
 

URBANIDADES E TRANSIÇÕES NO ALTO DA AJUDA 

 
 

Miguel Afonso Cardoso Góis Costa Baptista 

 

Dissertação/Projecto para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura 

 

 

Orientador Científico: 

Professor Catedrático Arquitecto Rui Barreiros Duarte 

 

Júri: 
 

Presidente:   Luís Filipe Ferreira Afonso 

       Vogal:   Rui Barreiros Duarte 

       Vogal:   João Gabriel Viana de Sousa Morais 

 

 

 

Lisboa, FAUTL, Dezembro, 2011 
 



 

URBANIDADES E TRANSIÇÕES NO ALTO DA AJUDA 

 
 

Miguel Afonso Cardoso Góis Costa Baptista 

 

Dissertação/Projecto para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lisboa, FAUTL, Dezembro, 2011 
 



RESUMO 

 

Nesta  dissertação  estuda‐se  a  atitude  arquitectónica  perante  o  património  existente  e  a  sua 

envolvente  urbana;  numa  transição  do  antigo  para  o moderno,  tanto  a  nível  volumétrico  como  a 

nível  da materialidade,  no  encontro  de  espaços  com memória  e  espaços  novos;  a  forma  como  se 

intervém numa zona problemática mal resolvida e as consequências que advêm desta multiplicidade 

de acções, urbanas e arquitectónicas. 

 

Utilizando  o  tema  da  reabilitação  do  Palácio  da  Ajuda  e  sua  envolvente,  esta  dissertação  não  só 

estuda alguns argumentos teóricos que suportam o desenvolvimento apresentado para este  local  ‐ 

nomeadamente as analogias do público/privado e a  forma como o ser humano se relaciona com a 

sociedade, e os espaços de transição ‐ como visa também apresentar uma proposta conceptual para 

uma revitalização da envolvente deste património, objectivando criar uma ligação entre este espaço 

cultural  e  o  espaço  científico presente no Alto da Ajuda,  o  Pólo Universitário,  bem  como entre os 

bairros ali existentes. 

 

Uma  recuperação  patrimonial  e  uma  revitalização  para  este  local  desenvolvidos  de  uma  forma 

coerente, originando espaços interessantes e aprazíveis, são os objectivos desta dissertação. 

Conclui‐se  assim  uma  atitude  arquitectónica  que  vai  ao  encontro  das  necessidade  que  o  espaço 

anuncia, usufruindo das validades que o espaço nos oferece, colmatando algumas das  lacunas que 

aquele lugar ainda hoje, no ano de 2011, exibe. 

 

O resultado é uma proposta urbana de transição entre os variados espaços existentes, apoiada numa 

malha pouco definida, tentando agregar as realidades distintas ali presentes. 

De  salientar  que  problemas  variados  e  complexos  dificultam  qualquer  intervenção  naquele  lugar. 

Aqui apresenta‐se então uma hipótese que vai ao encontro do resumido acima, mas cuja influência 

contextual impede que seja no entanto uma solução integral para as questões apresentadas 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ABSTRAC 

 

This  essay  studies  the  architectural  attitude  regarding  the  existing  heritage  and  its  urban 

surroundings; in a transition from the ancient to the modern, in both a volumetric and material level 

and as spaces with memories and new spaces encounter; the way to intervene in a poorly resolved 

problematic area and the consequences of a multiplicity of urban and architectural actions. 

 

Via  the  premise  of  the  rehabilitation  of  the  Ajuda’s  Royal  Palace  and  its  surroundings,  this  thesis 

studies  not  only  some  theoretical  issues  that  justify  the  local  development  ‐including  the 

public/private analogy and the way human beings relate to society itself, and transitional spaces ‐ but 

also  an  architectural  and  urban  concept  proposal  for  the  revitalization  of  the  surroundings  of  this 

heritage, with a focus on the creation of a liaison between the cultural and the scientific scenery in 

Alto da Ajuda, the University centre and the existing neighbourhoods. 

 

A  legacy  renaissance and a  local  revitalization developed  in a coherent way, originating  interesting 

and pleasing spaces, are the goals of this thesis. 

It  is completed a conjoint proposal considering the necessities that this space announces, using the 

opportunities  that  it offers and narrowing  the gaps  that  it  still presents  to us  today,  in  the year of 

2011. 

 

The  result  is  an  urban  plan  of  transition  between  the  existing  spaces,  supported  in  a  non‐defined 

mesh, trying to aggregate the distinct existing realities. 

It  is  important to acknowledge that diverse and complex problems difficult any intervention in that 

area. Here is presented an hypothesis that tries to meet the above specified intended result, even if 

the  actual  contextual  grounds  do  not  allow  it  to  become  a  complete  solution  for  the  questions 

presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY‐WORDS: 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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

 

TEMA DA DISSERTAÇÃO 

 

O  tema  desta  dissertação,  Urbanidades  e  Transições  ‐  neste  caso,  no  Alto  da  Ajuda  ‐  ou,  melhor 

especificando,  o  reordenamento  urbano  da  envolvente  de  um  dos  locais  mais  controversos  do 

património da capital portuguesa, o Palácio da Ajuda. 

O Palácio da Ajuda  como elemento patrimonial  nos  tempos modernos,  património que,  apesar de 

tópico relativamente recente que é, tanto em Portugal como no resto da Europa, já muito avançou 

desde as primeiras reflexões sobre o tema de que é exemplo a Carta de Veneza, datada de 1964. 

 

Só  no  séc.  XX  o  ser  humano  começa  a  reflectir  conscientemente  sobre  o  património  construído, 

numa  fase em que praticamente  toda a Europa se encontra em guerra e, naturalmente, por causa 

dos  inconsequentes  danos materiais,  alguns  elementos  arquitectónicos  importantes  ressentem‐se, 

sendo parcial ou totalmente destruídos. 

Quando, numa Europa parcialmente devastada, se olha para o resultado dos confrontos directos, há, 

do lado mais sensível, a percepção real das perdas arquitectónicas, e assim nasce uma consciência de 

preservação  sobre o património  construído.  Iniciam‐se  então movimentos  sobre  esta  temática  um 

pouco  por  todo  o  mundo,  dos  quais  podemos  encontrar  resultados  em  alguns  documentos 

produzidos, entre os quais se pode destacar a mencionada “Carta Internacional sobre a Conservação 

e  o  Restauro  de  Monumentos  e  Sítios”  que  reflectiu  o  culminar  destes  pensamento  e  suas 

consequentes discussões. 

 

Também em Portugal, por oposição ao esquecimento perante o Património que o país assistiu nos 

últimos séculos, temos vindo a assistir a um crescente cuidado com este tema, muito por culpa do já 

referido  desenvolvimento  de  pensamento  para  com  a  cidade  centenária.  Hoje  o  ser  humano 

desenvolveu um pensamento mais sensível quanto ao legado nacional que nos foi sendo deixado ao 

longo de muitos séculos de história, dos quais Portugal é, naturalmente, muito rico, especialmente 

tendo em conta a sua reduzida dimensão. Existem já acções mais controladas no desenvolvimento da 

cidade, estuda‐se a história e trabalha‐se com ela, não sobrepondo‐a, mas respeitando o que foi feito 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anteriormente, e assim assistimos a atitudes mais humanas e conscientes no acto de criar cidade, no 

simples viver a cidade e, consequentemente, no acto de desenvolver ou mesmo reconstruir partes 

de cidade, ou até cidades inteiras. 

