios existentes; as experimentais, tipologias mais flexíveis que procuram criar 

alternativas ao modelo tradicional, de forma a explorar a vivência em espaços mais 

económicos de dimensão reduzida; as townhouses ou moradias urbanas, articuladas em 

diversos pisos, que representam um modelo de habitação característico da cidade de 

Lisboa, que com o tempo foram segmentadas em tipologias convencionais; e por fim, as 

habitações temporárias, localizadas no Mosteiro, destinadas ao aluguer por períodos 

limitados de tempo, a turismo, estudantes entre outros.  

 

  

 

 

 

 

  
                                                             
51 Tema desenvolvido no capítulo 2.3 – “A Cidade de Hoje e Amanha” 

1 - Habitação convencional  3 - Towhouse / moradia urbana  2 - Habitação experimental 

Figura 38 Programa habitacional 



Em seguida surgem os equipamentos coletivos destinados ao trabalho e lazer que 

procuram funcionar como polos dinamizadores da vivência no quarteirão. Na figura a 

baixo, o esquema (4) representa a adaptação do antigo Mosteiro a um Hotel que para 

além da tipologia hoteleira convencional, engloba outros programas como um hostel, 

habitação temporária, coworking e uma unidade destinada a spa e fitness, que para 

além de servirem o Hotel, abrem-se à população em geral. O volume do esquema (5) 

representa um edifício de escritórios e o esquema (6) representa uma área destinada a 

uma mediateca, salas de estudo e Centro de Dia, que não só se articulam com o 

programa da área de intervenção, como também com a sua envolvente.              

 

 

 

 

 

  

Por fim, os programas destinados ao comércio e restauração, esquema (7). Inserindo-se a 

proposta numa área tão marcada pela quantidade e heterogeneidade destes serviços, o 

comércio e restauração propostos aparecem associados a duas das entradas do 

quarteirão, libertando assim o seu interior a outras funções.  

Unificando e servindo toda a área de intervenção surge o estacionamento, 

ligando o topo da rua Nova do Desterro com a base da rua Antero de Quental, 

permitindo o acesso direto à Avenida Almirante Reis.  

 

 

 

 

4 6 5 

8 7 

Figura  39 Programa de equipamentos 

Figura  40 Comercio e Estacionamento 
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3.4 – Proposta de Reabilitação e Re_utilização do Mosteiro  
 

 

Posto a fase referente à proposta urbana, é desenvolvido uma parte da 

intervenção a uma escala de maior pormenor dando continuidade ao tema “construir no 

construído”. Assim, é escolhido o Mosteiro como objeto de estudo, tendo como principal 

desafio a preservação deste património arquitetónico, e o sucessivo enquadramento com 

as necessidades à qual este se insere. 

Como foi referenciado anteriormente, o Mosteiro teve um papel determinante na 

expansão da cidade direcionando-a e surgindo como polo atractor de urbanidade. Hoje, 

após o recente processo de desativação da rede hospitalar, deparamo-nos com o estado 

obsoleto deste importante marco, que para além do estado de conservação e das severas 

intervenções feitas na sua adaptação a edifício hospitalar, representa um estagnador da 

vida em sociedade. Deste modo, a proposta propõe não só a reabilitação do edificado, 

como também a reabilitação do seu papel na cidade. De gerador de cidade o Mosteiro 

surge hoje como reativador e impulsionador da vida em sociedade.    

Encontrando-se inserido numa zona central da cidade, marcada pela diversidade 

sociocultural, pelo comércio e pelo turismo, é proposto a adaptação do antigo Mosteiro, 

a uma unidade hoteleira pensada segundo as suas novas necessidades. Para além da 

tipologia convencional, (quartos simples, duplos e suites) este equipamento possui uma 

zona destinada a albergue de baixo custo, os denominados hosteis, habitação 

temporária para uma estadia mais prolongada e um espaço destinado a cowork 

dinamizando e servindo o local de intervenção.  

 Estre processo pretende adaptar a estrutura existente que deixou de fazer 

parte da dinâmica da cidade, adequando-a com os novos tempos, exigências e 

necessidades, respeitando o valor do edificado enquanto peça qualificada e a sua 

relação física com o lugar, mas também com a sua dimensão sociocultural.  

