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RESUMO 

(207 palavras) 

Nesta dissertação procurámos estudar um modelo de residências de 

estudantes que propusesse uma nova reflexão sobre as potenciais relações 

vivenciais entre o Parque Florestal de Monsanto e o Pólo Universitário da Ajuda.  

Entendemos o Pólo como um local ambíguo entre a cidade e a floresta, 

que vive desagregado e disperso. As Residências de Estudantes pretendem 

reforçar as atividades humanas em relação com o espaço natural, desde o 

caminhar pela floresta às relações visuais no interior da habitação.  

Para isso, procurámos questionar as estruturas mais convencionais em 

bloco, propondo uma arquitetura fortemente integrada na topografia do terreno 

e assente na relação direta entre a densidade da natureza e do construído.  

Acreditamos então que o Habitar é mais abrangente do que uma simples 

distribuição de funções e que se deve relacionar de forma direta com o lugar. 

Defendemos também que a relação com o espaço natural e estrutura verde, 

presentes no caso em estudo, são fundamentais para a plenitude da vida dos seus 

utentes.  

Além disso, propomos um exercício de articulação entre o Pólo 

Universitário da Ajuda, o Parque e a cidade, através de um contínuo natural que 

se estende até Belém, como forma de enriquecer esta zona que, embora com um 

passado rico, vive à margem de Lisboa.   
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ABSTRAT 
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In this dissertation we sought to study a student residences model which 

could propose a new reflection on the potential experience relationships between 

Parque Florestal de Monsanto and the Pólo Universitário da Ajuda. 

We understand the Pólo as an ambiguous place between the city and the 

forest, who lives disaggregated and dispersed. The Student Residences aim to 

strengthen human activities in relation to the natural environment, from walking 

through the forest to the visual relationships within the housing. 

Thus, we sought to question the more conventional block structures, 

proposing a kind of architecture strongly integrated in topography and based on 

the direct relationship between the density of the nature and built. 

We believe then that the Dwelling is more comprehensive than a simple 

distribution of functions and should relate directly to the place. We also defend 

that relationship with the natural space and green structure, present in our case, 

are fundamental to the life of its users in all its plenitude. 

Furthermore, we propose an articulation exercise between the Pólo 

Universitário da Ajuda, the Park and the city, through a natural continuum that 

extends itself to Belém, as a way to enrich this area that, although with a rich 
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PROBLEMÁTICA 

Desde as suas origens, o Parque Florestal de Monsanto nem sempre teve 

a devida divulgação junto da população lisboeta. Gerou-se por isso uma espécie 

de desconfiança em torno deste «pulmão verde», reduzindo-o apenas a um 

qualificador ambiental pouco atrativo, ao invés de um desejado centro de lazer e 

atividade ao ar livre. Como refere Gonçalo Ribeiro Telles (1922-), “A   falta   de  

equipamento e de um plano de utilização do parque Monsanto torna-o 

desconhecido e sem possibilidades de ser vivido por lisboetas”1. O desejo de torná-

lo um espaço de usufruto coletivo indispensável a todos os cidadãos parece ter 

fracassado. 

Aliado a isso, e apesar de carregar consigo um tesouro histórico 

corporizado no Palácio Nacional da Ajuda, nos últimos séculos a Ajuda tornou-se 

uma zona urbana fragmentada, constituída por bairros desconexos e com 

características muito distintas (como são os casos o Bairro da Ajuda, o Bairro do 

Alvito ou o Bairro do Caramão). A dispersão operada tornou este local num 

conjunto desarticulado de subespaços segregados por vazios urbanos excedentes. 

Consequentemente, o Alto da Ajuda transformou-se numa área pouco segura. 

Este tipo de operações de segregação social são criticadas por Jane Jacobs (1916-

2006) no seu livro «The Death and Life of Great American Cities» onde propõe 

como alternativa a  criação  de  “geradores  de  diversidade”  cujo  principal  objetivo  é  

então   o   combate   à   homogeneidade   (ou   “rotulação   de   comunidades”)   que   as 

cidades modernas tendem a criar.  

Situado na franja deste tecido urbano, o Pólo Universitário da Ajuda está 

ligado ao parque florestal da cidade embora estabeleça com ele uma relação de 

fraca sintonia: há ligações visuais efetivas mas pouco compromisso vivencial, pela 

falta de percursos pedonais ou espaços de estar que unam estas duas realidades e 

que explicitem uma proposta de relacionamento efetivo entre o Pólo e o Parque. 

Por sua vez, os vazios abandonados sem qualquer definição programática e a 

dispersão das faculdades, tornam o Pólo num complexo descaracterizado, 

                                                           
1 RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 2005. 

p.285. 
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contribuindo mais como agente desintegrador do local do que seria expectável, e 

que se vai agravando com o passar do tempo. 

A riqueza que poderia existir na ambiguidade urbana deste local não se 

verifica: fazer viver o Pólo em sintonia com a floresta e esta em sintonia com a 

cidade, permitindo que os limites de Monsanto funcionem como portas de 

entrada efetivas para o Parque. O PDM 2012 propõe isso mesmo: unir Monsanto 

aos restantes espaços verdes da cidade e à periferia, tornando-o mais acessível a 

toda a população, mais humanizado e consequentemente mais apetecível.  

 

 
Imagem 1 - Pólo Universitário da Ajuda: dispersão e descaracterização. Processo de trabalho. 

 

Com o projeto que agora apresentamos, temos a oportunidade de 

desenvolver um conjunto de Residências de Estudantes que, para além de 

proporcionarem casas a estudantes, podem propor uma nova reflexão sobre a 

relação vivencial específica entre o Parque Monsanto e a zona do Pólo e a partir 

daí com o espaço mais alargado da cidade. A distância efetiva que existe entre os 

edifícios das faculdades poderá ser diluída através da dimensão psicológica dos 

percursos e da nossa proposta de habitações e serviços, que consequentemente 

trazem vida e segurança. Além disso, a falta de relações físicas e visuais que 

sentimos no Pólo quer com o rio quer com a floresta, suscita-nos o interesse de 

trabalhar sobre o potencial dessas mesmas relações. 

Localizados neste local ambíguo entre a cidade e a floresta torna-se 

indispensável refletir acerca da relação do homem com a natureza e até que 
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ponto se pode habitar um parque no interior de uma cidade tornando-o parte 

integrante desta. 

Assim, parece-nos de particular interesse para o nosso projeto, dadas as 

características especiais deste local aparentemente considerado como urbano, 

procurar conjugar e articular ideias destes diferentes autores (Telles, Jacobs e 

outros como Norberg-Schulz e Heidegger) onde podemos ler, a exemplo, que o 

sistema arterial de uma cidade é a sua estrutura verde2 e que são as pessoas que 

com a graça da vida dão riqueza aos espaços verdes3. 

Como desenhar esta zona da cidade como uma franja que articula o 

sistema natural e a arquitetura, de modo a torná-lo num espaço específico de 

transição vivencial entre a cidade e a floresta, confortável aos cidadãos e vivido 

por eles?  

Pensar numa alternativa à cidade clássica proposta a partir da estrutura 

natural existente através da relação entre os espaços verdes e a arquitetura, 

torna-se o ponto de partida para o trabalho: a investigação de um modelo de 

habitação que se relacione explicitamente com o Parque Florestal de Monsanto, 

que investigue a definição de uma identidade tipológica que procure a partir daí 

uma nova caracterização para aquele espaço. 

Desta maneira, propomos testar a possibilidade da criação de residências 

de estudantes percecionadas como casas4 e ainda refletir em particular acerca da 

relação dos espaços interiores com a floresta. Além disso, situando-nos na zona 

húmida do Rio Seco, propomos uma arquitetura fortemente integrada na 

topografia do terreno assente na relação direta entre a densidade da natureza e 

do construído questionando as estruturas mais convencionais em bloco. 

                                                           
2 “A  estrutura  verde  de  uma  cidade  é,  portanto,  o  «sistema  arterial»  que  vivifica  a  cidade  e  os  seus  

habitantes.” in RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 

2005. 
3 JACOBS, Jane – The Death and Life of Great American Cities. London: Editora Pimlico, 2000.  
4 Este olhar sobre as residências de estudantes com a floresta no tema do Habitar o Parque leva-nos, 

embora noutros moldes e noutra época, para o olhar de Nuno Portas e Bartolomeu Costa Cabral aquando do 

plano   de   Olivais   Sul:   “Tentámos   conciliar   estas   características   da   cidade   tradicional   com   um   dado   novo  

modernismo, que ainda não tínhamos posto em causa: o conceito de bloco que não permite nem ruas, nem 

quarteirões.  (…)”  Nuno  Portas,  1995 in PORTAS, Nuno; GRANDE, Nuno – O Ser Urbano: nos Caminhos de Nuno 

Portas. 1ª ed. Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 
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Dado que a relação do homem com a natureza estará presente ao longo 

de todo o processo de trabalho, torna-se fulcral refletir acerca da importância do 

tempo na transformação diacrónica da floresta (cor, cheiro, textura, densidade) e 

as implicações que essa transformação tem na relação do homem com a 

arquitetura e na criação de ambientes diversificados. 

Habitar o Parque torna-se aqui o tema que agrega o homem, a cidade, a 

casa e a natureza e que propomos trabalhar a sua harmonia efetiva, permitindo 

tornar o Pólo Universitário o elemento de transição entre Monsanto e a Cidade, 

unindo a história à aprendizagem do futuro e vivificando a Ajuda. 

 

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho partiu da recolha de elementos que nos ajudassem a constituir 

um Estado de Arte, com o objetivo de que os mesmos tivessem influência direta 

no desenvolvimento do projeto prático. E ao longo de todo o trabalho, foi 

fundamental a realização de maquetes que nos permitissem tomar decisões 

projetuais, sustentadas por essa mesma componente investigadora 

tridimensional/matéria.  

No sentido de compreender o local de forma mais aprofundada 

começámos por analisar cuidadosamente toda a área de projeto, numa 

investigação coletiva, por tópicos complementares, realizada em turma. Tomando 

em consideração um conjunto alargado de temas desde a cartografia e geologia, 

aos bairros consolidados e vazios urbanos, património histórico e estrutura verde, 

e pelo estudo dos planos em vigor, a recolha de dados passou essencialmente 

pela consulta bibliográfica, revistas e publicações em diversas bibliotecas, 

pesquisa online, visitas constantes ao local em estudo e diálogos contínuos com 

alunos com experiências semelhantes. 

A estratégia urbana de enriquecimento do Alto da Ajuda e de inserção das 

Residências de Estudantes incidiu sobretudo na interpretação da estrutura verde 

existente, quer do Parque Florestal de Monsanto quer da Tapada da Ajuda. Esse 

estudo abrangeu não só a ecologia local, mas também o património histórico, os 

serviços existentes e os percursos e atividades possíveis. 
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Compreendendo a falta de articulação dessa estrutura verde com o 

Campus Universitário e com a cidade, já evidenciadas, foi-nos suscitado o 

interesse de desenvolver um braço verde até ao rio, com percursos e serviços que 

permitissem uma maior harmonização entre as diferentes partes constituintes 

desta área. 

Para isso, além de toda a análise já referida, propusemo-nos clarificar 

sucintamente a ideia de Habitar o Lugar (1) e compreender a relação do Homem 

com a Natureza. Procurámos também entender a importância dos espaços verdes 

nas cidades, articulados com serviços e atividades diversas, através do estudo de 

alguns autores referidos anteriormente (2), e de casos de estudo específicos de 

Lisboa. Além disso, foi-nos de especial importância pesquisar acerca da origem 

dos Parques Urbanos (3.1) e da sua contextualização em Lisboa (6 e 7). 

Finalmente, entendemos necessário dispor de um subcapítulo desta dissertação 

para sucintamente definir os principais problemas do Alto da Ajuda (8), 

previamente discutidos em turma. 

A proposta urbana passou então pela corporização da estratégia urbana, 

através da redefinição da estrutura viária, de modo a torná-la eficaz na articulação 

com a cidade e clara na definição do Campus; na nova estrutura verde que 

incorpora os tufos arbóreos de pinheiros mansos já existentes e que se manifesta 

de vários modos: mata, parque, jardim, praça; e na inserção das Residências de 

Estudantes já referidas, gerando maior número de atividades e pessoas, em 

sintonia com os novos percursos. 

A proposta de arquitetura desenvolveu-se tendo em conta essa estrutura 

verde. A própria escala dos edifícios e a conceção das suas dependências tiveram 

resposta na sua inserção na extensão do Parque Florestal de Monsanto. 

Para isso, procurámos compreender a relação direta da casa do Homem 

com a Natureza (4.1.) e recorremos a casos de estudo (3.2, 4.2, 4.3, 4.4) que, 

tanto na sua globalidade, como nos seus pontos específicos, pudessem funcionar 

como referências projetuais, nas relações que estabelecem com a sua envolvente. 

Em adição, e enfatizando a relação do Homem com a Natureza já referida (1), foi-

nos fundamental compreender a importância da matéria na arquitetura (5) e na 

pesquisa de casos de estudo que tivessem por base esta relação. 
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Outro fator fundamental na concretização deste projeto foi o 

entendimento dos números existentes em Portugal (9) relativos às residências de 

estudantes e aos estudantes quer da AML quer da própria UTL e da importância 

crucial deste modelo de habitação em Portugal.  