 

Muitos são os exemplos que temos vindo a assistir de refazer a cidade com o património já existente, 

seja  simplesmente  com nova  imagem, ou mesmo com reformas mais profundas de  forma a poder 

servir  novos usos, ou ainda profundas  renovações na arquitectura existente  limitando‐se apenas à 

conservação de alguns elementos marcantes de outrora. Não só na capital mas também um pouco 

por todo o país, tem‐se assistido a várias intervenções por parte de alguns arquitectos, desde os mais 

conceituados  profissionais  aos  jovens  da  área  mais  inexperientes,  desde  grandes  grupos  de 

projectistas a individuais independentes. Como exemplo destas grandes intervenções actuais dentro 

deste  tema  são  conventos  transformados  em  pousadas,  armazéns  de  dimensão  considerável 

transformados em escolas ou qualquer outro estabelecimento necessitado de grandes espaços, ou 

mesmo antigas fábricas simplesmente recuperadas para algum uso que ainda consiga ser absorvido 

na construção já por vezes um pouco degradada, três exemplos na grande Lisboa como o LXFactory 

em Alcântara, a Fábrica do Braço de Prata em Marvila, ou a Fábrica da Pólvora em Barcarena. 

 

Indubitavelmente é um tema recorrente em Portugal nos dias de hoje, se não, basta pensarmos no 

programa estatal de recuperação de milhares de edifícios só na cidade de Lisboa, nomeadamente na 

baixa Pombalina. Praticamente todas as cidades históricas portuguesas foram, estão a ser ou estarão 

um dia bastante recuperadas a nível arquitectónico, de Norte a Sul, do interior ao litoral. 

 

Nos  últimos  anos  temos  vindo  a  assistir  a  várias  iniciativas  para  a  recuperação  de  todo  o  tipo  de 

património  nacional,  dos  quais  o  tema  abordado  nesta  dissertação  é  um  dos  exemplos  mais 

mediáticos, muito em parte devido ao valor cultural do Palácio da Ajuda.  

Fora do mundo da arquitectura, poucos sabem, mas o projecto como hoje se apresenta ao povo, é 

apenas um terço do projecto pensado para o local; o que hoje conhecemos como Palácio da Ajuda é 

apenas  a  ala  nascente  do  projecto  inicial,  faltando  o  corpo  central  e  a  ala  poente,  espelhada  da 

existente. 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OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Da proposta do arquitecto e professor catedrático Rui Barreiros Duarte, orientador desta dissertação, 

faz‐se um estudo  sobre uma hipótese de  intervenção urbana nas  imediações do Palácio da Ajuda, 

ícone do património lisboeta; um reordenamento urbano, uma redefinição do mapa viário local, um 

tratamento da envolvente, o desenvolvimento de uma proposta construída com a criação de espaços 

de transição entre o pólo cultural do Palácio, o pólo científico da Universidade, e o pólo habitacional 

do bairro 02 de Maio ‐ o inicio do desenvolvimento de um progresso urbano para o Alto da Ajuda. 

 

Deixada ao abandono a primeira tentativa de desenvolvimento projectual, foi já na década de 80 que 

se iniciou um processo de tentativas de reconversão desta edificação com um tratamento urbano da 

envolvente,  sendo a proposta mais  conhecida a do atelier do arquitecto Gonçalo Byrne.  Embora a 

proposta ainda não tenha avançado, o que é facto é que até já houve um pedido de reentrada dessa 

mesma  proposta  revista,  já  nos  anos  90,  ainda  que  continue  sem  início  de  exequibilidade  prática, 

facto é que o tema continua actual, e é nesse mesmo contexto que surge este trabalho. 

 

Nesta dissertação elabora‐se uma proposta de intervenção contemporânea sobre aquele património 

e  sua  envolvente.  De  uma  forma  coerente  e  concisa,  pretende‐se  chegar  a  uma  conclusão  de 

respostas às actuais necessidades daquele espaço,  tentando não  fugir  aos  resultados  já  testados e 

provados registados na história da arquitectura, bem como de exemplos mais contemporâneos dos 

mais afamados representantes da arquitectura portuguesa do séc.XXI. 

Sempre  com  o  futuro  presente  nas  ideias  que  vão  surgindo,  o  autor  não  tenta  só  responder  às 

actuais  necessidades  que  as  entidades  reguladoras  do  Palácio  da  Ajuda  anunciam,  mas  também 

procura  já  soluções,  ou  novos  caminhos,  para  uma  futura  evolução  daquele  lugar,  visando  uma 

abordagem de desenvolvimento no campo da cultura e do entretenimento, tentando dar o primeiro 

passo na transformação da Ajuda num complexo multifacetado. 

 

Assim  nasce  esta  proposta  conceptual:  um  reordenamento  urbano  da  envolvente  do  Palácio  da 

Ajuda com uma ideia de ligação ao pólo de ensino da Universidade Técnica de Lisboa… O nascimento 

de um novo espaço no Alto da Ajuda, um espaço mais vivo, mais dinâmico, mais jovem! 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Usufruindo  para  a  mencionada  revitalização  de  dois  espaços  adjuntos,  hoje  praticamente 

desconfigurados,  pretende‐se  criar  espaços  de  lógica  cultural,  que  possam  fazer  a  ligação  entre  o 

Palácio  da  Ajuda  e  uma  parte  do  Vale  da  Ajuda,  parte  essa  que  por  sua  vez  poderá  também  ser 

desenvolvida  para  fazer  a  ligação  entre  os  novos  espaços  projectados  para  a  conclusão  do 

mencionado  progresso  do  pólo  Universitário.  Tendo  como  objectivo  a  edificação  de  espaços 

adequados ao desenvolvimento daquela  zona como um centro de  interesse público  tanto nacional 

como internacional (turismo), e a possível expansão educacional da Universidade Técnica de Lisboa, 

admitindo  alguns  novos  usos  num  espaço  utilizado  maioritariamente  pelos  habitantes  locais  e 

estudantes  (cada  vez  em  maior  escala)  deste  pólo  residencial  e  estudantil.  Prevê‐se  assim  um 

desenvolvimento  cultural  para  a  zona,  com a edificação de um espaço museológico e  expositivo  a 

apoiar o Palácio da Ajuda, e de um espaço criativo bastante multifuncional que pretende responder 

às variadas necessidades que possam surgir num âmbito universitário versus cultural, como que uma 

solução para a integração dos estudantes com a restante sociedade. Numa questão urbana, além dos 

habituais momentos de transição marcantes, separando espaços públicos de privados, pretende‐se o 

desenvolvimento de momentos mais ténues, com a criação de praças de ligação, como que espaços 

de transição públicos entre as variadas valências territoriais, as três realidades presentes no local, a 

zona  residencial,  o  ponto  cultural  do  Palácio  da  Ajuda,  e  o  espaço  educacional  da  Universidade 

Técnica de Lisboa. 

 

Este  estudo  foi  baseado  em  princípios  históricos,  discussões  diversas  com  orientador  e  outros 

entendidos na matéria, lógicas apreendidas ao longo do curso que agora finda, bem como princípios 

de urbanismo, arquitectura e restauro como os documentos oficiais apresentados, especificamente a 

Carta  de  Veneza  (Carta  Internacional  sobre  a  Conservação  e  o  Restauro  de Monumentos  e  Sítios, 

datada de 1964) e a Carta de Cracóvia  (Princípios para a Conservação e o Restauro do Património 

Construído, datada de 2000). Presenças contínuas bastante fortes que vêm auxiliar o entendimento 

geral de todo este trabalho. 

Nos  capítulos  seguintes  fala‐se  sobre  as  atitudes  tomadas  para  a  execução  da  proposta  e, 

naturalmente, das decisões efectuadas ao longo do desenvolvimento de todo o projecto. 

 

Primeiramente  é  apresentado  o  entendimento  geral  deste  trabalho,  razões  e  estados  actuais  do 

panorama local. Será incluído um capítulo sobre espaços de transição, uma das abordagens deste 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projecto, e um outro sobre o estado da arte do local, material importante para o entendimento geral 

da zona em questão. 