Devido à forte correspondência com as áreas preexistentes, o Mosteiro representa 

um equipamento que morfologicamente permite a adaptação a vários usos quer em 

sucessão temporal quer em simultâneo através da sua segmentação. Foi graças às 



sucessivas reutilizações que foi possível preservar este património (apesar de certas 

destruições e vandalismos), marcando a passagem do tempo e prolongando a sua vida 

no futuro.  

A proposta desenvolvida procura então articular a intervenção respeitando o 

significado original do mosteiro segundo as suas novas necessidades. Após a análise e 

interpretação do edificado, procede-se à demolição de partes anexas ao Mosteiro e ao 

seu interior correspondente a adaptações meramente funcionais com o programa 

hospitalar; recupera-se o claustro que tinha sido violentamente absorvido pelo hospital e 

remove-se o telhado que em parte destinava-se a áreas técnicas.  

É preservado essencialmente a sua estrutura e correspondência morfológica, bem 

como a pequena igreja que continuando ativa sofre apenas pequenas intervenções. Esta 

fase permite a releitura original do edificado enquanto estrutura e matéria, servindo de 

trave mestra à intervenção que se procede. A proposta pretende assim o diálogo entre 

dois tempos, fundindo-os num sentido unitário formal, atribuindo uma nova identidade 

sem perder a original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

É acrescentado no lugar do antigo telhado um piso que visa dar continuidade ao 

alçado poente e que serve de remate à construção, criando um elemento horizontal de 

sombra na fachada principal, enquadrando e fazendo a transição entre o seu corpo e o 

céu.         

 

 

 

 

Figura 41 esquema das alterações volumétricas 

Figura  42  adição do ultimo piso 
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O acesso ao hotel é feito através da Avenida Almirante Reis, por um novo corpo 

que servindo de transição entre os dois tempos, conduz o utilizador até às fundações do 

mosteiro, onde se faz a distribuição para todo o edifício. 

Por fim surge um terceiro volume, associado ao claustro, espaço social da 

intervenção, configurando a praça principal da proposta urbana e enquadrando a ruina 

da antiga igreja. 

Este volume destina-se a spa e fitness, servindo não só o hotel, como também a 

população em redor.    

 

 

Metodologia e definição Programática 

Como foi referido anteriormente, é possível constatar como o Mosteiro possui uma 

relação próxima com a cidade, servindo-se dela na sua organização e posteriormente 

servindo-a na sua expansão. Deste modo, a metodologia levada a cabo na proposta 

urbana, é aplicada no Mosteiro, adequando-se assim à escala e ao contexto na qual se 

insere. Parte-se do desenho do espaço comum do edifício e das suas circulações, segundo 

o ponto de vista do utilizador, respeitando a sua estrutura original.  

A proposta propõe a articulação do seu programa com a estrutura à qual se 

insere, estabelecendo um diálogo entre a circulação e a pré-existência, criando novos 

espaços de permanência com o objetivo de potenciar a relação entre o utilizador e o 

objeto arquitetónico. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Figura  43 Diagrama programático do mosteiro  



 

 Programaticamente o edifício baseia-se no ideal de conceção do Mosteiro 

separando e reagrupando hierarquicamente as suas plurifunções consoante o uso a que 

se destinam. Espacialmente organiza o seu programa social nos pisos térreos, (cota 27 e 

36) e na cobertura, permitindo um fácil acesso á população em geral. 

Assim, à cota 27 voltada para a Avenida Almirante Reis desenvolve-se o Cowork 

e Business Center tirando partido da sua relação com a envolvente, promovendo e 

reativando a vida do edificado. À cota 36 voltado para o interior do quarteirão e em 

redor do claustro, localiza-se o volume destinado ao spa e fitness bem como o Bar do 

hotel. No último piso, tirando partido da relação com o claustro e da vista sobre a colina 

do castelo, situa-se o Restaurante. Estas áreas têm como função primordial servir o hotel, 

mas também, e não menos importante, servir a população em redor, oferecendo um 

espaço de lazer, saúde, desporto e trabalho, dinamizando o seu uso e a vida na área à 

qual se insere. 