Deste modo, pretendemos que houvesse uma relação direta entre todas 

as escalas do projeto, desde a escala do projeto urbano à escala da matéria, como 

forma de integração no Parque Florestal de Monsanto.  

Optámos por fundamentar e descrever as decisões de projeto num 

capítulo distinto: Fundamentações e Projeto. Assim, os subcapítulos 10-13 

pretenderam-se inteiramente relacionados com as opções de projeto, com base 

nas questões teóricas já evidenciadas no Estado da Arte.  

Em anexo, apresentamos um conjunto de desenhos do projeto prático 

que, como já referido, pretendem pôr em prática os raciocínios operados. 

 

 
Imagem 2 – Zona do Pólo Universitário da Ajuda, antes da sua construção, 1992. 
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1. HABITAR O LUGAR: BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

“Ao  que  parece,  só  chegamos  ao  habitar  através  do  construir”5 

“A  arquitetura  é  uma  expressão  da  existência,  da  presença  do  homem  no  

mundo. A experiência do espaço é geradora de sentimentos produzidos pela 

arquitetura: a casa é um sinal de cultura na paisagem, a projeção do homem no 

meio  e  ponto  de  referência  da  paisagem”6.  

Operando sobre a paisagem, essas transformações abrem lugares. Esses 

lugares são, segundo Cristian Norberg-Schulz (1926-2000), o construir que se 

interioriza no habitar. Assim, só habitamos quando nos relacionamos com um 

lugar, com determinadas características e uma envolvente definida. 

É interessante compreender que a nossa memória está inteiramente 

relacionada com características materiais que definem o lugar (cor, textura, 

forma) e que são definidoras da  sua  “essência”. 

Segundo esta perspetiva de João Miguel Amaro Correia (1974-), é função 

da arquitetura corporizar o habitar de um lugar, uma vez que no nosso dia-a-dia, 

as diferentes atividades a que somos expostos e a que nos propomos (em 

diferentes culturas e sociedades) necessitam de ter lugar em diferentes meios 

para se realizarem de modo satisfatório. Portanto, como refere Amaro da Costa, 

“O  Homem  habita  quando  é  capaz  de  concretizar  e  resolver o mundo em edifícios 

e   coisas,   em   objetos”7 que criam múltiplos lugares. “Habitar   é   o   fim   último   do  

construir”8. 

Se construir é por si só habitar, segundo o mesmo autor as construções 

são elementos que transformam o espaço natural numa   “paisagem   cultural”9, 

relacionadas sempre com o lugar cuja topografia pode por si só impor limites. 

                                                           
5  Heidegger, 1958, in AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: Transformar, habitar 

– a construção do lugar, 2001. p.9 
6  AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: Transformar, habitar – a construção do 

lugar, 2001. p.9 
7 Idem, p.12. 
8  Idem, p12. 
9  Norberg-Schulz, 1965, in AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: Transformar, 

habitar – a construção do lugar, 2001. p.10 
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Assim, segundo Michel Mangematin (1928-2012), “Toda   a   arquitetura  

constitui uma forma existencial tanto quanto uma relação vital com a natureza. 

Physis, vida, fauna, flora, topografia, clima, paisagem ou jardim..., a natureza é 

sempre o que «existe», o que o arquiteto não poderá ignorar mesmo se é dela que 

o homem se separa e sobre ela que age. A arquitetura caracteriza-se por ser uma 

mediação estável entre o homem e a natureza, gera um mundo habitável pelo 

entrecruzamento com o que existe, das situações com que se depara e de uma 

poética”10. 

 

2. HABITAR A CIDADE 
 

ESPAÇOS VERDES: A SUA IMPORTÂNCIA NO INTERIOR DAS CIDADES 

Um dos princípios fundamentais da organização do espaço, segundo 

Ribeiro Telles, é a noção de que o espaço livre aberto é tão importante como o 

construído, eles complementam-se, fazendo desta dualidade uma questão 

estrutural no desenvolvimento das cidades: integrar o espaço natural como 

elemento de transformação e de (re)construção da paisagem urbana. 

Para este arquiteto, a política do habitar deve passar pela preocupação 

integrada com os espaços verdes e com todo o equipamento indispensável à 

qualidade de vida da população. Assim, segundo o mesmo autor “habitar   não 

deverá ser apenas conseguir a posse de um quarto para dormir e de uma cozinha, 

mas sim encontrar a possibilidade de espaços e ambientes onde o processo 

humano  de  viver  seja  viável  em  toda  a  sua  plenitude”11. 

Refere-se concretamente à concentração das populações na cidade como 

um facto que se perde no tempo e à ruralidade como criadora e conservadora das 

cidades. Aponta o génio grego que, sacralizando lugares especiais da paisagem, 

integrou no conceito da vida urbana a noção total de paisagem. Os próprios 

santuários constituem, com a sua intensa atividade, o elemento fulcral da 

                                                           
10 Michel Mangematin, 1996, in AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: 

Transformar, habitar – a construção do lugar, 2001. p.12. 
11 RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 2005. 

p. 282. 
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simbiose urbe-Natureza, reforçando as ideias anteriormente defendidas. 

Considera ainda que a era tecnológica divorciou o campo da cidade, destruindo a 

paisagem e que a cidade dominou e desprezou o campo. 

Neste contexto, argumenta que a existência de vegetação numa cidade 

atual é de extrema importância para a criação de um ambiente favorável à 

população e para que existam os espaços indispensáveis ao passeio, recreio e 

desporto para todos os utentes. Compara a vegetação nas cidades à sebe e a 

mata de proteção nos campos cultivados, onde esta desempenha o papel de 

garantir a presença da natureza num meio muito artificial que necessita de 

encontrar uma contrapartida biológica para permitir uma vida mais sadia e mais 

natural aos habitantes da urbe. E neste seguimento, Ribeiro Telles defende que o 

sistema arterial de uma cidade é a sua estrutura verde. 

Em 1979, o mesmo autor escreve que a cidade de Lisboa necessita de ver 

concretizada uma autêntica política de espaços verdes. Refere-se inclusive à 

possibilidade de se ligar o Parque Eduardo VII ao Parque Florestal de Monsanto e 

da qualidade de vida que essa concretização pode trazer aos lisboetas. Em 2012 

vê finalmente essa sua vontade ser implementada. Ainda a respeito do Parque 

Florestal de Monsanto diz criticamente que “(…)   a   grande   massa   florestal  

constitui hoje um termo de reserva para instalações de clubes privados, estações 

de televisão, hotéis, desportos de frequência muito limitada e pouco popular, 

edifícios públicos, etc. A população, não conhecendo o Parque, deixa-se defraudar 

de  um  património  que  no  fundo  é  seu,  sem  dar  por  isso”12.  

Colocando o enfoque nas árvores, o arquiteto apoia-se no valor 

incalculável que estas tinham na cidade histórica: com um papel fundamental de 

purificação do ar, de amenizar os excessos do clima e de contribuir para a 

valorização estética de uma cidade. E, por isso, chama a atenção para a forma 

como se plantam estes seres vivos na cidade: se são seres-vivos, nascem, 

crescem, morrem, e por isso temos que lhes oferecer as condições favoráveis ao 

seu desenvolvimento. 

                                                           
12 RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 2005. 

p.285. 
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Por outro lado, Jacobs na década de 60 mostra-se imensamente crítica a 

respeito da veneração exagerada dos espaços verdes pela população. Refere 

mesmo que quantidade não é sinónimo de qualidade. Assim, acha 

importantíssimo a compreensão da relação entre as cidades e os seus parques 

criticando, para isso, a confusão que existe entre o seu uso real e o misticismo 

inerente ao verde: considera sem sentido a ideia de que os parques urbanos são 

pulmões verdes. Além disso, considera os parques urbanos espaços que precisam 

da vida humana e da sua valorização para funcionarem. São espaços voláteis, que 

tendem a situar-se nos extremos da popularidade ou da impopularidade.  

Lança a reflexão acerca de dois parques em Filadelfia, procurando 

descodificar o seu sucesso: é óbvio o sucesso de Rittenhouse Square. “This  

mixture of uses of buildings directly produces for the park a mixture of users who 

enter and leave the park at different times. They use the park at different times 

from one another because their daily schedules differ. The park thus possesses an 

intricate sequence of uses and users”13. Por outro lado, Philadelphia’s  Washington 

Square é o exemplo contrário. Tornou-se, segundo Jacobs, num parque perverso e 

inseguro, por ser envolto por torres de escritórios, faltando a diversidade de 

serviços que existe no exemplo anterior e que traz segurança a todos. É também 

óbvio para a autora que estas situações afetam diretamente o parque: sendo 

rodeado por edifícios de trabalho, não há pessoas com diferentes horários. O 

parque está vazio a quase todas as horas, com exceção da hora de almoço. 

 

 
Imagem 3 - Rittenhouse Square.  

Imagem 4 - Philadelphia Washington Square. 

                                                           
13 JACOBS, Jane – The Death and Life of Great American Cities. London: Editora Pimlico, 2000. p.106. 
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Jacobs afirma também que os parques que têm sucesso são aqueles que 

nunca funcionam como barreiras ou como espaços que interrompem funções 

complexas das cidades. Mais, eles ajudam a coser as diversas funções, tal como 

Rittenhouse Square. 

A superficialidade inerente à variedade arquitetónica pode aparentar falar 

de diversidade mas, para a autora, apenas a diversidade genuína económica e 

social, está na presença de pessoas com diferentes horários. Os parques não são 

abstrações urbanas e não têm significado se divorciados das cidades e dos seus 

usos. 

 

EDIFÍCIOS QUE INTEGRAM O ESPAÇO NATURAL: CASOS DE ESTUDO 

 A partir do movimento moderno, a cidade é pensada enfatizando-se a 

relação do espaço público com o privado, contrariando o que até aí se defendia.   

O Bairro das Estacas (1949-1955), em Lisboa, vai pôr em confronto essas 

duas visões de cidade. Para Ribeiro Telles, o abandono da relação espacial linear e 

unidirecional da casa com a rua cria novas relações espaciais e por consequência, 

o conceito de espaço urbano altera-se. A rua continua a existir como espaço de 

referência, porém o espaço aberto de jardim ganha um papel central de pólo 

unificador entre a rua e a casa. Pensar o jardim passa a fazer parte integrante do 

raciocínio de projeto, como espaço de encontro e de lazer que se aproxima à 

natureza do campo. Como refere Pedro Pacheco a propósito da obra de Ribeiro 

Telles, “Numa  cidade  moderna  que   cresce  ainda   sobre  a   forte  presença  de  uma  

paisagem rural, como lugar de evasão e de sonho, o jardim vem gradualmente 

repor  essa  memória”.14 

Assim, e ainda segundo o mesmo autor, projeta-se de acordo com “a  ideia  

de que o espaço do habitar deve partilhar do equilíbrio entre esses dois lugares 

complementares,  (…).  Da  casa  passamos  ao  espaço  do  habitar  coletivo  e  do  jardim 

ao continuum naturale de uso público”15, o bairro assenta no uso do jardim como 

                                                           
14 Pedro Pacheco in RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português 

dos Museus, 2005. p.154. 
15 Pedro Pacheco in RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português 

dos Museus, 2005. p.153. 
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elemento mediador entre a casa e a cidade. A própria ideia do edifício sustentado 

por pilotis e do tapete vegetal que o trespassa identifica a ideia da “natureza  

preparada e ajustada  à  escala  do  bairro”16.  

 

 
Imagens 5 e 6 – Bairro das Estacas, nos anos 60 e em 2012. 

 

No projeto de Olivais Sul, desenvolvido na década de 60, é dada grande 

autonomia aos vários arquitetos que nela intervêm. Tendo contudo, segundo 

Sérgio Fernandez (1937-), um resultado muito fragmentado na sua globalidade, 

mas que proporciona, no entanto, uma considerável diversidade de experiências 

arquitetónicas.17  

 
Imagens 7 e 8 – Plano Olivais-Sul. 
 

                                                           
16Ainda  referente  a  esta  questão,  temos  que  “A  ação  de  elevar  um  edifício  reduzindo  a  sua  tensão  de  

contacto com o solo, aproxima-se a algo equivalente à estrutura das árvores. Raiz, tronco e copa podem ser 

também fundação, pilotis abrigo-casa e o jardim uma espécie de tapete contínuo de fundação, onde ambos se 

encontram”,  Pedro  Pacheco  in RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português 

dos Museus, 2005. p. 153. 
17 Sérgio Fernandez, 1974, in PORTAS, Nuno; GRANDE, Nuno – O Ser Urbano: nos Caminhos de Nuno 

Portas. 1ª ed. Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2012. 
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Destacando as torres de Teotónio Pereira, aqui o arquiteto pretendeu (em 

conjunto com Nuno Portas e outros da época) que, antes de se construírem 

edifícios singulares, se construírem conjuntos de edifícios com pátios, largos, 

espaços verdes. 