Seguidamente é apresentada a proposta mencionada e a razão das opções tomadas ao longo do seu 

próprio  desenvolvimento,  em  forma  de  desenhos  e  imagens  exemplificativas  de  toda  a  proposta 

projectual. 

Posteriormente, em forma de desfecho, é feita a análise final da intervenção, destacando as opções 

tomadas  e  as  eventuais  razões  das mesmas,  naturalmente  em  forma de  opinião  unitária  do  autor 

desta dissertação. 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Capítulo II 

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO, PENSAMENTO URBANO 

 

 

Sendo esta uma proposta que une três espaços tão distintos como um pólo científico a nordeste, um 

bairro  habitacional  a  noroeste  e  um  pólo  cultural  a  sul,  surge  a  necessidade  da  criação  de  um 

capítulo dedicado à problemática de espaços de transição entre diferentes conceitos de habitar. 

 

O  conceito  de  espaços  de  transição  é  um  conceito  relativamente  recente,  embora  hoje  já 

completamente inteirado na forma de pensar arquitectura. 

 

Até a um passado relativamente recente, este era um conceito pouco estudado, pouco abordado na 

criação de  lugares  arquitectónicos. Não havia  senão  a  ideia  de  viver  espaços qualificados,  espaços 

com  um  sentido,  esquecendo  por  completo  áreas  de  ligação  entre  estes,  lugares  desprovidos  de 

significado para a apropriação  total momentânea pelos demais utilizadores possíveis,  intervalos de 

simples fluidez de percurso, ou mesmo simples momentos de tensões entre situações distintas. Hoje, 

aquando  o  desenvolvimento  de  qualquer  proposta  arquitectónica,  surgem  de  imediato  estes 

elementos como uma necessidade de áreas extra ao organigrama espacial ‐ os chamados espaços de 

transição. 

 

Existe mais de uma forma de olhar para estes espaços. Podemos referi‐los como simples momentos 

de  transição, onde a elementar mudança de pavimento, a despretensiosa barreira a meia altura, a 

ideia de desnível, os panos de vidro transponíveis (comum em alguns restaurantes de nível superior), 

culminando  ainda  num  sentido  mais  privatizado,  com  a  vulgar  porta  ou  outros  elementos  de 

transição (portas rotativas ou portas de garagem como exemplo). Podemos referir‐nos a espaços de 

bolsas entre momentos diferenciados, como os hall de acesso, os hall de distribuição ou as simples 

antecâmaras, os patamares de acesso ou os varandins de entrada (comuns na habitação unifamiliar). 

Podemos  ainda  referir‐nos  aos  espaços  mais  latos  de  transição,  lugares  com  propósitos  mais 

definidos,  como  as  salas  de  espera,  os  espaços  de  antevisão,  ou  mesmo  como  os  lobby’s,  muito 

comuns  na  arquitectura  hoteleira.  Podemos  contudo  ainda  referir‐nos  aos  espaços  de  transição 

exteriores, como as varandas comuns, os pátios interiores, os espaços de acesso no terreno, ou 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mesmo  os  espaços  de  ligação  entre  diferentes  áreas  da  edificação.  Uma  das  referências  mais 

complexas  deste  tema  é  a  de  espaços  de  transição  no  urbanismo,  um  dos  elementos  de  estudo 

aquando  a  conceptualização  desta  proposta.  Aqui  a  lógica  não  é  apenas  criar  meros  espaços  de 

transição mas sim a criação de verdadeiros momentos de interesse social, lugares que ultrapassam o 

comum e criam interesses humanos ricos em actividade física ou emocional. 

A  nível  urbano  os  espaços  de  transição  podem  não  ser  meros  momentos  que  separam  os 

acontecimentos principais, mas tornarem‐se em lugares dos próprios acontecimentos, enaltecendo a 

sua primária função, elevando‐os a espaços primordiais na ligação entre variados acontecimentos. 

 

Dentro de todas estas diferentes definições de espaços de transição, estes diferentes níveis e escalas 

de  lugares  diferenciados,  existe  um  elemento  que  se  aplica  a  qualquer  um  deles  e  que  quase 

obrigatoriamente cria um espaço de transição por si só: o elemento vertical. 

 

O elemento vertical pode ser apresentado em duas vertentes bastante distintas. Uma mais fluida, a 

ideia  da  rampa,  e  outra,  em  vários  formatos,  bastante  mais  compassados,  como  a  mais  vulgar 

escada,  os  variados  e  para  diferentes  usos  elevadores,  já  quase  essenciais  em qualquer  edificação 

pública, ou as escadas rolantes e as rampas electrificadas, muito habituais nos hipermercados que se 

encontram no interior dos grandes centros comerciais. 

 

O elemento vertical começou por ser apenas uma manobra de deslocação de usuários aos diferentes 

pisos  no  terreno,  sejam  interiores  ou  exteriores,  mas  hoje,  muito  também  por  causa  do  avanço 

tecnológico,  já  existe  a  ideia  de  trabalhar  estes momentos  como  se uma manifestação espacial  se 

tratasse. 

 

Assim já encontramos muitos projectos onde a  ligação vertical dá origem a uma dimensão espacial 

digna  de  um  espaço  de  acontecimentos.  São  exemplos  as  experiências  na  Alemanha,  como  a 

controversa  reconstrução  de  Norman  Foster  na  cúpula  do  parlamento  alemão  em  Berlim,  o 

Reichstag, onde encontramos duas rampas que fluem equidistantes adjuntas à própria cúpula, uma 

servindo de acesso ao topo da mencionada cúpula e outra servindo o processo de saída da mesma; e, 

mais recentemente, como no edifício do museu da Porsche, em Stuttgart, com as suas valiosas peças 

expostas ao longo de um largo corredor em rampa que acompanha toda a estrutura do 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edifício, possibilitando aos utilizadores a experiência de vivenciar a exposição do último piso ao piso 

térreo,  sem  quase  se  aperceber  que  simultaneamente  desceu  os  pisos  que  inicialmente  subiu  em 

elevador.  Estes  exemplos  podem  culminar  no  auge  da  integração  do  elemento  vertical  com  o 

horizontal. 

 

 
Fig 1 ‐ Cúpula do Reichstag, em Berlim  Fig 2 ‐ Museu da Porsche, em Stuttgart 

 

Hoje vivemos numa sociedade diferente da existente num passado não muito longínquo, sendo um 

dos  aspectos  que  mais  se  alterou  a  própria  noção  de  comunidade,  alterando‐se  a  forma  de 

relacionamento das pessoas entre  si. A  comunidade alargou‐se e não necessariamente apenas em 

termos  físicos.  Vivemos  numa  sociedade  mais  global,  muito  por  causa  do  desenvolvimento 

tecnológico,  tanto  ao  nível  das  comunicações,  como  ao  nível  da  própria  locomoção.  Hoje  todo  o 

mundo é mais acessível à nossa própria pessoa. E se, por um lado, nos proporciona um sentido mais 

comunitário  que  antes  ‐ mais  global  ‐  por  outro,  também desencadeia  uma maior  necessidade de 

isolamento de cada um de forma a contrariar as constantes invasões involuntárias do nosso espaço 

pessoal e privado. 

 

A dicotomia público e privado faz parte da (con)vivência social. Todos os grupos humanos distinguem 

comportamentos, práticas e momentos públicos ou privados e reservam‐lhes espaços específicos. Ao 

domínio  do  privado  pertencem  maioritariamente  os  actos  domésticos  ou  de  grupos  restritos  e 

aqueles  onde  é  imperioso  traçar  uma  fronteira  entre  o  “eu”  e  o mundo  exterior,  sejam  físicos  ou 

espirituais. Tratar do corpo, por exemplo ou meditar. E se o grupo é restrito, o espaço é‐o também 

na  maioria  dos  casos  e  sujeito  a  normas.  Tornar  público  o  que  é  privado  e  vice‐versa,  ou  seja, 

subverter os dois planos,  cria desordens. Daí que  sejam de grande  importância os mecanismos ou 

códigos específicos de cada domínio, códigos estes verbais e não verbais: a linguagem, o vestuário, a 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gestualidade,  os  locais  e  espaços.  Precisamos  de  saber  que  estamos  a  passar  de  um  momento 

privado para um público (ou o contrário) para que possamos adaptar os nossos comportamentos. Os 

limiares e as entradas adquirem, portanto, uma  importância  fundamental. Transpor uma entrada  ‐ 

em termos físicos e em termos rituais ‐ significa passar de um espaço para outro mas, acima de tudo, 

significa passar de um domínio para outro. 