As áreas destinadas às diferentes tipologias hoteleiras, tiram partido da métrica 

estrutural que resulta da correspondência morfológica com as antigas celas, e dividem-se 

entre hostel, quartos convencionais, suítes, e habitação temporária, servindo os diferentes 

usos e necessidades de quem procura este tipo de equipamento. 

No primeiro piso, ala direita encontra-se o hostel servido com cozinha comum. No 

Segundo, os quartos convencionais e as suites localizadas nos topos do corpo principal. 

Ainda no segundo piso situa-se uma área destinada a uma pequena ludoteca. Na ala 

esquerda do terceiro piso repete-se o modelo do segundo piso, e na ala direita 

encontram-se as habitações temporárias em duplex.         
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CONCLUSÃO 
 

 

 

O argumento centrou-se no tema da Cidade segundo a perspectiva da 

densificação urbana como meio de reabilitar o tecido urbano e restaurar a vida em 

sociedade à muito estagnada em certas partes da cidade. 

Numa zona marcada pelo tempo e pela heterogeneidade de culturas, propôs-se 

estudar e desenvolver uma proposta segundo estratégias de proximidade e intimidade 

urbana com o intuito de dinamizar a área de intervenção, devolvendo-a à cidade. 

Assim, através da transformação deste local num espaço construído à imagem do 

homem, onde a consolidação e agregação funcional permitiu desenvolver as mais 

diversas atividades como o habitar, trabalhar e recriar, fortaleceram-se as relações 

sociais e de vizinhança reafirmando o quarteirão na estrutura urbana.  

O Mosteiro do Desterro e o interior do seu quarteirão, representam uma área com 

grandes potencialidades do ponto de vista geográfico e sociocultural, que possibilitam a 

densificação urbana, contribuindo para o desenvolvimento da vida em comunidade no 

coração da cidade. 

O estudo da evolução da cidade e os seus processos de formação serviram de 

base de aprendizagem e compreensão da estrutura urbana, contextualizando as diversas 

morfologias, intervenções e ideais na composição de cidade. Fundamentaram a 

argumentação escrita e a proposta urbana, enriquecendo e consolidando o conhecimento 

no âmbito do urbanismo. Este estudo também permitiu o melhor entendimento do espaço 

público na cidade e o seu papel ativo na vida urbana, tirando o máximo proveito das 

suas particularidades.  

Através do estudo do Mosteiro, verificou-se o papel fundamental que este 

desempenhou ao longo dos tempos na transformação do tecido urbano. Foi desta 

característica que se tirou a ideia principal para o tema proposto, reinterpretando o seu 

significado na cidade. O Mosteiro desempenhou o papel de gerador e promotor de uma 

nova urbanidade, aquando a expansão da cidade além muralhas, desenhando o espaço 

público ao seu redor, a estrutura viária que o ligava à cidade e em certa medida 

organizando a implantação do edificado. 



Tirando partido da sua relação com a cidade e da adaptação a vários usos, é 

reinterpretado o seu papel, surgindo hoje como uma estrutura arquitectónica reativadora 

e impulsionador da vida urbana. Deste modo, não só estamos a reabilitar um 

equipamento com um grande peso na imagem da cidade, como também a reabilitar a 

sua área de abrangência, oferecendo novos usos e funções atraindo a população e 

densificando a cidade. 

Mais do que encontrar uma verdade, pretendeu-se com a argumentação investigar 

e aprender sobre um tema cada vez mais relevante na vida da cidade, na vida da nossa 

sociedade. 

   

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

BIBLIOGRAFIA  
 
 
ALEXANDER, Christopher (1965). THE CITY IS NOT A TREE, in Architectural Forum, 122, 
Abril de 1965: No. 1 

ANDRADE, Amélia Aguiar - “UM PERCURSO ATRAVÉS DA PAISAGEM URBANA 

MEDIEVAL” em Povos e Culturas, A cidade de Portugal, Universidade Católica Portuguesa, 

Lisboa 1987 

AGUIAR, J. - A COR E A CIDADE HISTÓRICA, Publicações FAUP, Porto 2005 

AGUIAR, J., CABRITA, Reis, APPLETON, J. - GUIÃO DE APOIO Á REABILITAÇÃO DE 

EDIFICIOS HABITACIONAIS, Laboratório Nacional de Engenharia Civil,4ª edição, Lisboa 