Colocando a questão “Uma  casa  da  cidade  em  que  o  intimismo  familiar,  a  

salubridade e a poética da Natureza entrassem, mas organicamente concebida 

para que mantenha a concentração urbana necessária à intensa vitalidade dos 

seus  centros  comunitários?”18, Olival Sul foi desenvolvido numa nova relação com 

o espaço exterior da cidade. O próprio Arquiteto Bartolomeu Costa Cabral fala, 

em entrevista, da agradabilidade deste bairro nos dias de hoje, mesmo fazendo 

coexistir pessoas de vários níveis económicos. O crescimento das árvores, hoje já 

altas e densas, proporcionam vontade de habitar o espaço exterior.  

 

3. HABITAR O PARQUE 
 

PARQUES FLORESTAIS 

A propósito da origem do movimento de parques urbanos e da sua 

prioridade para as grandes cidades urbanas, no fim do séc. XIX, Frederick Law 

Olmsted (1822-1903) afirma: “…   os   parques não surgiram como um mero 

resultado direto de qualquer grande invenção ou descoberta do século. Não são 

apenas um aperfeiçoamento do que possuíamos anteriormente, nascendo sim de 

uma evolução geral das artes aplicáveis aos mesmos. Não é evidente que o 

movimento tenha sido adotado num país para imitar o que já existe noutro; 

todavia, poderá ter sido influenciado ou acelerado. Não surgiu como uma moda. 

Parece mais ter sido um movimento espontâneo como do tipo a que podemos 

referir-nos  como  os  “Géneros  da  Civilização…”.”19 

 

                                                           
18 Nuno Portas in Revista «Arquitectura», nº64, 1959, p.33. 
19 Olmsted in «Congresso Internacional de Parques Urbanos e Metropolitanos : manual de boas 

práticas», 2006, p.29. 
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Imagens 9 e 10 – Central Park, Nova Iorque. 
 

Segundo E. Lynn Miller, Professor Honorário de Arquitetura Paisagista, o 

que resultou deste movimento foi   um   “modelo”   ou   um   conceito que foi 

sintetizado ou construído ao longo do tempo a partir de elementos simples. Para 

o autor, o próprio modelo do parque urbano representa uma incubação de ideias 

e momentos históricos em que as decisões políticas eram tomadas também pelo 

bem de todos os cidadãos e pela criação de melhores condições de vida.  

Independentemente da ideia de parque urbano não ter nascido noutro 

país, para Olmsted esta questão já há muito que andava a “contaminar” mentes 

de todo o mundo. 

É o caso de Nicolas Fouquet quando contratou Le Notre, em 1661, a 

propósito da construção do palácio de Vaux le Vicomte: foi necessário destruir 

três aldeias para que este modo de vida extravagante tivesse lugar. Por outro 

lado, em 1640, o parque de Boston Commons foi protegido de modo a não 

procederem à sua redução.   

É, porém, segundo Miller, o príncipe Püeckler (1785-1871) que detém a 

maior importância na evolução do parque urbano: grande parte da sua vida teve 

como objetivo criar o parque de Muskau, que se pretendia o mais natural possível 

sem perder de vista as críticas que anteriormente tinha feito aos parque de 

Inglaterra – de tão naturais que tentavam ser, tornavam-se artificiais. A mão do 

homem deve estar visível nos parques para dar credibilidade ao sistema natural.  
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Imagens 11 e 12 - Parque de Muskau. 
 

Mais tarde, Norman Thomas Newton (1898-1992) analisou os textos do 

príncipe: “Homem enquanto Natureza – devem ser incluídas as atividades 

legítimas do Homem; Valores Arquitetónicos: o espaço aberto e o jardim são 

extensões da casa. Espaço/tempo: a progressão dos espaços, uma coordenação 

programada, sequencial das composições espaciais como numa composição 

sinfónica. Valores Educacionais e Terapêuticos: quebrando os laços com a herança 

ancestral e a estrutura social, o príncipe abriria o seu parque ao público. As 

mentes perturbadas podiam partilhar esta experiência e regressar a casa com um 

sentimento  de  otimismo  expressivo.”20 Newton compreendeu deste modo que as 

ideias de Püeckler eram as mesmas que Walter Gropius, Richard Neutra, Frank 

Lloyd Wright e outros. 

Um dos últimos textos do príncipe, de acordo com a pesquisa de Miller, 

deixa uma mensagem para as gerações futuras: “…Como   é   grata   a   natureza  

àquele  que  dedica  os  seus  poderes  com  amor…  Seria  bom  colocar de parte alguma 

desta triste política que absorve tudo e dá tão pouco em troca e centrar um pouco 

mais a atenção na arte feliz, cujo serviço constitui em si uma recompensa; pois 

não podemos lutar todos pela governação do Estado. Mas tentar melhor a pessoa 

e  a  sua  propriedade  está  ao  alcance  de  todos  nós…  “. 

Assim, para Olmsted, as cidades que criam parques não só potenciam 

bons investimentos financeiros, como geram espaços de lazer saudáveis que 

resolvem aspetos moralizadores da vida urbana. São instintos de auto 

preservação da civilização. 

                                                           
20 Newton in «Congresso Internacional de Parques Urbanos e Metropolitanos : manual de boas 

práticas», 2006, p.36. 
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EDIFÍCIOS INTEGRADOS NO ESPAÇO NATURAL: CASOS DE ESTUDO 

“A  história  do  Paraíso,  do  Livro  do  Génese  (“O  livro  das  origens”),  encerra,  

acima de tudo, o sonho mítico da humanidade por uma vida em harmonia com a 

natureza”21. 

O Juvet Landscape Hotel, desenvolvido e construído entre 2004 e 2008, 

foi idealizado tendo em conta a sua relação com a natureza selvagem envolvente. 

Situa-se em Gudbrandsjuvet, na Noruega. Se desdobrarmos o seu significado, 

encontramos três palavras: Deus, reserva e ravina.  

O soltar das dependências umas das outras, excluindo a ideia do hotel 

sistematizado num bloco comum mais ou menos interessante, proporciona a 

criação de diferentes atmosferas para os espaços. Assim, cada quarto – que 

funciona como uma pequena casa temporária - tem o seu lugar específico e o seu 

pedaço de paisagem selvagem que varia com o tempo, as horas do dia e com as 

estações do ano. Cada indivíduo sente que aquela é a sua paisagem- paraíso. 

Além disso, de acordo com Skodvin, a topografia acidentada do terreno permite 

que não haja ligações visuais entre os quartos, estabelecendo-se assim a 

privacidade dos quartos e a possibilidade de paredes envidraçadas sobre a 

paisagem.  

Além da qualidade natural inerente ao lugar, o projeto foi realizado de 

maneira a que, embora de uma forma sistémica (ou modular), cada quarto 

variasse formalmente dos outros. Assim, os diferentes posicionamentos da alcova, 

da sala e da instalação sanitária, entre si, embora sempre iguais, proporcionaram 

quartos diferentes, contribuindo mais uma vez para que cada um deles seja 

especial e único.  

 
Imagem 13 – Plantas dos quartos do Juvet Landscape Hotel, Noruega. 
 

                                                           
21 GILI GALFETTI, Gustau – Minha casa, meu Paraíso. Editora: Blau, 1999, p.10. 
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Em adição, a estrutura muito delicada acentua o cuidado do arquiteto em 

posicionar os módulos de forma a não interferir com a natureza existente. O uso 

da madeira como material primordial da fachada mostra a intenção de diluir o 

próprio hotel na paisagem, tornando-o parte integrante dela.  

 

 
Imagens 14 e 15 – Vistas gerais do Juvet Landscape Hotel, Noruega. 
 

O Eco-Resort de Pedras Salgadas, realizado em 2012 e projetado por Luís 

Rebelo de Andrade e Diogo Aguiar, foi também pensado de acordo com a 

natureza envolvente quase sacralizada pelos próprios arquitetos: “Nós  queríamos  

casas integradas no parque, com uma estética que tivesse a ver com a estética do 

lugar”22.    

O projeto desenvolveu-se também segundo uma lógica sistémica que, 

muito embora sugerisse a repetição de módulos, foi trabalhada para que nascesse 

um conjunto variado, tal como em Gudbrandsjuvet. Assim, o projeto passou pelo 

desenho de três módulos diferentes que, conjugados entre si de diversas formas, 

geram diferentes casas. De acordo com um dos arquitetos do projeto, “Esta  

modularidade permitiu-nos fundirmo-nos com o parque. Há aqui uma flora muito 

importante e era-nos para nós impossível estarmos a implantar as casas sem 

qualquer tipo de respeito pelos sistemas radiculares das árvores. Daí que esta 

ardósia, esta madeira, fundem-se muito bem, dão-lhe  alguma  invisibilidade.”23 

 

                                                           
22 Diogo Aguiar, 2013, in «http://www.archdaily.com/326572/video-pedras-salgadas-eco-resort-luis-

rebelo-de-andrade-diogo-aguiar/». 
23 Luís Rebelo de Andrade, 2013, in «http://www.archdaily.com/326572/video-pedras-salgadas-eco-

resort-luis-rebelo-de-andrade-diogo-aguiar/». 
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Imagens 16 e 17 – Vistas gerais do Eco-Resort de Pedras Salgadas. 

 

Importante referir que, para os arquitetos, a parte mais interessante do 

projeto é o parque, fazendo sentido tornar o parque uma obra de arte, daí que 

cada casa tenha a sua própria moldura sobre a envolvente, que contêm quadros 

únicos e vivos, que podem ser experienciados. 

A MO House, projeto realizado em Madrid pelo atelier FRPO em 2012, 

veio na sequência de um trabalho realizado no mesmo atelier a partir de 2005, 

que explora a criação de uma arquitetura complexa através da combinação de 

elementos simples que, de acordo com a sua natureza programática e as 

especificações dos clientes, resultando num conjunto de espaços muito variado. 

Esta lógica é reproduzida na MO House que, através da forte presença das 

árvores e do desejo dos arquitetos em integrar o conjunto na floresta, os levou 

para uma solução desagregada. Assim, o programa foi distribuído por vários 

módulos simples e retangulares que, articulados entre si, criam os já referidos 

espaços complexos: no total, estudaram vinte e quatro soluções, todas elas tendo 

em conta o posicionamento das árvores. Formalmente, o projeto nasceu dessas 

próprias árvores, definindo os seus limites, aberturas, vistas, compartimentos e 

pátios. 

A estrutura contínua, leve e extremamente fina, permitiu ao projeto ser 

sentido como uma espécie de objeto que se apropriou dos espaços livres entre as 

árvores, sem as prejudicar. 
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Imagem 18 – Vista geral da MO House, Madrid. 
 

Enfatizamos, de novo, que “As  coisas  explicam  o  ambiente,  e manifestam 

o  seu  carácter.  (…)  É a  função  primeira  do  “detalhe”  na  envolvente,  a  relação  entre 

o  natural  e  o  construído”24. 

Tal como vimos, a arquitetura gera um mundo habitável por ser a 

intermediária entre o Homem e a Natureza, por isso, foram criados lugares nestas 

reservas de Deus.  

 

4. HABITAR A CASA 
 

A CASA E AS SUAS ORIGENS: RELAÇÃO DO HOMEM COM O ESPAÇO NATURAL 

“Primeiro foi a caverna”25. O homem, já um animal racional, refugiou-se 

nas cavernas para se proteger do frio e da chuva e para se defender do ataque de 

outros animais. 

Depois a cabana. “A   lenda   conta   que   quando   o   homem   abandonou   a  

gruta, o  seu  refúgio  de  pedra,  abandonou  também  a  escuridão  e  o  medo.  (…)  de  

acordo  com  a  tradição  literária,  voltará  a  encontrar  a  pedra”26.  

Tal como refere Alberto Campo Baeza (1946-), o Homem compreendeu, 

ainda que de uma forma inconsciente, as leis da gravidade e construiu uma 

                                                           
24 AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: Transformar, habitar – a construção do 

lugar, 2001, p.11. 
25 CAMPO BAEZA, Alberto – Arquitectura Ibérica: Habitar, nº10. A tua casa, o teu museu, o teu 

mausoléu. A minha casa, meu museu, meu mausoléu, 2005, p.44. 
26 BRAGHIERI, Nicola – Casas de Madeira. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p.8. 
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cabana com troncos e ramos, com pedras ou com blocos de gelo, empregando 

sempre mecanismos geométricos. Apesar de ser apenas para seu refúgio e 

proteção, com a cabana pôde escolher com maior liberdade o local onde se iria 

situar e a morfologia da sua habitação. Assim, a capacidade de criação do homem, 

que na caverna se revelara através da pintura, desenvolveu-se na arquitetura 

primitiva. 

Finalmente, chegou a casa e o habitar. O homem passa a controlar o 

espaço, uma vez já compreende os seus planos/limites. Depois viu que, com a luz, 

podia proporcionar espaços diferentes e alterá-los, tornando a arquitetura uma 

forma de manifestação da cultura do homem. 

“Se o homem como animal se refugiou nas cavernas, e como ser racional 

construiu a cabana, o homem como ser culto, criador, concebeu a casa como 

morada  para  habitar.”27 

Após a concretização da casa, nasce a concretização do lar. A casa torna-

se habitação individualizada, expressão da personalidade e dos modos de vida do 

ser humano que integra memórias, imagens, desejos, medos, passado e presente. 