 

Hoje, o isolamento momentâneo é já uma necessidade da maior parte do seres humanos. Variados 

são os momentos em que é feito um esforço para a privacidade individual dentro do mundo cada vez 

mais povoado,  tanto na vida pessoal  como na vida  social ou mesmo profissional.  Já muitos  são os 

dispositivos de isolamento que usamos diariamente, onde uma simples porta será o mais comum, e 

dispositivos como panos verticais ou horizontais de água, ou outro elemento da natureza, serão os 

mais raros ‐ muitas são as formas de isolamento possíveis, e os espaços de transição são uma delas. 

 

Com  estes  espaços  surge  uma multiplicidade  de  problemas,  desde  a  literal  transição  espacial,  ao 

isolamento  individual  ou  colectivo  por  vezes  necessário,  ou  a  novos  espaços  propícios  aos  lugares 

adjuntos, admitindo que, como em todo o projecto, uma resolução  ideal seria a  junção de mais de 

uma solução em cada atitude arquitectónica.  

Os espaços de transição podem ainda ser tratados como se um “middle space” (espaço intermédios) 

se tratasse, uma área em que o espaço público consiga estar mais  isolado e o espaço privado mais 

exposto,  como que uma atitude um pouco em contra‐senso  com a própria  lógica  comunitária, um 

quebrar barreiras impostas pela vivência em comunidade. 

Praças acessíveis desfasadas ou recônditas, momentos públicos isolados com o recurso à natureza ou 

a mobiliário  exterior,  espaços  controlados exteriores no envolvimento de edificações,  ou  ao  invés, 

varandas privadas expostas à cidade, áreas de trabalho separadas por um pano de vidro, espaços de 

recepção sem qualquer zona de resguardo, poderão servir de exemplos a estes espaços intermédios. 

 

Assim os espaços de transição deveriam responder a mais de um problema, não só fazer a natural e 

óbvia  transição,  mas  também  proporcionar  novos  espaços  de  interacção  e  criar  o  isolamento 

necessário do lado oposto ao lugar público. 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No livro Lições de Arquitectura, da autoria de Herman Hertzberger, encontramos uma analogia dos 

conceitos  de  colectivo  e  individual  para  o  público  e  privado,  respectivamente,  no  contexto  da 

arquitectura.  Enaltecendo o  facto da área pública  ser um espaço de  todos e para  todos,  sendo da 

responsabilidade geral dos utilizadores a forma como este espaço é vivido, mantido e experienciado, 

e a responsabilidade da área privada ficar ao encargo apenas pelos utilizadores com acesso a esta, 

com o compromisso único para com os respectivos, possibilitando a desordem parcial ou total de um 

espaço de acesso limitado, que apenas a esse(s) diz respeito.  

 

É  neste  interstício  que  entram  os  espaços  de  transição.  Sendo  que  por  vezes  se  encontram  ao 

encargo  de  apenas  alguns  (momentos  semi‐privados),  outras,  ao  encargo  da  maioria  (momentos 

semi‐públicos),  podendo‐se  separar  estes  dois  diferentes  momentos  com  a  diferença  de 

interior/exterior, pelo menos na maioria dos casos. 

 

Nesta dissertação, a principal razão pela qual este tema ganha forma é o facto de toda a proposta se  

basear numa  ideia de espaço de  transição por  si  só. Aqui o conceito agora abordado  tenta ganhar 

outra escala, uma ainda pouco apoiada, de criar um grande e multifacetado espaço de transição ao 

nível  urbano,  cosendo  momentos  diferentes  da  própria  cidade,  interligando‐a,  numa  confluência 

vivencial de um novo espaço de cariz temático‐cultural, a apoiar os já existentes. 

 

O  ponto  de  desenvolvimento  desta  proposta  surge  na  centralização  de  três  lugares  de  vivências 

relativamente opostas. A sul encontramos um centro cultural, apoiado naturalmente pelo Palácio da 

Ajuda e tudo o que ele oferece à cidade, separada por uma via automóvel de apenas uma direcção. A 

nordeste  encontramos  o  bairro  habitacional  02  de  Maio,  um  bairro  de  cariz  essencialmente 

habitacional de baixa renda, tipologia que também se desenvolve a este deste bairro e, a noroeste, o 

pólo Universitário já implantado, com três faculdades, uma cantina e uma edificação desportiva, que 

hoje podemos  vivenciar,  já  completamente  implantados na  lógica urbanística da  cidade de  Lisboa. 

Surge então a necessidade de interligação destas três fixações tipológicas no extremo este da cidade 

de Lisboa. 

 

Assim assume‐se que esta seria uma proposta de ligações, de confluências, de transições espaciais. 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Nasce a ideologia base desta proposta. A ideia de consolidar esta parte da cidade que está hoje um 

pouco desconfigurada e mal resolvida. Para tal é desenvolvido um processo projectual, numa atitude 

de  cerzidar  os  distintos momentos  de  cidade  que  ali  existem  e  estão  já  tão  consolidados  naquela 

zona da capital portuguesa. 

 

Uma atitude que se consegue muito bem explicada e explicita no livro abordado “Collage City”, onde 

os  autores  Colin  Rowe  e  Fred  Koetter,  “rejeitando‐se  as  grandes  visões  utópicas  do  “planeamento 

total” e “design  total”, propõe‐se antes uma cidade de colagens, que possa acomodar uma grande 

variedade de utopias em miniatura”. Um livro que descreve a forma histórica como as cidades têm 

vindo a ser desenvolvidas e separa bem a utopia que alguns teóricos têm vindo a descrever, a utopia 

politica que teima em nunca aparecer, e aquilo que os mencionados autores chamam de utopia em 

miniatura,  as  poucas  resoluções que  vemos nascer,  pelas mãos de  alguns poucos  artistas,  como o 

Michelangelo com o projecto do Campidoglio em Roma, ou Jules Hardouin‐Mansart responsável pela 

arquitectura da Place Vendôme, em Paris. 

 

 

 

 

Fig 3 – Campidoglio em Roma  Fig 4 ‐ Place Vendôm em Paris 

 

Tal como os autores transmitem, “Utopia as metaphor and Collage City as prescription” (que se pode 

traduzir como “utopia como metáfora, cidade de colagens como solução”), a ideologia da utopia em 

miniatura poderia aqui ser  interpretada como um centro multifacetado como metáfora e um coser 

os três pontos distintos como solução. 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Interpretando  os  autores,  estes  opostos,  envolvendo  por  um  lado  a  lei  e  por  outro  a  liberdade, 

deveriam  constituir  o  dialecto  do  futuro  arquitectónico  preterindo  uma  rendição  às  “certezas” 

científicas. 

A desintegração da arquitectura moderna parece ambicionar por uma estratégia destas, uma clara 

pluralidade de atitude, nas palavras dos autores. 

 

Ainda neste mesmo título, uma frase adjectiva a um sentimento comum ao ser humano, “o Homem 

tem  um  detrimento  (prejudice)  contra  ele  próprio;  qualquer  coisa  que  seja  um  produto  da 

imaginação parece‐lhe  irreal ou  insignificante. Só estamos satisfeitos quando estamos rodeados de 

objectos e leis independentes da nossa natureza.” (George Santayana). É aqui que perdemos a noção 

da  facilidade que seria atingir uma utopia a partir de uma folha em branca. É aqui que sentimos a 

necessidade e a noção prática de nos agregar à cidade  já construída e procedermos à evolução da 

mesma. 