1998 

BENEVOLO, Leonardo - A CIDADE E O ARQUITECTO, edições 70, Lisboa 2011 

BORGES, Nelson Correia – ARTE MONÁSTICA EM LORVÃO, Sombras e Realidade. Vol I. 
Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1992. Tese de 
Doutoramento em História da Arte 

CARMONA, Matthew, HEATH, Tim, OC, Taner, TIESDLL, Steve - PUBLIC PLACES – URBAN 
SPACES , Architectural press, Oxford 2003 

CHUECA GOITIA, Fernando - BREVE HISTÓRIA DO URBANISMO, Editorial Presença, 7ª 
edição, Lisboa 2008 

COELHO, Carlos Dias - A PRAÇA EM PORTUGAL, Inventário do Espaço Publico, Edição 
Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa 2008 

COUCEIRO, João, et al - TERNOS PASSEIOS, um manual para melhor entendimento e 
fruição dos espaços urbanos públicos, Instituto de Promoção Ambiental/ IPAMB e 
Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro de Ambiente e Espaços Verdes, ISNB: 972-9 300-
82-8,1997 
 
CORDEIRO, Graça Índias, et. Al-  A RUA – espaço, tempo, sociabilidade, Lisboa 2008: 
Livros Horizonte, ISNB 978-972-24-1608-5 
 
CUllEN, Gordon - PAISAGEM URBANA, edições 70 ,Lisboa 2010 



CROSBY, Theo - Architecture: CITY SENCE, Studio Vista ,London 1965 

FRAMPTON, Keneth – HISTÓRIA CRITICA DE LA ARQUITECTURA MODERNA, Editorial G. 
Gili, 7ª Edição, Barcelona 1994 

GARCIA LAMAS, José. M. Ressano - MORFOLOGIA URBANA E DESENHO DA CIDADE, 
Edição Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª Edição, Lisboa 2000 

 

GASPAR, Jorge – Os ESPAÇOS CONVENTUAIS E O METABOLISMO DA CIDADE: 
Conversas à volta de Conventos, Casa do sul Editora 

 
GONSALES, Célia Helena Castro - CIDADE MODERNA SOBRE CIDADE TRADICIONAL, 
movimento e expansão – parte 2 (1), [on-line],2005, in Arquitextos, nº. 028.06, 
Setembro 2002, disponível em 
«http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/473», consultado a 2 
de Dezembro de 2012 
 
JACOBS, Jane - A MORTE E VIDA DE GRANDES CIDADES, Editora Martins Fontes, São 
Paulo 2000, ISBN: 85-336-1218-4 
 
JENCKS, Charles – MOVIMENTOS MODERNOS EM ARQUITECTURA, Edições 70, Lisboa 
2006  
 
KEIL DO AMARAL, Francisco – LISBOA, uma cidade em transformação, publicações 
Europa-América, Lisboa 1969 
 
KOOLHAAS, Rem – REM KOOLHAAS, Três Textos Sobre a Cidade, Gustavo Gili, 
Barcelona 2010 
 
LAVEDAN, Pierre - HISTOIRE DE L’URBANISME, Renaissance et Temps, Modernes, 
Diffusion Hachette, 2ª edição, Paris 1993 

Le CORBUSIER - PRINCIPIOS DE URBANISMO (La carta de Atenas),Editorial Ariel, 2ª 
edição, Barcelona 1973 

LEFEBVRE, Henri - O DIREITO À CIDADE, Editora centauro, 5ª edição, São Paulo 2008 
ISBN: 9788588208971  
 

LÉON, J. H., COLLOVÁ, R., FONTES, L. – SANTA MARIA DO BOURO – construir uma 
pousada com as pedras de um mosteiro, (2001) Eduardo Souto de Moura. Selected 
Works–White & Blue. 