O lar é o reflexo do habitante e das suas memórias: tal como escreveu o poeta 

francês Noel Arnaud (1919-2003), “sou   o   espaço   onde  me   encontro”28 ou Adolf 

Loos (1870-1933), “o  vosso  lar  será  feito  convosco,  e  vós  com  o  vosso  lar”29. 

Assim, de acordo com Amaro Correia, além de estar dependente da 

existência de «lugar», habitar passa a implicar psique e alma. 

Tal como refere Galfetti, independentemente da cultura, nacionalidade, 

etnia e gostos, o habitante é sempre um sujeito ativo na construção do ambiente 

ideal que o rodeia, construindo sempre o seu próprio mundo. “De algum modo, 

todos nascemos e somos arquitetos”30. 

Assim, de acordo com o mesmo autor, a casa é um lugar palpável, pessoal 

e íntimo e o morador torna-se deus na criação do seu mundo. Deste modo, a 

                                                           
27 CAMPO BAEZA, Alberto – Arquitectura Ibérica: Habitar, nº10. A tua casa, o teu museu, o teu 

mausoléu. A minha casa, meu museu, meu mausoléu, 2005, p.46. 
28 In GILI GALFETTI, Gustau – Minha casa, meu Paraíso. Editora: Blau, 1999, p.7. 
29 Idem, p.7. 
30 Idem, p.9. 
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nossa casa vive desta dualidade entre o humano e o sagrado, tornando-se o nosso 

paraíso.  

Segundo   a   história,   no   paraíso   (que   tem   como   significado   “Jardim   das  

delícias”)   habitavam  os   primeiros   homens   numa perfeita paz, não conheciam o 

mal nem todas as atividades que degradam a alma, viviam em harmonia com a 

natureza. A narração bíblica do Paraíso descreve, simbolicamente, uma vida 

primitiva e, portanto, natural, que nos foi dada. 

De acordo com Galfetti, o fator decisivo na história do Jardim do Éden não 

é a verdade da sua existência, nem a sua aparência ou localização, mas antes a 

sua força como modelo inesgotável de atingir o mundo ideal: o antigo sonho da 

humanidade de uma vida paradisíaca, isenta de tormentos, de saúde plena e de 

uma felicidade crescente. São exemplos destes paraísos o Elíseo ou a Arcádia ou 

as ilhas Atlântica ou dos Bem-Aventurados, criados pela mitologia e pela arte.  

De acordo com alguns textos referentes à origem da casa, as definições 

têm em comum palavras-chave como símbolo, mito, sonho ou felicidade. Quando 

estas definições tentam encontrar a sua origem, encontram-se termos como 

abrigo, toca ou cabana, remetendo sempre à arquitetura primitiva, anónima e 

popular. 

Esta ideia de primeira casa do Homem sempre esteve presente ao longo 

da História e, segundo Joseph Rykwert (1926-), a cabana primitiva – o lar do 

primeiro homem – não é uma preocupação inesperada dos teóricos nem um 

ingrediente casual de mitos ou rituais. O retorno à origem envolve um processo 

de repensar o que se faz habitualmente. A cabana primitiva, segundo Amaro 

Correia, oferece um padrão a qualquer um dos que se preocupe pelo edifício em 

geral e em particular pela casa-refúgio. 

Esta procura pela arquitetura primitiva, popular, em consonância com os 

textos de Christopher Alexander (1936-) e   a   “arquitetura   sem   arquitetos”, 

funciona, segundo Galfetti, como um modelo não poluído, em todas as épocas, 

por ser a forma mais natural de construir e foi sempre tida em consideração no 



HABITAR O PARQUE: DEFINIÇÃO DE UMA IDENTIDADE TIPOLÓGICA 
JOANA DA SILVA VIEIRA 

26 

desenvolvimento da casa-refúgio. Aris Konstantinidis, ao projetar a casa mínima 

em Cabo Sunion, inspira-se nas construções anónimas gregas31. 

Como afirmou Le Corbusier (1887-1965), o território delimitado pelas 

paredes da casa é a extensão do corpo do indivíduo. “Aldo Rossi citava que a 

casinha, a cabana, a barraca de praia, conformava-se e deformava-se segundo o 

lugar e as pessoas, e este carácter privado, quase singular, de identificação do 

corpo, com o despir-se e o vestir-se, nada podia eliminar ou substituir”32. A casa-

refúgio foi descrita como a arquitetura mais humana justamente por esta 

condição de abrigo do corpo, oferecendo espaços íntimos, reservados e 

protetores. 

A modernidade do séc. XIX é um modo de vida em relação com a terra, 

associado à natureza transformada, que é a paisagem. Assim, de acordo com 

Galfetti, a proteção que a casa-refúgio oferece tem, além de tudo, fundamento na 

sua relação com o exterior e na capacidade de o dominar. “A  casa-refúgio permite 

que o seu habitante participe passivamente da natureza que o rodeia, mas que ao 

mesmo tempo se sinta protegido dela, convertendo a casa no mirante do mundo 

ideal,  de  um  paraíso  na  terra”33. 

Para o mesmo autor, a escolha do lugar é um fator fundamental. Não é 

por acaso que a maioria das implantações têm como marca a própria natureza. Se 

Adão tinha a sua cabana no Paraíso, a casa-refúgio procura sítios que se 

aproximam desse ideal: lagos, bosques e rios. 

“Na   noção   de   lugar,   é   necessário   não   só   incluir   o   que   é   o   contexto  

construído mas também a physis no seu sugerir o local: a terra com a natureza do 

solo, os movimentos sísmicos, as influências cósmicas, a meteorologia, o clima, o 

sol,   os   elementos   e   todos   os   ritmos   sazonais…   assim   produz-se uma obra de 

acordo  com  o  homem  e  o  mundo”34. 

 

                                                           
31 Konstantinidis, 1994 in GILI GALFETTI, Gustau – Casas-Refúgio. Editorial Gustavo Gili, 2009, p.12. 
32 GILI GALFETTI, Gustau – Casas-Refúgio. Editorial Gustavo Gili, 2009, p.13. 
33 Idem, p.14. 
34 AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: Transformar, habitar – a construção do 

lugar, 2001, p.15. 



HABITAR O PARQUE: DEFINIÇÃO DE UMA IDENTIDADE TIPOLÓGICA 
JOANA DA SILVA VIEIRA 

27 

 
Imagem 19 – Casa-Refúgio. 
 

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES EM RELAÇÃO COM O ESPAÇO NATURAL: CASOS DE ESTUDO 

Os três projetos-referência que apresentamos de seguida foram 

escolhidos tendo em conta fundamentalmente a sua implantação/localização e a 

sua escala. Isto porque a dificuldade na pesquisa destes programas esteve 

precisamente no desequilíbrio entre a quantidade de residências de estudantes 

incorporadas em planos urbanos e as existentes em zonas rurais, restringindo-se 

muitas vezes a blocos habitacionais ou edifícios à escala das cidades. Procurámos 

identificar projetos que nos ajudassem a entender o que é Habitar numa estrutura 

não urbana.  

As Residências de Estudantes da Escola St. John, realizadas em 1963 pelo 

arquiteto James Crabtree e Associados, situam-se em Tiffield, a 11km de 

Northampton, numa área plana verdejante.  

O projeto desenvolveu-se em quatro edifícios, cada um com capacidade 

para trinta alunos - esta decisão tinha sido já previamente tomada pela escola, 

chegando mesmo o arquiteto a considerar desenvolver edifícios de menor escala, 

para vinte ou até mesmo doze alunos. 

 
Imagem 20 – Imagem geral das residências de estudantes da Escola St. John. 
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Cada edifício foi fragmentado em três partes pelos acessos verticais, 

possibilitando uma escala mais acolhedora e doméstica. Desta maneira, o projeto 

adquire uma singular ideia de vila, enquadrando-se na paisagem inglesa. 

Os quartos desenvolvem-se no primeiro piso nos quatro edifícios: sete 

quartos para quatro rapazes e dois quartos individuais. Além disso, há sempre 

uma tipologia para o tutor e outra para um contínuo. No piso térreo, 

desenvolvem-se salas e serviços comuns. 

Por sua vez, as Residências de Estudantes da Universidade de Urbino, em 

Itália, realizadas em 1966 pelo arquiteto Giancarlo De Carlo, localizam-se fora da 

pequena cidade que vive essencialmente da Universidade. Situando-se no Monte 

dos Capucines, alberga 150 alunos em quartos individuais (há um projeto para a 

expansão da faculdade para um aumento até aos 200 alunos). 

No topo do monte, em diferentes níveis, existem o refeitório, cozinhas, 

biblioteca, salas de leitura, salas de conferências e a sala do diretor. Os quartos 

dos alunos desenvolvem-se ao redor destes espaços, agrupados entre si e ligados 

por escadas, rampas e corredores, acompanhando a encosta do monte. Esta 

complexidade dos acessos proporciona uma variedade considerável de espaços 

exteriores que oferecem percursos diversos aos estudantes. 

 
Imagem 21 – Corte explicativo das residências de estudantes da Universidade de Urbino, Itália.  
 

Esta diluição na topografia possibilita a redução do número de pisos, 

criando uma maior descrição em todo o projeto na relação com a envolvente. 
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A escala das residências de estudantes da Universidade Surrey, em 

Guildford, no Reino Unido, também está ligada à escala do homem e procura uma 

relação direta com a ideia de pequena aldeia/vila para estudantes. 

Assim, não excedendo o primeiro andar e recorrendo à cobertura em duas 

águas,  os  edifícios  ganham  maior  compromisso  com  a  envolvente.  Cada  “casa”  é  

constituída entre seis a oito quartos (o piso térreo com quartos individuais e casa 

de banho para cada dois estudantes, e o primeiro piso com quartos duplos em 

duplex, com a área de dormir na parte superior). A opção das coberturas 

inclinadas dinamiza o espaço interior e proporciona ambientes acolhedores aos 

estudantes. 

As casas estão agrupadas em três áreas, sendo que todas estão ligadas 

por escadas e pátios que convidam ao convívio, funcionando quase como 

pequenos espaços públicos da “aldeia” que se relacionam por meio de “ruas” 

pedonais.  

 

 
Imagens 22 e 23 – Planta de Cobertura das residências de estudantes da Universidade Surrey, Reino Unido; 
Ambiência exterior das mesmas. 
 
 
O QUARTO E AS SUAS RELAÇÕES COM O EXTERIOR: CASOS DE ESTUDO 

Os quartos das Residências de Estudantes da Universidade de Teologia de 

Chichester, realizadas em 1965 pelos arquitetos Ahrends, Burton e Koralek, foram 

concebidos em sete grupos de cinco nos andares superiores.  

Os quartos foram pensados nas duas vertentes: quarto de dormir e quarto 

de estudo. Tendo isto, os arquitetos optaram por trabalhar a relação com a 

envolvente nestes dois contextos de forma distinta.  

Estando a cama encostada à parede longitudinalmente, o vão que se abre 

para o exterior ocupa a sua largura. Além disso, tudo foi desenhado desde o vão 
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até à parede oposta: a cama fixa-se entre duas estruturas de betão, partes 

integrantes do projeto, que funcionam como mesas de apoio. Entre a mesa do 

fundo e o vão, existe uma área de repouso onde os estudantes podem sentar-se a 

apreciar a envolvente exterior. Na sua largura, este desenho não ocupa mais que 

um metro.  

A restante largura do quarto, cerca de dois metros, é deixada livre. Porém, 

ao fundo, incorporada na parede pode-se ver uma mesa em betão. Desta vez, a 

janela não ocupa a parede mas a cobertura. Neste pequeno nicho o estudante 

pode desligar-se do exterior e concentrar-se no seu trabalho sem sentir-se 

enclausurado. A luz zenital proporciona claridade natural durante o estudo. 

 

 
Imagens 24 e 25 – Ambiência de um quarto das residências de estudantes da Universidade de Teologia de 
Chichester; Corte explicativo das mesmas residências de estudantes: relação dos vãos com o interior. 
 

 

A residência de estudantes de Trinity Hall da Universidade de Cambridge, 

realizada em 1968, pelos arquitetos Arup Associados, incorpora trinta e dois 

quartos desenvolvidos nos três andares superiores. No piso térreo, desenvolvem-

se uma sala comum, cozinha, lavandaria e outros compartimentos de apoio.  

Os quartos têm pequenas diferenças entre si. Alguns têm lavatórios nos 

quartos, outros armários maiores e outros têm um hall para apenas dois quartos 

com armários extra. Porém, todos eles têm uma particularidade comum: a janela 

de sacada avança em relação ao plano da fachada de betão, envidraçada nas três 

faces e no topo, proporcionando aos quartos vistas sobre a natureza envolvente.  
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Imagens 26 e 27 – Ambiência dos quartos e dos espaços comuns das residências de estudantes de Trinity Hall da 
Universidade de Cambridge. 
 

Estas decisões de projeto procuram sempre articular os quartos com o 

exterior através da dinamização dos vãos. Assim, as relações com o espaço natural 

podem fazer-se de diversas maneiras e nenhuma se sobrepõe à outra. 

 

O QUARTO COMO HABITAÇÃO TEMPORÁRIA FLEXÍVEL: CASOS DE ESTUDO 

Judith Thomsen, na pesquisa para o trabalho que desenvolveu, «Student 

Housing – Student Home?», apoia-se em autores como Robert Gifford, David 

Clapham e Carol Després, para investigar acerca dos aspetos socio-culturais e 

arquitetónicos que influenciam o grau de satisfação das habitações para 

estudantes. 