“Man,  in  a  word,  has  no  nature;  what  he  has  is...  History”  (O  Homem,  numa  palavra,  não  tem 

natureza; o que ele tem é... História), José Ortega Y Gasset. Este filósofo espanhol refere que a única 

diferença radical entre a história humana e a história “natural” é que o que já passou nunca poderá 

começar de novo e  compara o homem com o animal diferenciando‐os  apenas pela  capacidade de 

memória  que  um  tem,  declarando  que  o  outro  tem  de  começar  todos  os  dias  quase  num 

esquecimento absoluto, e que o próprio intelecto tem de trabalhar com uma mínima capacidade de 

reserva  de  experiências.  Colmatando  com  a  ideia  de  que  quebrar  a  continuidade  do  passado  é 

empobrecer  o  conhecimento  humano  e  defendendo  claramente,  em  termos  urbanos,  a  ideia  de 

continuar uma cidade ao invés de a querer recomeçar continuamente, preterindo as utopias tão em 

voga nos séculos passados. 

 

Por conseguinte, Karl Popper,  filósofo austríaco, descreve ainda “Isto significa que tu te  levantas, e 

tentas continuar, uma linha indagante que contém todo o passado do desenvolvimento da ciência  

por trás; tu cais na tradição da ciência. É um ponto muito simples e decisivo, não obstante, um ponto 

que frequentemente não é suficientemente entendido por racionalistas – o facto de não podermos 

começar  de  novo;  que  temos  de  fazer  uso  daquilo  que  foi  feito  em  ciência  antes  de  nós.  [...]  Em 

ciência  nós  queremos  fazer  progresso,  e  isso  significa  que  temos  de  nos  erguer  nos  ombros  dos 

nossos antecessores. Temos de carregar uma certa tradição [...]. 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Capítulo III 

ESTADO DA ARTE 

 

 

O  Estado  da  Arte  não  é  algo  exclusivo  das  áreas  ligadas  à  arte, mas  é  uma  das mais  importantes 

partes de todo o trabalho científico. 

O Estado da Arte é uma referência ao que já se tem descoberto sobre o assunto ou ao que se está a 

estudar  em  paralelo  do  trabalho  apresentado.  Pretende‐se  assim  evitar  conclusões  diversificadas, 

opostas ou mal fundamentadas, ajudar e facilitar  investigações por ventura desnecessárias, e ainda 

apoiar o autor sobre os planos previstos, ou mesmo os planos falhados, sobre o tema em questão, 

neste caso sobre os planos para a reabilitação da envolvente do Palácio da Ajuda. 

 

Pode‐se considerar que a primeira componente deste capítulo é a história de todo o local, com um 

primeiro  foco  no  Palácio  da  Ajuda  e  posteriormente,  de  uma  forma  mais  concisa,  a  criação  e  o 

desenvolvimento daquele espaço desde os seus primórdios arquitectónicos relevantes. 

 

 

O PALÁCIO DA AJUDA 

 

As  origens  do  Palácio  da  Ajuda  remontam  ao  terramoto  de  01  de  Novembro  de  1755  que 

praticamente destruiu  toda a  cidade de  Lisboa de então,  incluindo a  residência do Rei D.  José  I,  o 

velho Palácio da Ribeira, situado no Terreiro do Paço, junto ao Rio Tejo. 

Nesse trágico dia a família Real encontrava‐se em Belém, zona oriental da cidade onde os efeitos do 

terramoto não se fizeram sentir com tanta  intensidade. Assim nasceu a  imposição de edificação de 

uma nova residência Real, desta vez impelida para a Ajuda, pela segurança que transmitiu à Família 

Real aquando do terramoto e pela comprovada solidez que aquela zona não sísmica se revelou ser. 

Criada a Real Barraca, alcunha dada ao Paço de Madeira na Colina da Ajuda, mandado construir em 

pano e madeira pelo pânico de D.  José pela  alvenaria  e/ou um novo abalo  telúrico. Do arquitecto 

Bolonhês Jean Carlo Bibiena nasce a primeira residência Real na Ajuda, localizado nas imediações do 

actual  Palácio  da  Ajuda,  na  antiga  quinta  da  Ajuda,  entre  a  quinta  de  Belém  e  a  quinta  das 

Necessidades, a residência do mencionado rei até à data da sua morte, no ano de 1777. 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E,  se  a  alvenaria  tem os  seus problemas na  construção,  a madeira  tem outros,  tão piores ou mais 

ainda, pelo que a Residência Real que acolheu a corte após o terramoto, durou apenas até ao ano de 

1794, ocasião em que a Real Barraca se destruiu por completo num incêndio em que naturalmente a 

madeira pouco ou nada resistiu. E assim nasce o Palácio da Ajuda. 

Entre  o  Barroco  e  o  Neoclássico  nasce  o  edifício  que  ainda  hoje  se  contempla,  erigido  pelos 

arquitectos Francisco Fabri e José da Costa e Silva. 

 

Ao contrário do que muitos julgam a imagem de ruína que ostenta a lateral poente do Palácio não é 

reflexo do  terramoto de 1755,  pois  nessa data  ainda nenhuma pedra  tinha  sequer  sido  erguida,  a 

própria estruturação ainda nem teria  sido pensada  ‐ é antes o estado em que  ficou uma obra não 

concluída, aliás uma obra que nunca foi terminada. Outros  julgam ainda que a ruína hoje visível se 

deve a um  incêndio que deflagrou na galeria de pintura, na ala norte,  a 23 de Setembro de 1974, 

pensamento errado pois o incêndio não saiu sequer desta ala. 

 

Um projecto notável que, devido às invasões francesas que obrigaram a família Real a retirar‐se para 

o  Brasil,  foi  interrompido  num período  crítico,  e  que,  posteriormente,  apesar  de  obras  retomadas 

com  o  regresso  da  família  Real  no  ano  de  1821,  parou  novamente  com  a  chegada  da  República, 

ficando o projecto por concluir definitivamente. Um projecto que hoje pode ser visualizado na sua 

totalidade  por  uma  maqueta  exposta  no  átrio  do  museu  do  Palácio  da  Ajuda,  tal  como  fora 

idealizado. 

 

Encerrado  durante  vários  anos,  foi  apenas  no  Estado  Novo  que  o  Palácio  seria  transformado  em 

Museu, continuando ainda hoje a servir de cenário às recepções oficiais do Estado. 

 

Classificado  como Monumento  Nacional  em  1910  (Decreto  de  16‐06‐1910,  DG  n.º  136,  de  23‐06‐

1910), o antigo Palácio Real é hoje uma edificação que abriga um museu, uma pequena biblioteca, a 

Biblioteca Nacional  da  Ajuda  e  algumas  dependências  do Ministério  da  Cultura,  nomeadamente  a 

sede oficial do mesmo. 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Fig 5 ‐ Fotografia da maqueta do palácio da Ajuda  Fig 6 ‐ Fotografia do Actual Palácio da Ajuda 

 

HISTÓRIA DA ÁREA CIRCUNDANTE 

 

Sendo o Palácio da Ajuda o factor principal da história desta zona da cidade, a essência da evolução 

do local e a história à volta desta edificação, merece também destaque. 

 

Mais serão as histórias necessárias para o entendimento do desenvolvimento urbano local, assim [...] 

 

Será  também  relevante  referir  a  lógica  habitacional  presente  a  norte  deste  espaço.  Um  bairro  de 

cariz social, com as edificações típicas desta acção, um plano urbano simples e repetitivo com apenas 

um  projecto  repetido  tantas  vezes  quanto  o  terreno  o  permite.  De  relevância  nesta  dissertação 

porque a proposta assenta num desses  lotes, hoje ainda não construído, permanecendo como que 

um espaço esquecido, quase que abandonado. 