83 
 

MACHADO, António José P. Santos - A UNICIDADE E MULTIPLICIDADE DO “ESPAÇO 
RUA” como suporte do crescimento, Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade 
de Arquitectura. Texto policopiado, Tese de Doutoramento 1993 
 
MONTANER, Josep Maria - A MODERNIDADE SUPERADA: arquitectura, arte e 
pensamento do século XX, Editorial G. Gili, Barcelona 2001, 
 
MOREIRA da ROCHA, Manuel J. – O MOSTEIRO-CIDADE NA GÉNESE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO: uma interpretação do espaço monástico, Porto 2007, 
consulta [online] a 11 de outubro de 2012 «http://repositório-
aberto.up.pt/handle/10216/13575» 
 
MORRIS, A.E.J. - HISTÓRIA DE LA FORMA URBANA, Desde sus orígenes hasta la 
Revolución Industrial, Editorial G. Gili,, Barcelona 1984 
 
PEREIRA, José Fernandes – CISTER, A arquitectura e a cultura artística na época Moderna, in 
Arte de Cister em Portugal e Galiza, Lisboa / Pontevedra, FCG/Fund. Barrié de La Maza, 
1986 
 
PEREIRA, Paulo - ARTE PORTUGÊSA, História Essencial, Editora Temas e Debates, Lisboa 
2011 
 
ROWE, Colin - A CIDADE COLISÃO e a POLITICA da BRICOLOGE in Teoria e crítica de 
arquitectura. Século XX. Caleidoscópio, Lisboa 2010 

ROSSI, Aldo - A ARQUITECTURA DA CIDADE, Editora Cosmos, Lisboa 1977 

SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter - URBAN STUCTURING, studio vista, by studio 
vista, Londres1967  
 

SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter – CLUSTER CITY, Architectural Review, November 
1957 
 
SMITHSON, Alison, SMITHSON, Peter - THE CHARGED VOID: Urbanism, Monacelli Press, 
New York 2005 
 

 

 

 

 

 



 



85 
 

ANEXOS 
 

 

Fotos do Processo  
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Fotos Maquete  
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Desenhos Técnicos  
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1 - Enrocamento
2 - Barreira geotêxtil, impermeabilizante 7mm
3 - Fundação mosteiro em pedra
4 - Isolamento térmico tipo Floormate 50mm
5 - Camada de brita
6 - Camada de areia, regularização
7 - Pavimento em lajetas de betão, esp. 90mm
8 - Drenagem tipo SLOT DRAIN
9 - Soleira em pedra
10 - Corte térmico cortiça
11 - Pavimento em lajetas de betão, esp. 90mm
12 - Pavimento em Lajetas cerâmicas
13 - Argamassa de fixação
14 - Estore interior motorizado com guias verticais tipo Cruzfer
15 - Perfil metálicos em L esp. 5mm
16 - Caixilho fixo
17 - Vidro duplo
18 - Revestimento a estuque
19 - Laje de Betão armado, 40cm
20- Barreira de vapor
21- Camada de forma
22-Tela impermiabilizante
23- Caleira de chapa em aço
24- Distanciadores em PVC
25- Lajetas de betão, revestiemento cobertura
26- Chapa aço a preto
27- Distanciadores em borracha
28- Perfil metálico em U, esp.5mm
29- Parede pré-existente
30- Vigas de madeira 10cmx10cm
31- Ripado em madeira
32- Pavimento em madeira 15cmx100cm
33- Painéis de madeira
34- Perfis metálicos/ estructura metálica
35- Gesso cartonado
36- Revestimento azulejos
37- Argamassa de regularização
38- Pavimento cerâmico
39- Base tubular em aço de suporte à caixa metálica
40- Isolamento térmico lã rocha

14

16

17

15

4

18

30

4

31

12

32

34

4

35

36

21

37

22

38

38

40

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

12

12

13

3

4

12

26

27

28

23

4

4

22

21

24

12

29

19

4

12

19

21

22

24

23

25

20



1-Parede pré-existente

2-Camada de forma

3-Tela impermiabilizante

4-Goteira

5-Caleira de chapa em aço

6-Perfil metálico em U, esp.5mm

7-Distanciadores em borracha

8-Pavimento em Lajetas cerâmicas

9-Isolamento térmico Floormate 50mm

10-Distanciadores em PVC

11-Chapa aço a preto 3mm

12-Perfil metálicos em L esp. 5mm

13-Vidro duplo

14-Caixilho fixo

15-Estore interior

16-Revestimento a estuque

Legenda:
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