“If   the  difference  between  your  preference  and   your   choice   is   great,   you  

may  be  unsatisfied  with  your  residence  and  it  may  never  develop  into  a  home”35  

No seu trabalho, Thomsen reforça que, na cultura ocidental, a casa é 

entendida como um lugar permanente e a sua importância tem vindo a crescer 

por oposição às crescentes mobilidade e ritmo. Contudo, devido ao crescimento 

da sociedade, à flexibilidade na vida profissional e ao desenvolvimento dos 

transportes, a circulação de pessoas deixou de ser uma anomalia e passou a 

caracterizar a vida de muitos. Compreendendo esta questão, conclui que a casa 

na prática não é tão estável como a julgamos e que as diferenças entre casa 

temporária e casa permanente (fixa) tornam-se menos claras do que os termos 

incorporam. 

                                                           
35 Gifford, 2002 in THOMSEN, Judith – Student housing – Student Homes? Aspects of Student Housing 

Satistation. Thesis for the degree philosophiae doctor. Trondheim: 2008, p.18. 
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Segunda a mesma autora, casas familiares são geralmente consideradas 

casas permanentes, mesmo que o grau de permanência não seja claro. Habitações 

para estudantes são consideradas habitações temporárias. 

Neste caso, e tendo por base escritos de Gili Jones, o carácter temporário 

deste caso é claramente definido pelo tempo em que os seus habitantes são 

estudantes, considerado também como uma fase de transição para a vida adulta. 

Thomsen enfatiza que os estudantes registam diferentes significados em 

diferentes casas. Baseando-se nas entrevistas de Kenyon em 1999 acerca da 

definição de casa para os estudantes, encontrou diferenças entre a definição de 

“casa  dos  pais”  e   “casa   temporária”.  A casa dos pais é um lugar de restrições e 

controlo. A habitação de estudantes é um lugar de liberdade e independência. A 

casa   dos   pais   ainda   é   “A casa”,   dominada pelas vontades dos mesmos e não 

podendo ser adaptadas às vontades dos estudantes. Estes estudantes esperam 

que “as suas casas”  sejam entidades estáveis e lugares de reflexão e necessidades. 

“Personalizing accommodation and identity expression were discussed by 

the students, and these factors play a significant role in a home-making process 

(…).   The   process   of   home  making   includes personal actions such as adapting a 

place to personal wishes, furnishing or redecorating. Personalization in student 

housing can be interpreted as a part of the development of an adult identity”36. 

Compreendendo a dificuldade em definir o que é habitação temporária, a 

autora reforça o carácter psicológico que esta questão coloca, apontando para a 

psique de cada indivíduo como fator fundamental para a sua definição.  

 

“(…) À luz das novas conceções contemporâneas de mobilidade e de 

relações espácio-temporais, a arquitetura, encarregue de representar essas 

mudanças de conceitos da sociedade atual, encontra-se ela mesma em 

transformação.   O   projeto   residencial   (…)   terá   de   ser   uma   ação   mais   aberta   e  

capaz de interagir entre realidade e arquiteto e só assim propor novas respostas, 

respostas estas com capacidades flexíveis mais abrangentes e que 

                                                           
36 THOMSEN, Judith – Student housing – Student Homes? Aspects of Student Housing Satistation. 

Thesis for the degree philosophiae doctor. Trondheim: 2008, p.71. 
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idealisticamente permitam que seja o próprio habitante a conformar a sua 

habitação”37. 

 

A flexibilidade na habitação de estudantes permite que diferentes pessoas 

habitem o mesmo espaço de diferentes formas. O conceito de habitação 

temporária deve estar ligado ao conceito de flexibilidade na habitação.  

Os quartos das Residências de Estudantes Nido Kings Cross, realizadas em 

2007 pelos arquitetos Allford Hall e Monagham Morris, em Londres, apresentam 

um desenho limpo e, por isso, com inúmeras maneiras de apropriação: em todos 

eles está incorporada uma instalação sanitária e uma copa de apoio, o que 

permite que estes quartos se tornem pequenas habitações individuais ou duplas 

para os estudantes. Apresentando uma planta retangular, este motor propõe-se 

concentrado, deixando o restante espaço (cerca de três quintos da área total) 

livre para a apropriação dos estudantes, sendo que no projeto de arquitetura não 

estão incorporados armários fixos, dando maior liberdade de intervenção. 

Este tipo de situações é também vista noutros projetos, como os quartos 

que Le Corbusier desenha em Paris, na Maison du Brésil, em 1958, ou em Epinay, 

nas Residências de Estudantes realizadas pelos ECDM arquitetos em 2008. 

Por outro lado, as residências de estudantes Presikhaaf, na Holanda, 

desenhadas pelo Group A Arquitetos em 2009, trabalham esta questão da 

flexibilidade espacial de outra maneira. 

Os quartos, desenvolvidos em torno do sistema de aceso vertical do 

edifício, incorporam também uma instalação sanitária e uma copa de cozinha. 

Porém, a sua posição possibilita quase sempre uma espécie de divisão do quarto 

em duas zonas, o que permite a existência de dois espaços distintos que podem 

ser utilizados de diversas maneiras, consoante a vontade dos estudantes. 

 

                                                           
37 SANTO, Doriana – NU nº 1: Cenários Quotidianos: a célula doméstica residencial para o habitar 

contemporâneo, 2002, p.26. 
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Imagem 28 e 29 - Residências de estudantes Presikhaaf, plantas. 
 
 
 

5. MATERIALIDADE E O HABITAR 
 

APROXIMAÇÃO À NATUREZA 

 O arquétipo da casa é sempre representado, aponta Nicola Braghieri, 

como uma cabana feita de árvores remetendo, mais uma vez, para o Jardim do 

Éden.  

“A árvore, para além de exprimir os ritmos do tempo e o correr das 

estações, é o símbolo da vida e como tal exaltada por poetas, final de lugares e 

ambientes”38. 

Como defende Braghieri, a floresta é o lugar misterioso, impenetrável e 

fantástico, onde cresce a madeira mais dura e resistente. Bernardo de Chiaravalle 

escreveu uma vez a Enrico Murdach: “Acredita em quem tem a experiência: nas 

florestas encontrarás mais do que nos livros. A árvore e as rochas ensinar-te-ão o 

que não poderás aprender dos mestres”39. 

Uma casa da madeira é, portanto, uma casa feita de árvores, tem 

possibilidades de construção infinitas. Prova disso é a construção de navios, pelos 

povos navegadores, bem como a utilização maciça e elementar pelos povos das 

montanhas.  

Por outro lado, a madeira é um material ainda vivo e comporta-se como 

tal. O risco que se corre é a sua morte. Tal como uma árvore, necessita de 

cuidados e atenções constantes. A arquitetura da madeira não deixa espaço às 

                                                           
38 RIBEIRO TELLES, Gonçalo; CALDEIRA CABRAL, Francisco – A Árvore em Portugal. 2ªed. Lisboa: Assírio 

& Alvim, 1990. p.11. 
39 In BRAGHIERI, Nicola – Casas de Madeira. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. p.8. 
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ruinas, é uma arquitetura ecológica e saudável: muito rapidamente a matéria 

morta volta à terra e ao vento. 

Como elemento vivo, a madeira envelhece e apenas o faz de forma 

saudável se bem conservada. No início as construções expostas ao sol 

apresentam-se com uma cor natural, com o passar do tempo, as paredes tornam-

se prateadas e cinzentas.  

A madeira é o material que mais diretamente leva o Homem às memórias 

da natureza selvagem, às florestas, ao princípio dos princípios, ao paraíso na terra. 

 

CASAS EM MADEIRA: CASOS DE ESTUDO 

Os exemplos já apresentados no capítulo 3 incorporam a relação entre a 

madeira e a natureza já referida. 

No Juvet Landscape Hotel, a madeira escura encaixa-se na floresta densa 

da Noruega. Em Pedras Salgadas Eco-Resort e na MO House, a madeira 

acinzentada funde-se nos pinheiros-mansos da envolvente. 

Os três projetos fundem-se na floresta. E fundir-se, que significa derreter-

se, sumir-se, incorporar-se, ganhando força com o uso deste material. Parecem 

fazer parte da paisagem, tal como a Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright. 

O Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida 

de Corno de Bico, projetado em 2007 pelo Atelier da Bouça, é um edifício 

extremamente interessante pela harmonia criada entre dois materiais tão 

distintos: a madeira e o betão. Nas suas diferenças, ambos adquirem subtileza e 

delicadeza na integração na floresta. 
 

 
Imagens 30 e 31  -  Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida de Corno de Bico. 
 
 

No seu objetivo pedagógico de valorizar a paisagem, apresenta-se 

integrado numa pequena floresta de árvores e pilares de betão armado. A ironia 
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deste gesto, que extravasa a área do próprio edifício, enfatiza o percurso criado 

numa rampa curva que se desenvolve até chegar à entrada do edifício. Por outro 

lado, o revestimento em madeira suaviza o impacto visual no ambiente natural.  

Neste projeto, no entanto, a simbologia da madeira parece ser roubada 

pelo betão que atua como natureza-viva que nasce no local.   

A Casa de Adpropeixe, do arquiteto Carlos Castanheira, realizada em 

2008, assume com pragmatismo a sua estrutura de madeira, complexa e delicada, 

proporcionando um conforto interior fortemente comprometido com a paisagem 

das serras do Gerês. 
 

 
Imagem 32 - Casa de Adpropeixe, vista do Parque. 
 

Ao mesmo tempo que se entende como um objeto arquitetónico, o seu 

desenho compreende-se extremamente integrado no local. Além disso, remete-

nos para a ideia da casa na árvore, precisamente porque está elevada ao nível das 

copas adjacentes, pela sua escala e materialidade.  

 
Imagem 33 – Corte explicativo da Casa de Adpropeixe.  
 
 

A relação com a natureza é enfatizada pela estrutura em deque que 

proporciona uma apropriação da casa livre e informal. Os avanços e recuos da 

cobertura dão aso também a que a relação entre o interior e o exterior se dilua, 

proporcionando espaços ambíguos que se integram fortemente na paisagem. 
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6. DO JARDIM AO PARQUE PÚBLICO 
 

“O   jardim  existe  como  universo  protegido  decorrendo  da  necessidade  de  

criação  de  outra  ordem  natural”40. É, em simultâneo, segundo Ana Tostões (1959-

), símbolo de meditação, paz e serenidade e símbolo do domínio do homem na 

natureza – domínio este que promove a ideia do jardim como um bem natural 

privado que pode ser sempre aperfeiçoado pelo homem.   

De acordo com a autora, em Portugal a evolução dos jardins vai 

desenvolver-se num contexto próprio, onde o laranjal e o seu perfume, 

contrariamente aos restantes europeus, se personificam num verdadeiro 

encantamento aos olhos nacionais, mantendo-se como tradição até ao final do 

séc. XVIII. Predomina a simplicidade e o acaso. 

Neste século dá-se, segundo Tostões, a reação aos princípios de Le Nôtre 

e do Jardim à francesa41, com Jean-Jacques Rousseau como figura principal. 

Admirando tudo o que é natureza no seu estado selvagem, este movimento 

aproxima-se do estilo paisagístico primeiramente adotado em Inglaterra, onde a 

paisagem se transforma, a partir daqui, com a construção de jardins e parques. 

São propriedades extensas de relva com rebanhos, cuja intensão é aproximar-se o 

mais possível ao natural. Além disso, a água, as árvores e as pequenas 

construções são posicionadas estrategicamente de modo a nos aproximar a essa 

naturalidade. A Grã-Bretanha lança, assim, as bases do paisagismo moderno. 

O séc. XIX é, porém, dominado pelo sentido do passeio que tem por base 

a promenade que liga o jardim à literatura. De acordo com a autora, andar a ver e 

fazer-se ser visto eram as intensões principais da sociedade. Em Inglaterra nascem 

os primeiros movimentos para a criação de Parques Públicos, para a saúde e 

prazer de todos os cidadãos, zonas de respiração para as cidades. 

                                                           
40 TOSTÕES, Ana – Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, arquitecto dos 

Espaços Verdes de Lisboa. 1ªed. Lisboa: Salamandra, 1992. p.10. 
41 “O Jardim torna-se obra de arte numa equívoca fronteira entre racional e artificial, nada é deixado 

ao   acaso,   tudo   é   pensado   e   regido   numa   severa   disciplina.   (…)   Definindo-se em função do alinhamento e da 

perspetiva,   o   jardim   deixa   de   ser   exclusivamente   um   espaço   de   estar   (…)   O   que   importa   é   o   espaço   na sua 

dimensão mais espetacular” In TOSTÕES, Ana – Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, 

arquitecto dos Espaços Verdes de Lisboa. 1ªed. Lisboa: Salamandra, 1992. p. 14. 
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Ao séc. XX é, de acordo com a autora, adicionada a vontade de ver o rio 

ou a planura, unindo o Parque ao Jardim de Le Nôtre. Assim, chama-nos a atenção 

para a nova relação cidade-campo e para o surgimento das alamedas em eixos 

urbanos, transpondo o sentido de promenade para as importantíssimas 

“boulevards”  urbanas. 