 

A Nordeste deste bairro encontramos o já mencionado pólo Universitário, um local escolhido para a 

criação de faculdades que integram a Universidade Técnica de Lisboa, na altura usurpada ao próprio 

parque do Monsanto, razão pela qual são hoje as edificações mais próximas deste. 

Inicialmente o plano seria passar todo o complexo universitário para esta zona, hoje mais um plano 

um pouco esquecido, principalmente pela falta de verbas de um país em confronto directo com uma 

crise económica, que pouco a pouco assola todo o mundo. Uma razão, contudo, que vem criar lógica 

urbana para a eventual continuação construtiva deste pólo, tendo em conta que, provavelmente, os 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planos iniciais se manterão nos anos vindouros. 

Adjunto ao local de implantação da proposta, a este, segue uma lógica habitacional pouco regrada, 

num  típico  desenvolvimento  irregular  e  não  caracterizado  que  terá  surgido  ao  longo  das  ultimas 

décadas, condizente com a construção atípica numa encosta acentuada pelo vale da Ajuda, hoje  já 

bastante desfigurado onde se contam inúmeras habitações também elas já parcialmente deturpadas 

ou mesmo destruídas. Invulgarmente consegue dar origem a um pequeno fragmento de bairro que 

acabou  por  nunca  ganhar  forma  definida,  provavelmente  pelo  difícil  contexto  urbano  em  que  se 

encontra. 

Hoje  contam‐se  apenas  algumas  habitações  com  características  mínimas  de  vivência  que,  ainda 

assim,  conseguem  albergar  a  escassa  população  já  envelhecida,  num  espaço  que  merece  o 

rejuvenescimento urbano local. 

 

PLANO DE PORMENOR 

 

Já no longínquo ano de 1992 a autarquia solicitou ao arquitecto Gonçalo Byrne a elaboração de um 

plano de pormenor para a zona do Palácio da Ajuda. Apesar deste ter sido aprovado em reunião de 

câmara em 1995, é de conhecimento geral que foi uma proposta que nunca chegou a ter força de lei 

por ter sido desaprovada pela Assembleia Municipal. 

Na altura, o presidente da Câmara de Lisboa, Santana Lopes, considerou que apesar da  justificação 

para  a  existência  de  um  Plano  de  Pormenor  para  aquela  zona,  este,  embora  seja  um  plano  que 

“mantém  actualidade”,  carece  de  “reajustamentos  necessários  para  a  incorporação  de  projectos 

entretanto realizados”. 

Mas,  uma  vez  que  esta  proposta  teve  pareceres  favoráveis  das  entidades  externas  consultadas,  o 

presidente  defendeu  a  actualização  do  plano.  Foi  ainda  decidido  pelos  vereadores  que  este  plano 

deveria ser acompanhado pela Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território. 

 

No  ano  de  2002  foi  então  aprovada  em  reunião  de  Câmara  uma  proposta  para  a  contratação  de 

Gonçalo Byrne para actualizar o Plano de Pormenor daquela área. Segundo a proposta, a “ausência 

de  Plano  de  Pormenor  eficaz”  resultou  numa  “gestão  casuística,  com  elaboração  de  projectos 

discordantes” com o Plano Director Municipal. 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De acordo com o anunciado pelo vice‐presidente da Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues, no ano 

de 2005, mais precisamente a 18 de Maio, o Plano de Pormenor para a Área Envolvente do Palácio 

da  Ajuda,  projectado  pelo  arquitecto  Gonçalo  Byrne,  estaria  praticamente  concluído: 

“Encomendámos  o  plano  ao  arquitecto,  está  praticamente  pronto  e  vamos  avançar  com  isso”. 

Palavras  do  próprio  numa  cerimónia  dedicada  ao  empreendimento  cooperativo  do  Casalinho  da 

Ajuda. [(In: Jornal de Notícias / 2005‐05‐19 ‐ http://jn.sapo.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=481260 (consulta a 

13 de Maio de 2011)] 

 

Contudo,  como  também  é  do  conhecimento  geral,  ainda  nada  começou  realmente  a  acontecer 

naquela zona de Lisboa. 

Nesta  dissertação  não  se  estuda  uma  proposta  individualista  ou  unitária,  aqui  estuda‐se  uma 

proposta que tenta ir de encontro ao que a história e os estudos sobre a mesma antecedem, ao que 

é  considerado  pelo  autor  como  uma  atitude  racional  e  despretensiosa,  tentando  inclusivamente 

inteirar  a  proposta  já  antecipada  pelo  arquitecto  em  cima  mencionado,  em  mais  uma  lógica  de 

“collage city” documentada em capítulo anterior. 

Aqui  o  objectivo  é  uma  vez  mais  projectar  com  o  que  existe  e  antecipar  propostas  futuras, 

permanecendo assim a hipótese da evolução do pólo universitário, bem como a criação da ideia do 

arquitecto  encimada,  já  tão  bem  aceite  pelo  poder  político  e  demais  responsáveis  não  querendo 

sobrepor  ideias,  mas  sim  tentando  complementá‐las,  conferindo  inclusivamente  uma  ligação,  um 

espaço de transição, das inúmeras valências presentes no local, de cariz temático, cultural e lúdico, 

que tenta ir ao encontro dos variados interesses dos diferentes usuários do local. 

 

COMENTÁRIOS DESCRITOS: 

 

A  voz  e  vontade  dos  cidadãos  estão  bem  traduzidas  pelos  comentários  no  “CidadaniaLx”  [in: 

http://cidadanialx.blogspot.com/  (consulta  a  13  de Maio  de  2011)],  cuja missão é:  “Um blogue do Movimento 

Fórum  Cidadania  Lisboa,  que  se  destina  a  aplaudir,  apupar,  acusar,  propor  e  dissertar  sobre  tudo 

quanto se passe de bom e de mau na nossa capital, tendo como única preocupação uma Lisboa pelos 

lisboetas e para os lisboetas. Prometemos não gastar um cêntimo do erário público em campanhas, 

nem dizer mal por dizer. Lisboa tem mais uma voz. Junte‐se a nós!”. 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Aqui  encontramos,  em  resposta  ao  anúncio  de  Carmona  Rodrigues  em  cima  mencionado,  alguns 

pontos  de  algum  interesse  para  a  renovação  daquele  espaço,  pontos  esses  que  passam  a  ser 

transcritos: 

1. Recuperação da zona ardida do Palácio da Ajuda; 

2. Finalização do lado Norte do palácio; 

3. Recuperação do "Jardim das Damas"; 

4. Recuperação da torre sineira "Galo da Ajuda"; 

5. Libertação e reutilização do chamado "Paço Velho", hoje com ocupação militar; 

6. Libertação e reutilização da chamada "Sala de Física", hoje com habitação; 

7. Libertação e desvio do trânsito no Largo da Ajuda; 

8. Recuperação e valorização de facto dos jardins à volta do palácio: 

9. Programa contínuo de exposições e iniciativas culturais mobilizadoras; 

10. Criação  de  circuitos  pedonais  e  turísticos  que  possibilitem,  além  de  um  melhor  usufruto  da 

Tapada  da  Ajuda,  que  comporta  estruturas  ímpares  como  o  Jardim  Botânico,  o  Observatório 

Astronómico, o Pavilhão de Exposições, o  Instituto de Agronomia e o próprio Parque de Monsanto; 

possibilitem também uma efectiva interligação Belém‐Ajuda. 

 

Naturalmente que nem todos conseguiram a revisão adequada ou tão pouco a inclusão na proposta 

aqui apresentada, até porque a  localização escolhida para o desenvolvimento deste estudo urbano 

não  suportaria  todos  estes  pontos, mas  a  ideia  do  quarto  assunto,  do  sétimo,  e  dos  dois  últimos 

surgem  de  uma  forma  bastante  natural  no  contexto  territorial  que  esta  proposta  assenta,  tendo 

estes mesmo sido abordados, confrontados e analisados em desfecho nesta dissertação. 

 

Mais se lê, na mesma voz e vontade dos cidadãos, os seguintes: 

 “Queremos recolocar a Ajuda no mapa de Lisboa!” 

 "Que  mole  desgraciosa,  é  aquela  com  uma  asa  incompleta  que  ficou  de  ser  lhe  pôr  desde  o 

princípio, no meio de uma aldeola indecente do alto duma calçada de casernas. Será isto um palácio 

de príncipes?" ("Lisboa Monumental", Fialho de Almeida) 

"Para além do Palácio, a freguesia da Ajuda possui um centro histórico mais vasto e rico que engloba 

diversas  construções  espaçadas  no  tempo  mas  muito  próximas  geograficamente.  O  Jardim  das 

Damas,  construído  a  N.  do  Palácio  da  Ajuda,  compunha‐se  de  um  espaço  ajardinado  áulico,  com 

cascatas e fontes e é o único espaço que dá acesso directo ao andar nobre do Palácio. 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A  Torre  do  Relógio  foi  construída  ao  lado  da  capela  real,  segundo  desenho  do  arquitecto Manuel 

Caetano  de  Sousa,  procedendo‐se  à  cerimónia  de  sagração  dos  sinos  em  1793.  O  Palácio  Velho 

localiza‐se a Norte do Jardim Botânico e compõe‐se de uma planta em "L" com dois pisos. O jardim 

botânico da Ajuda confere a  todo o  conjunto uma atmosfera cuidada e  campestre, organizando‐se 

em  dois  tabuleiros  no  sentido  Este‐Oeste,  com  uma  escadaria  central  de  ligação.  No  extremo 

sudoeste do Jardim localiza‐se o Pavilhão de Física, edifício de dois pisos amplamente decorado com 

pinturas a estuque no interior." 

 […] “Torre Sineira, da antiga igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, situada num terreiro a 

E. do Palácio. De secção quadrada, a torre apresenta 4 níveis: a base em alvenaria mista irregular e 

os  restantes  em  cantaria,  separados  por  frisos  e  rasgados  sucessivamente  por  janelas  quadradas, 

mostradores  de  relógio,  ventanas  sineiras.  O  remate,  de  forma  bolbosa,  é  enquadrado  por  4 

fogaréus;” 

 

Em tom de descrição sumária encontramos o “Diagnóstico”: 

 

É urgente pôr em prática um Plano de Pormenor da área envolvente ao Palácio da Ajuda, que abranja 

as seguintes componentes: 

1. Intervenção no próprio Palácio, com 

‐ Recuperação da zona ardida do Palácio da Ajuda. 

Há  demasiado  tempo  que  se  aguarda  por  essa  intervenção.  Convém  recordar  que  se  trata  de  um 

palácio nacional e da sala de visitas de Estado. 

‐ Finalização do lado Norte do Palácio Nacional da Ajuda. 

Praticamente  todos  os  10  anos  se  faz  um  plano  de  pormenor,  se  faz  um  projecto  e  se  anuncia  o 

começo do remate final do Palácio. Mas tudo continua como dantes. Que se debata profusamente a 

solução encontrada e que se arranque com as obras, S.F.F. 

‐ Remodelação das actividades dos próprio Palácio, enquanto ponto turístico que se traduzam numa 

maior  fruição  do  público  das  alas  monumentais  e  dos  jardins;  através  da  organização  de  um 

programa  contínuo  de  exposições  e  iniciativas  culturais  mobilizadoras  e  da  libertação  de  alguns 

serviços do Estado. 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2.  Intervenção  na  zona  circundante  ao  Palácio,  a  nível  da  requalificação  da  área,  recuperação  de 

património e mobilidade dos cidadãos, como por exemplo: 

‐ Recuperação do "Jardim das Damas"; 

‐ Recuperação da torre sineira "Galo da Ajuda"; 

‐ Libertação e reutilização do chamado "Paço Velho", hoje com ocupação militar; 

‐ Libertação e reconversão cultural da chamada "Sala de Física", hoje com habitação; 

‐ Condicionamento de trânsito no Largo da Ajuda; 

‐ Recuperação e valorização dos jardins à volta do palácio; 

‐ Requalificação da  zona vizinha das antigas pedreiras da Rua Eduardo Bairrada,  verdadeira  chaga 

paisagística. 

3. Maximizar o efeito‐proximidade de zonas de importante valia cultural e turística, de Belém à  

Tapada da Ajuda, Monsanto e Santo Amaro, com a criação de ciclovias, circuitos pedonais e turísticos  

que possibilitem um melhor usufruto não só do Jardim Botânico, como da Tapada da Ajuda, Pavilhão 

de Exposições, Instituto de Agronomia e do próprio Parque de Monsanto; inclusive o estabelecimento 

de  protocolo  com  o  Observatório  Astronómico  da  Ajuda,  com  vista  a  uma  melhor  divulgação, 

conhecimento e utilização do mesmo. 

 

Claro  que,  como  já  referido  anteriormente,  esta  proposta  não  responde  a  todos  estes  pontos 

pedidos pela  “voz” de  Lisboa, mas  reflecte  sobre a maior parte deles  e debruça‐se  sobre  soluções 

viáveis,  respeitando  a  integridade  física  e  espiritual  do  local,  bem  como  a  evolução  que  dele 

pretendem.  Uma  vez  mais  de  referir  que  esta  é  apenas  uma  resposta  do  autor,  face  a  inúmeras 

possibilidades de acção arquitectónica no local. 

 

TORRE SINEIRA, OU TORRE DO GALO: 

 

Único  elemento  local  que  subsiste  da  primitiva  Igreja  Patriarcal  (previamente  destruída  durante  o 

terramoto) e Capela Real da Ajuda, edificações que não perduraram devido à difícil conservação da 

madeira, material  em que  foram construídos.  Erigida em 1972, pelas mãos de Manuel Caetano de 

Sousa, era, à altura, a única construção em cantaria. 

De arquitectura barroca,  feita em pedra de  lioz, à semelhança do próprio Palácio da Ajuda, a  torre 

apresenta  uma  forma  poligonal,  de  planta  rectangular,  evoluindo  verticalmente  em  três  registos, 

com entrada no lado oriental. Visualmente destaca‐se pelas faces com molduras salientes e a janela 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que  surge  no  topo  das mesmas  separando‐a  do  registo  central,  onde  os  quatro mostradores  dos 

relógios gravados na cantaria são rematados por cornija alteada e angular, suportada por pingentes. 

A  zona  mais  exuberante  é  a  que  envolve  as  sineiras,  em  arco  de  volta  perfeita,  com  molduras 

côncavas,  flanqueadas  por  pilastras  toscanas  e  ultimadas  por  invulgar  frontão  contra‐curvado 

interrompido,  com os  símbolos da  já  inexistente Patriarcal. A  cobertura é original  formando duplo 

bolbo, o inferior rasgado por óculos, sendo coroada por enorme esfera e galo de bronze.  

O andar dos sinos apresenta quatro aberturas estreitas e altas, e é encimado por fogaréus também 

barrocos nos ângulos. 

De nítidas correlações com a torre sineira das Necessidades construída anteriormente, constituindo 

provavelmente um protótipo. 

Como curiosidade, estes sinos tocaram pela primeira vez no dia do nascimento da princesa da Beira, 

D. Maria Teresa, a 29 de Abril de 1793 e, em Março de 1934 caíram durante um temporal, embora 

sem consequências de maior, ainda permaneceram durante anos assentes na plataforma sineira no 

alto do campanário. 