No entanto, Portugal mantinha-se à margem da Europa com o seu 

imaginário da alma, intimismo e privacidade portuguesas, onde o Jardim Público 

se preferia vivido mais do que contemplado. 

Porém, Lisboa viria a reclamar um Parque como os dos restantes países da 

Europa, um que «deixasse entrar o sol» e que se erguesse para ser admirado. 

Constituindo-se como um paradigma do século XVIII, o «Passeio Público» surge 

agora como uma alternativa aos espaços verdes que até aqui caracterizavam as 

cidades portuguesas, aprofundando o conceito de espaço coletivo e de vivências 

sociais. 

Encomendado por Marquês de Pombal após o terramoto de 1755, o 

projeto do «Passeio Público» surge com o propósito de se constituir enquanto um 

parque público para a cidade, ao mesmo tempo que propunha a privacidade que 

caracterizava o desenho tradicional. Porém, como refere Tostões, foi um fracasso 

aos olhos da nobreza e da burguesia portuguesas e por volta de 1834 foi 

modificado para se aproximar aos gostos nacionais, enfatizando-se a ideia de 

“passeio”,   ideia  esta  definida  por  D.  Fernando  de  Coburgo  como  sendo   lisboeta.  

Em Agosto de 1879, o «Passeio Público» passou a dar lugar a uma moderna 

boulevard ao estilo parisiense. 

Entretanto, a partir de 1842 tinham sido já criados vários jardins públicos, 

como o Jardim da Estrela, S. Pedro de Alcântara, o Jardim do Príncipe Real, o 

Parque Silva Porto, Jardim do Torel, entre outros. Tendo como conceito  o  “Jardim  

de  Estar”,  estes  jardins  eram  reservados ao passeio calmo e de meditação. 

No fim do séc. XIX, os portugueses entendiam a necessidade da criação de 

novos jardins que, além de funcionarem como zonas de lazer e recreio, serviam 

como higienização do ambiente, pulmões verdes e recetores de luz. Além disso, e 

à semelhança dos parques criados pelas restantes cidades europeias, já referidos 

em capítulos anteriores, incutia-se a nova moda do exercício físico.  
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7. O PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO 
 

Em 1938, o Arquiteto Francisco Keil do Amaral fica encarregue de fazer o 

primeiro Parque Público de Lisboa, colocando para trás as ideias pombalinas do 

passeio público. Neste seguimento faz, em 1939, uma viagem pela Europa com o 

objetivo de recolher elementos suficientes de pesquisa para a criação de um 

parque exemplar. 

Em Londres, apercebe-se que não pode recolher bons exemplos para 

Lisboa, dada a disparidade entre o clima e a cultura. Contrariamente em Paris 

“recolhe”  o  encanto  dos  pequenos  parques,  mas  são  Vérrières  e  Fontainebleau  as  

maiores fontes de inspiração para o arquiteto: reservas florestais adaptadas ao 

terreno com enormes maciços de árvores que dão um ar selvagem e apetecível 

aos passeios. 

É, no entanto, na Alemanha e na Holanda que recolhe a pesquisa mais 

útil, visitando e estudando parques feitos na mesma época com semelhanças a 

Monsanto. Na Alemanha, visita uma exposição de 50 hectares onde se 

apresentam várias sugestões para a arquitetura paisagista. Na Holanda, teve a 

oportunidade de ver um parque em execução, o bosque de Amesterdão. Com 

cerca de 900 hectares, projetou-se tendo  por  base  o   lema   “livre experiência da 

natureza”   e   Keil   ficou   fascinado   com   a   maneira   como   a   equipa   pluridisciplinar  

trabalhou: incentivou-se os cidadãos a terem consciência da importância do 

parque para a cidade e fizeram-se cálculos relativos ao número de pessoas a 

usufruírem o espaço, aos gastos estimados ou ao faseamento da obra. 

Após esta viagem e já em Lisboa, Keil do Amaral defende a necessidade de 

“um  bosque  natural  e  selvagem  com  centros  de  interesse  para  todas  as  classes  da  

capital na Serra de Monsanto”42. 

                                                           
42 TOSTÕES, Ana – Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, arquitecto dos 

Espaços Verdes de Lisboa. 1ªed. Lisboa: Salamandra, 1992. p.40. 
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Imagens 34 e 35 – Parque Florestal de Monsanto, anos 50. 
 

Desde os anos 20 que se realizavam propostas para a arborização da serra 

de Monsanto para abastecimento da cidade, no entanto, e de acordo com 

Tostões, seria apenas com a chegada de Duarte Pacheco às obras públicas que se 

concretizariam estas intenções para o Parque de Monsanto. O Ministro das Obras 

Públicas encomendou a realização de um novo estudo, excluindo os anteriores, 

pela falta de credibilidade.  

Estabelecendo um perímetro de 900 hectares, em 194343 o Parque 

Florestal da Cidade definia-se em toda a sua extensão: limitado a poente pela 

praça de Algés, seguindo a estrada da circunvalação até à linha férrea de Benfica, 

a nascente definido pelo vale de Alcântara até ao Bairro Salazar, seguindo a 

Tapada da Ajuda, e o bairro do Restelo ao longo do contorno sul.  

O projeto foi faseado e desenvolveu-se à medida que as expropriações 

iam decorrendo. “Baseado  numa  arborização  densa   com  pinheiros,   eucaliptos   e  

carvalhos formando zonas de mata com uma só espécie, cortada apenas pelos 

caminhos essenciais, o critério geral optava pela ideia de bosque natural e 

selvagem”44 e, como já anteriormente referido, “tratava-se de proporcionar o 

regresso  à  terra,  a  uma  vivência  rural  ameaçada  pela  cidade”45. 

Assim, Keil do Amaral procurou responder ao diálogo entre a tradição e a 

modernidade adotada pela Europa. Deste modo, defendia mais uma vez os 

exemplos de Paris ou Amesterdão, pela proximidade que teriam com Monsanto: o 

                                                           
43 No mesmo ano Morre Duarte Pacheco. 
44 TOSTÕES, Ana – Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, arquitecto dos 

Espaços Verdes de Lisboa. 1ªed. Lisboa: Salamandra, 1992. p.53. 
45 Idem, p.53-54. 
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acidentado terreno e as vistas magníficas sobre a cidade de Lisboa 

proporcionavam as condições ideais para um bosque selvagem, retomando o 

“jardim-lisboeta-miradouro,  espaço  de  estar,  de  deambular  e  de  ver  a  vista”  até aí 

desenhado em toda a cidade.  

Quanto ao trânsito, parecia ao arquiteto, segundo Tostões, que a melhor 

solução seria enfatizar caminhos pedonais e para cavaleiros, afastando tanto 

quanto possível o automóvel do bosque, permitindo predominar a tranquilidade 

natural da serra. Assim, estes percursos passariam por entre as árvores e por 

pontos de vista diversos, pretendendo-se definir novos caminhos apenas quando 

se conseguisse visualizar a totalidade do bosque.  

Outras preocupações do Arquiteto centravam-se na florestação total da 

serra. Pela dificuldade que isso impunha - era necessário estudar-se as condições 

ideais para um bom resultado - e na falta de água, Keil apelava para a utilização 

de árvores de folha caduca, de modo a tornar Monsanto um quadro natural que, 

de estação para estação, vai alterando as suas cores, os seus cheiros e a sua luz.  

No entanto, as opções de Keil foram concretizadas apenas no que se 

refere aos equipamentos. Em 1940, as obras relativas aos vários miradouros 

estavam concluídas e já se dava prioridade à construção dos equipamentos 

desportivos: Centro de Desportos, Clube de Ténis de Lisboa e o Parque Infantil do 

Alvito – primeiro parque exclusivo para crianças. 

 

 
Imagens 36, 37 e 38 – Arranjos dos miradouros do Parque Florestal de Monsanto, anos 50. 
 

Tal como foi dito, ao contrário do exemplo holandês, o projeto do Parque 

Florestal de Monsanto não foi divulgado por entre a população nem tão pouco 

preparou os habitantes para a importância desta obra. O resultado foi a reserva e 

a desconfiança dos lisboetas face ao projeto que previa quase mil hectares de 

floresta, que apenas fora protegido da ameaça especulativa com o regime 

florestal, tornando-o o pulmão verde da cidade. 
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8. ALTO DA AJUDA. DESARTICULAÇÃO E LIMITE. 
 

Devido à topografia acidentada e à proximidade do rio, a Ajuda era uma 

zona distanciada da cidade de reflexão e silêncio, sendo maioritariamente 

ocupada por conventos, mosteiros, igrejas e quintas senhoriais. O terreno era 

usado para o cultivo e para a caça (a Tapada da Ajuda é exemplo dessas 

atividades). 

Com o terramoto de 1755, Lisboa ficou destruída. A freguesia da Ajuda foi, 

porém, a das menos afetadas pelo desastre e consequentemente teve nesta 

altura um aumento significativo da população na sua zona mais elevada.  

Na segunda metade do século XVIII, surge o primeiro aglomerado: O 

Bairro da Ajuda. A partir daí, vários bairros se vão consolidando em sítios 

estratégicos de acordo com as necessidades. Mais planeados do que outros, estes 

bairros apresentam-se dispersos e caracterizados de formas distintas, quer 

formalmente quer no que se refere à sua própria malha. 

Assim, devido à existência de várias fábricas, foi necessária a criação do 

bairro do Alto de Santo Amaro (1873) para albergar os operários. Com o Estado 

Novo e o Programa das Casas Económicas, nascem o Bairro do Alvito (1933-1937), 

o Bairro Novo de Belém (1933-1938), o Bairro do Restelo (1938-1940) e o Bairro 

do Caramão (1947-1949). Nas décadas de 60/70 nascem bairros de carácter 

social, pelos programas BIP/ZIP: o Bairro do Casalinho da Ajuda (anos 60/70) e o 

Bairro 2 de Maio (início dos anos 70). 

Em 1989 foi lançado um concurso público pela UTL para o desenho de 

quatro faculdades no Alto da Ajuda, segundo um programa previamente 

determinado, constituindo o Pólo Universitário. 

O único plano de Pormenor aprovado foi o projeto do Professor Sidónio 

Pardal, publicado em Diário da Republica de Dezembro de 1993, que tinha como 

intenção impor ordem, volumetria e composição. Projeto nunca levado a cabo. 

Todo o plano foi adulterado e o traçado original e pendentes que hoje as vias têm, 

sofreram alterações.  
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Imagens 39 e 40 – Plano de Pormenor e perspetiva, 1996, Professor Sidónio Pardal.  
 
 

Esta dispersão que se verifica na freguesia da Ajuda e no Alto da Ajuda 

tem ainda hoje consequências negativas. Os vazios excedentes que nasceram 

como resultado destas construções pouco planeadas, criaram zonas abarracadas e 

pouco cuidadas, onde a segurança se torna um ponto de fragilidade. Se os vazios 

não estão cuidados, estes não se tornam pontos de agregação entre os bairros e, 

portanto, são inseguros e pouco convidativos.  

 

9. RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES EM LISBOA: UTL 
 

Em 2000, 387 mil alunos frequentavam o ensino superior em Portugal. 

Cerca de metade destes alunos46 encontravam-se deslocados em relação ao seu 

agregado familiar. Apenas 5% desses alunos estavam alojados em Residências 

Universitárias. 

Resultado: 165 mil alunos necessitavam de alojamento universitário, 

sendo que os mesmos, quase sempre, recorreram a arrendamento de um quarto 

(partilhado ou não) de um apartamento.  

Aproximadamente 50 mil destes alunos deslocados encontravam-se na A. 

M.  Lisboa.  Em  adição,  e  fazendo  os  cálculos  tendo  por  base  um  valor  base  de  100€  

por mês per capita, 60 mil euros foram gastos anualmente pelas famílias 

portuguesas para que alguns membros conseguissem alojamento nas cidades 

dotadas de ensino superior.  

Compreendemos assim a importância deste subsector de alojamento. 

                                                           
46 Segundo um estudo coproduzido, em 1999, pelo Centro de Estudos Sociais da U. Coimbra e pelo 

Conselho das Repúblicas.  
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De Acordo com Luís Paulo Sousa, “a  urgência  dessa   intervenção  é  de  tal  

modo premente, como forma de garantir preceitos constitucionais, mas também 

como balde de água fria sobre escaldante mercado imobiliário nacional, que 

pensamos ser essencial delinear múltiplas formas de atuação, desde a construção 

pura e simples de mais residências, até esquemas mistos de turismo jovem com 

alojamento estudantil, passando por experiências, já em curso, de mercado 

imobiliário privado, a custos controlados pelas instituições de ensino superior, 

através  da  cedência  de  direitos  sobre  os  terrenos  a  que  são  proprietários.”47 

Atualmente48 existem 99.706 estudantes num total de nove universidades 

públicas e doze universidades privadas, na A. M. Lisboa, de acordo com os 

números fornecidos pela UTL. 

A Universidade Técnica de Lisboa tem a cargo cerca de 24.330 alunos, 

sendo que 7.676 desses alunos se encontram a estudar no Pólo Universitário do 

Alto da Ajuda. 21% dos alunos da UTL encontram-se deslocados, o que faz um 

total de 5.109 alunos deslocados49. 

O conjunto das nove Residências de Estudantes que a UTL dispõe, apenas 

têm capacidade para albergar cerca de 448 pessoas, o que significa que menos de 

2% dos alunos deslocados têm acesso a alojamento universitário. 

Estes dados só confirmam que uma década depois, Lisboa continua com 

um grande défice neste sector do alojamento, sendo urgente o desenvolvimento 

de estruturas de apoio e programas de realojamento por parte das entidades 

públicas e privadas responsáveis pelas Universidades da AML. 

Em Fevereiro de 2011 foi assinado um protocolo entre a Câmara 

Municipal de Lisboa e a UTL, permitindo a construção de uma Residência de 

Estudantes para 380 alunos. Nesse protocolo ficou estimado que as Residências 

ficariam prontas em 2012, para que pudessem ser usufruídas no ano letivo 

2012/2013. No entanto, esta vontade não foi cumprida, tendo sido posto em 

                                                           
47 SOUSA, Luís Paulo – Jornal Arquitectos nº204: Repúblicas de Coimbra: o Alojamento Estudantil de 

que Portugal Precisa, 2002, p.23. 
48 Segundo os dados fornecidos pelos Serviços de Ação Social da UTL. 
49 Idem. 
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hipótese um concurso para os estudantes e docentes da faculdade de arquitetura, 

para a realização do projeto das residências. 
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10. A RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES: 
 

ELEMENTO UNIFICADOR DO PÓLO E DESTE COM A CIDADE 

Pareceu-nos importante, como primeiro exercício, clarificar o significado 

de Habitar o Lugar, não só por estar implícito no tema da investigação, mas 

também como fundamentação para a nossa vontade de desenvolver as 

residências de estudantes como forma de habitar, geradora de atividades e de 

unificação das faculdades do Pólo.  

Tornar visível o Habitar o Lugar como função primeira da arquitetura. 

Arquitetura essa que sendo “uma mediação estável entre o homem e a natureza, 

gera um mundo habitável pelo entrecruzamento com o que existe, das situações 

com que se depara e de uma poética”50. Acreditamos assim que estas residências 

de estudantes geram um mundo habitável. 

 
Imagem 41 – Estrutura Verde, agregadora do Pólo. Processo de trabalho. 
 

Foi-nos também importante compreender, aceitar e articular serviços 

nesta floresta habitável. 

                                                           
50 AMARO CORREIA, João Miguel – Jornal Arquitectos nº203: Transformar, habitar – a construção do 

lugar, 2001. p. 12. 
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As residências de estudantes do Parque de Monsanto/Pólo Universitário 

não se podem restringir a um determinado número de quartos para dormir51. É 

necessária a criação de serviços enquanto geradores de diversidade, tal como 

Jacobs sugere. 

Assim, sendo que as estruturas de habitação desenvolvidas no parque 

variam entre dois a quatro pisos (com um total de seis a dezoito quartos para dois 

estudantes), compreendemos que seria necessário admitir que no piso térreo 

estariam integrados os espaços comuns, serviços e estacionamentos para 

bicicletas. 

Considerámos os espaços comuns exclusivos a residentes e seus 

convidados (cozinhas comuns, lavandarias, salas de estudo, salas de atividades, 

salas de estar) e os serviços (por exemplo, minimercado, farmácia, livraria, 

papelaria, centro de cópias, cafetaria, restaurante, bares, correios) entregues à 

população em geral, de modo a proporcionar encontros e atividades em 

diferentes horários, com diferentes tipos de pessoas, sem que esta nova 

identidade tipológica ponha em causa a segurança dos que aí vivem.  

Além disso, dentro do complexo habitacional está incorporado um posto 

da Guarda Florestal, que integra os restantes postos existentes em Monsanto e 

que proporcionará maior segurança a todos os residentes. Este posto não só 

articula esta área com Monsanto, tornando-a parte dele, como também espera-se 

que promova atividades a toda a população e turistas, nomeadamente percursos 

pedonais ou veículos não motorizados, atividades de incentivo à reciclagem, entre 

outros.  

Queremos que a estrutura verde não ponha em causa as atividades que 

uma cidade incorpora, mas sim que se articule ao edificado através dessas 

atividades e que aproxime o que está longe, através dos percursos criados, 

tornando os espaços entre faculdades mais interessantes de serem vividos. 

 

 

 

                                                           
51 RIBEIRO TELLES, Gonçalo - A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 2005. 

p.282. 
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ESTRUTURA QUE HABITA A FLORESTA 

“As  funções  da  árvore,  mata  e  sebe  viva  na  paisagem,  considerando  tanto  

os espaços rurais e naturais como os espaços urbanos e industriais, ou ocupados 

por infra-estruturas, são as de garantir a presença da vida silvestre, promover a 

mais conveniente circulação da água e do ar, manter o equilíbrio dos 

ecossistemas, assegurar a fertilidade dos campos, contrabalançar com a sua 

presença, o artificialismo do meio urbano que tanto afeta a saúde psicossomática 

das populações, e ainda a de valorizar a escala e a proporção dos volumes 

edificados”52. 

Desenvolvemos a extensão do Parque Florestal de Monsanto para o 

campus através da caracterização dos espaços de forma distinta: a mata, o 

parque, o jardim e a praça. Essa caracterização concretizou-se através da 

plantação de diversas espécies arbóreas. 

A mata, onde a massa arbórea de pinheiros-mansos criam uma cobertura 

opaca, estabelece uma relação intimista e profunda entre os utentes e a 

Natureza. 

O parque, corporizado na conjugação de variadas espécies - embora em 

menor densidade – que se comportam de maneiras diferentes no decorrer das 

estações do ano, define-se por um conjunto diferenciado de ambiências ao longo 

dos percursos. Destacam-se os pinheiros-mansos (folha persistentes, copa ampla 

e densa), os Carvalhos-cerquinhos (folha marcescente, copa ampla), as Azinheiras 

(folha persistente, copa ampla e arredondada) e as Aroeiras (folha caduca, 

pequeno arbusto). 

O jardim, que assenta no uso do terreno natural com um número mais 

reduzido de árvores, abre-se gradualmente à cidade e ao sol.  

E finalmente a praça, que substitui o terreno natural por uma 

pavimentação em madeira de pinho e que reúne os percursos em deck 

desenvolvidos em todo o projeto. A praça articula a estrutura verde ao imaginário 

da cidade, através da materialidade intimista de uma floresta e da envolvência em 

comércio e serviços. 

                                                           
52 RIBEIRO TELLES, Gonçalo; CALDEIRA CABRAL, Francisco – A Árvore em Portugal. 2ªed. Lisboa: Assírio 

& Alvim, 1990. p.10. 
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Imagem 42 – Corte esquemático da caracterização da estrutura verde e da implantação das residências. Processo 
de trabalho. 

 

Estabelecendo as residências de estudantes, percecionadas como casas, 

na extensão do Parque Florestal de Monsanto que habita o Campus, procurámos 

que esta arquitetura se fundisse com a floresta, que se ancorasse ao sítio e que se 

abrisse à paisagem. Tal como a Casa-refúgio se ancora à natureza, levando o 

Homem às suas origens do Paraíso na Terra, desenvolvemos as casas dos 

estudantes em harmonia com a natureza, porque o Parque assim o proporciona.  

A procura de uma solução de menor escala por oposição à do comum 

bloco habitacional, pareceu-nos a melhor forma de articular o parque com a 

cidade. Esta articulação fez-se em diferentes etapas: primeiro o parque puro e 

duro (que embora artificial, nos remete para a ideia de campo), depois o habitar o 

parque (onde o Pólo Universitário, enriquecido pelas residências e pelas pessoas 

que a habitam, se torna essa própria transição), e finalmente o habitar a cidade 

(onde os bairros consolidados do Alto da Ajuda começam a aparecer, ganhando 

força com o braço de Monsanto que se estende até Belém e que ocupa os vazios 

excedentes).  

Como já compreendido, apesar da vontade do exercício de uma nova 

identidade tipológica tendo em consideração a casa-refúgio associada à terra, a 

importância do sítio faz com que no exercício de projeto se tenha procurado 

testar a possibilidade das casas para estudantes como forma de transição entre a 

floresta e o Alto da Ajuda. 

Assim, além da opção de projeto de serem desenvolvidas casas e não 

blocos, como acima referido, essas casas foram dispostas de duas formas: numa 

primeira fase, enquadradas na malha da cidade, adquirindo formalmente maior 

rigidez e criando uma praça de encontro e de serviços; numa segunda fase, a sua 
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posição no parque e as translações realizadas, de acordo com a topografia do 

terreno, tornaram-se gradualmente mais orgânicas, fundindo-se com o parque à 

medida que se aproximavam da linha de água (Rio Seco).  

 

       
Imagem 43 – Esquema de Implantação das Residências de Estudantes.  
Imagem 44 – Maquete de estudo de Implantação das tipologias. 

 

Se, tal como o Arquiteto Ribeiro Telles sugere, os santuários que o génio 

grego constrói na paisagem são os elementos fulcrais de simbiose entre a 

Natureza e o Urbano, e se a sua sacralização integrou o conceito de paisagem na 

vida urbana, a Residência de Estudantes é uma estrutura que Habita a Floresta, e 

que de novo nos leva ao imaginário do campo de onde todos vimos, funcionando 

como mediadora nesta relação campo/paisagem – cidade/urbe. 
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11. PERCURSOS DO PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO. 

 
 
Imagem 45 – Percursos sugeridos de integração do Campus com os restantes pontos de interesse do Parque de 
Monsanto. 
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12. CASAS NO PARQUE 
 

“Uma   casa   sobre   um   jardim   continua   a   ser um dos sonhos do habitat 

humano, que se reflete no individual e no coletivo, como uma experiência que 

sempre manifestou potenciar a vida do homem, confirmando a extrema precisão 

dessa  dualidade”.53 

 

CASA-QUARTO: INTERIORIDADE E RELAÇÃO COM O EXTERIOR 

Pretendemos que todos os quartos incorporassem uma copa de apoio e 

uma instalação sanitária, de modo a torná-los pequenas casas onde os estudantes 

tivessem total liberdade para as sentirem como suas, muito embora a 

(in)definição, já mencionada, de habitação temporária. 

Em todos os momentos, tivemos como objetivo enfatizar a relação 

Natureza-Homem. Não só a zona de dormir e estudar se relaciona com o parque, 

como também as zonas de refeição e higienização. Formalmente, todos os 

quartos foram concebidos tendo como base esta relação direta com o espaço 

natural. 

 
Imagem 46 – Estudo dos quartos. Processo de trabalho. 
 

Além disso, estas casas-quarto variam em três tipologias e a relação entre 

a sua agregação e orientação pretende contar diferentes histórias: se por um lado 

                                                           
53 Pedro Pacheco in RIBEIRO TELLES, Gonçalo – A Utopia e os Pés na Terra. Lisboa: Instituto Português 

dos Museus, 2005. p.155 
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temos quartos virados para uma praça enquadrada na cidade, por outro temos 

quartos enquadrados num jardim em relação efetiva com as folhas perenes dos 

pinheiros mansos e ainda outros em relação efetiva com as folhas caducas dos 

carvalhos de uma floresta densa.  

Se as Residências de Estudantes de Cambridge entregam o banco 

encastrado na janela ao exterior, como forma de aproximar os estudantes à 

envolvente, ou se, por outro lado, as Residências de Estudantes de Chichester 

separam o lazer do trabalho, através da própria relação com o exterior – que se 

abre no lazer e se fecha no trabalho, as Residências do Alto da Ajuda pretendem 

entregar o trabalho à natureza. 

 

 
Imagem 47 – Estudo dos quartos e agregação. Processo de trabalho. 
 

Tal como Norberg-Schulz refere, “A  cidade  respira  brutalidade  e  sentimos  

o desejo de fugir-lhe para encontrar paz. Por isso procuramos proteger e conservar 

a  natureza;  (…)  criando  uma  nova  estrutura  urbana,  uma  nova  ordem  que  possa  

estabelecer uma interação significativa com a natureza, deixa-se florir o caos na 

cidade e criam-se, como compensação, «museus-naturais», que acordam o desejo 

romântico da evasão do fim-de-semana. Com o passar do tempo não poderemos 

fugir mais: o arquiteto moderno deve contribuir para sanar esta situação, criando 

uma nova ordem e significativa unidade entre a paisagem e a obra do homem” 54.  

A nossa relação irracional com a natureza e o controlo que ela tem sobre 

nós são as principais razões para que a zona de trabalho se encastre à janela: a 

                                                           
54 in Revista «Arquitectura», nº102, em 1968, p.52. 
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concentração que a natureza pode gerar em nós e aquela que os estudantes 

precisam para se focarem no estudo dos conhecimentos. 

 É aliás, fácil compreender esta relação que nos une de uma forma 

empírica: basta a recordação das sensações que temos quando vemos uma 

paisagem que nos parece virgem, ou da agradabilidade do silêncio que uma 

floresta incorpora. Todas estas sensações nos levam através da nossa mente ao 

encontro da paz que tanto desejamos desde sempre (no Paraíso, como já 

enfatizado, os homens viviam em paz, numa harmonia clara com a natureza) e 

que nos levam ao desejo da tal evasão do fim-de-semana.  

Na literatura portuguesa, os romances do séc. XIX  (Eça de Queiroz, Júlio 

Dinis,…)   exploram muito esta fuga para o campo, não só pela procura de nós 

próprios, como para aumentar a capacidade de produção intelectual desses 

personagens: normalmente escritores e artistas. 

A natureza promove a intelectualidade. Estando nós num Pólo 

Universitário, o conhecimento é o objetivo comum dos estudantes. Sendo assim, 

porque não reforçá-lo com a articulação da mente humana ao espaço natural?  

 

ESPAÇOS COMUNS: ELEMENTOS AGREGADORES E GERADORES DE ATIVIDADE 

“The   spatial   organization of the circulation area, the interconnection of 

private and common areas, and the entrance situation are crucial for regulating 

the   quantity   and   quality   of   social   contact.   (…)   A   balance   of   privacy   and   social  

contact  is  a  necessary  balance  of  individuality  and  communal  life.  (…)  The  design  

of boarder spaces, such as semi-private spaces, entrance areas, verandas, and 

zones between the most private rooms and public areas, are critical to our 

experiences of a home environment. These spaces allow residents to move 

between inside and outside, to observe and guard their territory, and to meet 

others.”55 

Os serviços criados e justificados anteriormente pretendem gerar 

atividades e promovem a segurança de todos os estudantes. 

                                                           
55 THOMSEN, Judith – Student housing – Student Homes? Aspects of Student Housing Satistation. 

Thesis for the degree philosophiae doctor. Trondheim: 2008. p.72. 
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No projeto desenvolvido, a agregação dos quartos cria espaços comuns. 

As diferenças que formalmente apresentam devem-se, como já referido, à 

procura de uma implantação fortemente comprometida com o terreno. Se por um 

lado a reconhecível ortogonalidade de um primeiro sistema se liberta para 

abraçar os troncos das árvores, num estado final, esse mesmo sistema é já 

incapaz de o fazer, e ao invés quer ser abraçado. Esses espaços pretendem-se 

também (em conjunto com os serviços já mencionados) geradores de atividades e 

promotores da segurança necessária para o conforto dos que o habitam. 

 
Imagem 48 – Agregação dos módulos dos quartos: espaços comuns. 
 

É interessante abordar esta segurança que, para diferentes culturas, tem 

significados diferentes: se nos países do mediterrâneo segurança significa 

encerramento – as habitações nas cidades têm aberturas contidas e, quando não 

o são, recorrem a outros sistemas de encerramento, afastando-os por completo 

do que acontece nas suas ruas, nos países nórdicos, como a Holanda, a segurança 

das pessoas significa transparência – os habitantes sentem-se confortáveis em 

qualquer parte da cidade porque sabem que há sempre alguém que está a ver o 

que se passa fora das suas casas.   

Uma vez que as Residências de Estudantes se encontram no Alto da 

Ajuda, em Lisboa, e não na Holanda, o quarto de cada estudante funciona como o 

seu espaço de encerramento mas que em simultâneo se abre para a natureza. 

Porém, os espaços comuns centrais são espaços amplos, abertos e iluminados 

pela luz natural, que trespassa os pinheiros-mansos que contaminam o lugar.  

Assim, estes espaços comuns são o dentro-fora. Dentro, porque são 

encerrados por vidro e, portanto, sentem-se como interior, fazendo parte da casa. 

São geradores de atividade porque são espaços comuns dos estudantes (salas de 

estudo, salas de estar, salas de jogos) e, portanto, reúnem várias pessoas, 
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diálogos e ações. Fora, porque a transparência do material permite os estudantes 

se sentirem no exterior e, portanto, permite-os controlá-lo. 

Os estudantes sentem-se seguros dentro desses espaços e fora deles, por 

serem intermediários entre a casa/interior e o parque/exterior. 

 

ACESSOS: PERCURSOS ALÉM DO SISTEMA 

Se por um lado, todo este sistema de agregação dos quartos cria espaços 

que promovem a relação dentro-fora, estes são também espaços que detêm o 

sistema vertical de acessos que ligam todos os pisos e que levam os estudantes 

aos seus quartos. 

Formalmente, as escadas diferem entre si. Assim, se por um lado temos 

uma relação dos quartos com as árvores diferentes de quarto para quarto (porque 

a posição de cada uma delas é obviamente distinta), temos também relações 

diferentes com o exterior nos acessos de cada edifício: se o estudante A quer 

visitar o estudante B que vive noutro edifício, terá que, além de utilizar os 

percursos exteriores do parque, percorrer um sistema de acessos diferente 

daquele que está familiarizado. 

Desta forma, embora conceptualmente o sistema que gerou a forma das 

tipologias e a localização dos quartos seja o mesmo de edifício para edifício, os 

acessos, pelo contrário, pretende-se que enriqueçam esse sistema pelo fato de 

diferirem entre si, promovendo novos percursos e, principalmente, por gerarem 

espaços comuns diferentes. 

Os acessos querem contar novas histórias na relação com o parque. São 

percursos além do sistema modular, se assim o pudermos chamar, que organizam 

as residências e que criam exceções.  
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Imagem 49 – Estudo das tipologias: acessibilidade e espaço comum. Processo de trabalho. 
 
 
 
 
 
 

 
Imagens 50, 51 e 52 – Acessos. Processo de trabalho. 
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13. MATERIALIDADE 
 

Optou-se pela utilização destes dois materiais – betão e madeira - ambos 

como símbolos da natureza porém com expressões muito diferentes. 

Ao longo do processo de trabalho, a relação entre os dois materiais foi 

objeto de estudo. Pretendia-se uma relação lógica entre os dois, muito embora a 

ambiguidade deste gesto: o betão como acidente geológico criado na Terra e a 

madeira como metáfora do Pinhal que faz parte do Parque e que caracteriza a 

envolvente do Pólo Universitário.  

 

 
 

 

 

 
Imagens 53, 54 e 55 – Maquetes de estudo da materialidade. 
 
 

BETÃO: NATUREZA-MORTA 

Como opção final de projeto, o betão foi utilizado no embasamento dos 

edifícios, ou seja, nos pisos térreos, simbolizando não só as naturezas-mortas que 

pouco se alteram, como também símbolo das construções na cidade. Obedece 

assim a uma morfologia clara e regrada, onde se instalam os serviços das 

residências que nos ligam às atividades da urbe já mencionados em capítulos 

anteriores. 

Por outro lado, essa morfologia rígida que enquadra os serviços, por vezes 

abre-se à natureza, criando espaços cobertos não encerrados, onde se podem 

guardar as bicicletas e as motas. Muito embora se tenha criado um 

estacionamento interior, com lotação para 44 carros, neste projeto pretendemos 

dar primazia ao exercício físico através do uso da bicicleta e da mota como o 

veículo mais apropriado para os jovens e para a vida na cidade. 
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Tal como no Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem 

Protegida de Corno de Bico, nas tipologias mais orgânicas, o embasamento sólido 

constituído por serviços dá lugar a uma floresta de pilares e de árvores.  

 

MADEIRA: NATUREZA-VIVA 

A madeira, utilizado nos restantes pisos onde se situam todos os quartos, 

é o símbolo da natureza-viva, que invade a terra, que trespassa os acidentes 

geológicos e se instala onde mais se sente confortável.  

É o símbolo da vida, tal como vimos, porque tomámos consciência que ela 

não é estática. Tal como o Homem, envelhece, cria rugas, morre e volta de novo à 

terra.  

Assim, ao contrário do embasamento em betão, a morfologia desses pisos 

ganha dinâmica e movimento: permite à copa das árvores avançar em direção ao 

edifício, ou a partir deste recuar, invocando a relação pouco estática que estas 

casas têm na natureza, com o vento, com a chuva, ou com as estações do ano. 

Os avanços e recuos dos diferentes planos reforçam a diluição das casas 

com o parque. Além disso, as réguas de revestimento da fachada são dispostas 

horizontalmente de modo a enfatizar a pequena escala que pretendemos criar. 

Por outro lado, a fachada correspondente à entrada de cada tipologia define-se 

formalmente estática e apresenta as réguas verticalmente de modo a realçar a 

sua importância. 

Construtivamente, estes pisos definem-se através de uma estrutura 

aligeirada cujas vigas transportam o seu ritmo para o interior, como metáfora dos 

troncos de árvores do Parque. 

 

 

  
Imagens 56 e 57 – Estudo da fachada: materialidade. Processo de trabalho.  
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A questão do habitar não se pode restringir apenas à compartimentação 

de uma casa e das suas funções, mas deve sobretudo refletir sobre a questão da 

apropriação e relação com o Lugar num sentido mais alargado. Neste caso 

concreto argumentamos que a relação direta com o espaço natural e com a 

estrutura verde são fundamentais para a plenitude da vida dos utentes, 

resultando no benefício claro para a saúde de todos, como qualificador ambiental, 

e através da promoção do passeio e exercício físico, funcionando como 

contrapartida biológica que permite uma vida urbana mais harmoniosa com a 

natureza. 

Os espaços verdes só se concretizam de forma eficiente quando 

funcionam como geradores de diversidade através da fixação de atividades e 

serviços que atraiam pessoas de diversas zonas da cidade e de diferentes idades e 

em diferentes horários.  

Muito embora se constate a existência de parques infantis e miradouros 

sobre a cidade, o Parque Florestal de Monsanto não é utilizado de forma plena 

pela população Lisboeta. Esta falta de utilização deve-se não só à falta de 

conhecimento por parte dos cidadãos, como já enfatizava Keil do Amaral, como 

também à sensação de insegurança provocada por essa mesma ausência de 

pessoas. Se por um lado existem parques infantis, por outro não existem outras 

atividades de passeio e lazer para a restante população. Existem porventura os 

caminhos, não a vontade efetiva de os percorrer.  

O sucesso dos Parques está também relacionado com a sua integração 

física nas cidades: não funcionando como barreira, devem coser os diferentes 

ambientes e funções das cidades e apresentar-se como espaços de fácil 

permeabilidade.  

Embora este exercício de articulação do Parque Florestal de Monsanto 

com a Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda pretenda funcionar como um 

incentivo à melhoria das suas vivências, é necessária que esta agregação aconteça 

em todo o seu perímetro, de modo a potenciar então o coser todas as zonas da 

cidade para eventualmente poder vir a funcionar como íman atrativo.  

Além deste contributo claro no sentido de preservação da qualidade de 

vida da população, os espaços verdes são essenciais para a relação do Homem 
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com a Natureza, uma vez que é nela que se refugia na procura de alternativas ao 

stress da vida urbana. 

O sonho do Homem por uma vida em contato pleno com a natureza, 

realça a noção de que a arquitetura deve estar integrada no local e deve ter em 

conta as características ambientais associadas ao mesmo. 

A arquitetura materializa a simbiose entre o Homem e a Natureza, por 

isso, “deve   manter   com   a   natureza   uma   relação   significativa,   quer   se   trate   de  

unidades independentes ou de uma rede de centros independentes. Em ambos os 

casos  a  intenção  é  integrar  o  homem  na  terra  por  ele  habitada.  (…)  Só  quando  a  

relação entre a natureza e a obra do homem é significativa, a forma tem carácter 

e  satisfaz.”56  (14277 palavras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 NORBERG-SCHULZ, Cristian – Arquitectura, nº102: A paisagem e a obra do homem, 1968. 
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Chapa  de  Aço  Galvanizado
E=1,5mm

Barreira de Vapor

Rufo  metálico

Contraplacado
 E=22mm

pintado de branco

Chapa  de  Alumínio
Anodizado Natural

Réguas  de  Pinho
50/30mm e 100/30mm

E=30mm

Contraplacado
 E=22mm

pintado de branco

Isolamento  Térmico
em  Lã  Mineral  E=150mm

Mastique

Contraplacado
E=22mm

pintado de branco

Contraplacado
E=22mm

pintado de branco

Caixilho em Pinho

Vidro Temperado Laminado
8+12+4+4mm

Réguas  de  Pinho
50/30mm e 100/30mm

E= 30mm

Chapa  de  Alumínio
Anodizado Natural

Régua  de  Madeira  Tratada

Contraplacado
 E=22mm

pintado de branco

Contraplacado
 E=22mm

Contraplacado
 E=22mm

pintado de branco

Contraplacado
 E=22mm

pintado de branco

Endorecedor  de  Superfície
80+20mm

Pavers  de  Betão
200/100mm

E= 60mm
cor grafite

Tela Pitonada

Chapa  de  Aço  Galvanizado
E=1,5mm

Chapa  de  Alumínio
Anodizado Natural

Réguas  de  Pinho
50/30mm e 100/30mm

Contraplacado
E=22mm

Deck
E= 30mm

Feltro betominoso
perfurado

Feltro betominoso
perfurado

Feltro betominoso

Isolamento  Térmico
Poliestireno Estrudido

E=48mm

Contraplacado
E=22mm

Feltro betominoso

Viga
50/250mm

Feltro betominoso
perfurado

Réguas  de  Pinho
50/30mm e 100/30mm

E=30mm

Contraplacado
E=22mm

pintado de branco





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUETES DE ESTUDO 
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MAQUETES FINAIS 
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