Como elemento mais antigo da zona e único ainda erigido da altura das primeiras ocupações reais 

naquele local, a Torre Sineira, também conhecida como Torre do Galo, é hoje considerada por alguns 

como  o  ex‐líbris  da  Ajuda.  Referência  aos  autores:  Arquitectos: Manuel  Caetano  de  Sousa  (1792); 

Francisco António de Sousa (1812‐1816) / Entalhador: Félix Vicente de Almeida (1756) / Fundidores: 

F. Alves; J. Graveiro; J. Lavache (1793) / Organeiro: Joaquim Peres Fontanes (1812‐1816) / Relojoeiro: 

José da Silva Mafra (1796). 

[In:  http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6106  (consulta  a  13  de  Setembro  de  2010)  e 

http://marcasdasciencias.fc.ul.pt/pagina/fichas/objectos/freguesia?id=257 (consulta a 13 de Setembro de 2010)] 

 

FACHADAS POENTE E NORTE DO PALÁCIO. 

 

Elísio Summavielle, o então secretário de Estado da Cultura, afirmou, a 19 de Outubro de 2010, que, 

no decorrer do ano de 2011 seria feita uma intervenção de “ambiente e higiene urbana” na fachada 

poente  do  Palácio  Nacional  da  Ajuda.  “Não  será  um  projecto  de  conclusão”,  mas  antes  de 

“beneficiação e valorização da própria ruína”, palavras do próprio. 

Adiantou ainda que o projecto de valorização mencionado foi  já realizado por técnicos do  instituto 

de  Gestão  do  património  Arquitectónico  e  Arqueológico  (IGESPAR),  faltando  ainda  o  projecto  de 

arquitectura que ficará para “mais tarde”, na altura em que for “alvo de um concurso internacional”. 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Aparentemente a  intervenção será pequena, explicitada mesmo como “mínima e não exige grande 

sofisticação de arquitectura”. 

Ainda  na  mesma  declaração,  é  mencionado  a  vontade  de  recuperação  do  Jardim  da  Damas,  na 

fachada norte do Palácio,  que,  apesar de  já  ter  sido  sujeito  a obras,  necessita  claramente de uma 

intervenção e “implica uma manutenção permanente”. 

[In: http://www.construir.pt/2010/10/20/fachada‐poente‐do‐palacio‐da‐ajuda‐vai‐ser‐intervencionada‐em‐2011/  (consulta 

a 23 de Agosto de 2010)] 

 

NOTA HISTÓRICA: 

 

Conforme Historial do Jardim das Damas em “marcas das ciências”, que aqui se transcreve: 

“No  final  do  século  XVIII  e  durante  o  reinado  de  D.  José,  foi  construído  um  jardim,  parte  de  um 

conjunto de outros jardins, hortas e pomares, nos claustros do paço de madeira. No reinado da filha, 

D. Maria  I,  surge na encosta um outro  jardim, em substituição do primeiro, de maiores dimensões, 

com  uma  escadaria  de  acesso  ao  paço  ‐  o  Jardim  das  Damas  ‐  um  espaço murado,  de  concepção 

barroca,  dotado  de  um mirante,  com uma  bonita  vista  sobre  a  cidade,  o  Rio  Tejo,  tanques,  lagos, 

cascatas e jaulas. Embora inacabado, teve uso até 1794, quando um incêndio destruiu o velho paço. 

Ao proceder‐se ao respectivo restauro, não sofreu qualquer intervenção, pelo que permaneceu assim 

até ao século XIX, aquando da ocupação do palácio por D. Luís e D. Maria Pia. A partir dessa altura, 

foi  remodelado e adaptado a pomar. A  seguir à  Implantação da República,  sofreu novo abandono, 

sendo, apenas, em 1988, submetido a um projecto de recuperação, por sinal, pioneiro, no âmbito da 

Conservação do Património Arquitectónico Europeu.” 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Capítulo IV 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

URBANIDADES E TRANSIÇÕES NO ALTO DA AJUDA 

 

 

 

Após pensamentos sobre o  tema abordado, em parte descritos nos capítulos anteriores, o método 

utilizado  neste  trabalho  pauta‐se  em  três  fases,  a  ideologia  inicial,  com  o  apoio  da  componente 

teórica, o desenvolvimento projectual, com variadas explorações urbanas passíveis para o local, e a 

criação dos desenhos inerentes, com pesquisas e reflexões constantes, colmatando assim, numa fase 

já avançada, no nascimento da proposta aqui apresentada. 

 

             

Fig 7 ‐ Imagens de modelos físicos de representação 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..27 



 

Admitindo o desejo de reabilitar toda esta zona, apesar do nítido descuido que tem sofrido ao longo 

das  últimas  décadas,  ou  mesmo  séculos,  há  que  ponderar  nas  reais  oportunidades  (análise 

estratégica do ambiente segundo o modelo SWOT1 de Michael Porter) que o local nos apresenta. 

Muito  foi  descrito  nestas  páginas  e  muitas  são  as  prospecções  futuras  de  um  espaço  de  dúbio 

desenvolvimento.  Contudo  é  com o  bom  senso  que  temos  de  trabalhar,  acreditando que  vivemos 

numa sociedade que vive em prol da mesma e querendo sempre melhorar as cidades que habitamos, 

admitindo  que  o  desenvolvimento  não  será  apenas  uma  exploração  económica,  mas  também  a 

adequação dos conteúdos à necessidade dos usuários de cada local, ainda que estes possam ser de 

classe social menos favorecida. 

Aqui, o raciocínio de trabalho foi sempre baseado no que é dito e escrito publicamente e no que o 

autor acredita que seja o futuro mais assertivo para o desenvolvimento do Alto da Ajuda. 

A  envolvência  cultural  que  aqui  encontramos,  claramente  marcada  pela  presença  do  Palácio  da 

Ajuda, não pode ser menosprezada, admitindo sempre que a história do  local é a verdadeira  força 

motriz  do  bairro,  é  nela  que  deveríamos  basear  toda  e  qualquer  nova  proposta  urbana  ou 

arquitectónica. 

 

Apesar  da  história  menos  feliz  da  edificação  do  Palácio,  o  facto  é  que  ele  existe  hoje  e, 

independentemente de opiniões adversas, este faz parte da história e, em opinião unitária do autor  

desta dissertação, essa é até uma das razões para a riqueza da própria história local e do mediatismo 

da mesma. 

A  simples  ideia  deste  trabalho  ter  surgido  neste  contexto  vem  colmatar  esta  opinião,  pois  foi 

precisamente o desafio que este espaço proporciona que mais cativou o autor, tendo inclusivamente 

mais problemas do que inicialmente considerou. 

 

O Alto da Ajuda precisa urgentemente de ser requalificado, já caiu no esquecimento por demasiados 

anos,  seja  com  propostas  inteiras  como  a  do  arquitecto  Gonçalo  Byrne,  com  pequenos 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1  ‐  O  termo  SWOT  é  composto  pelas  iniciais  das  palavras  Strenghts  (Pontos  Fortes),  Weaknesses  (Pontos  Fracos), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 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apontamentos  urbanos  como  o  que  aqui  se  apresenta,  ou  mesmo  com  um  concurso  público 

internacional para todo aquele bairro como alguns defendem. Mas o espaço exige alguma proposta  

que  o  agarre  e  se  torne  real  ‐  não  apenas  como  uma  proposta  de  papel, mas  como  um  projecto 

passível de execução imediata. 

O Palácio da Ajuda pode ser considerado como um projecto que nunca chegou a nascer, mas hoje, 

com a história que este enfrentou, acabou por deixar de fazer sentido a conclusão que inicialmente 

se  julgou,  mantendo  hoje  a  ideia  de  que  a  proposta  terá  de  ser  outra,  mais  actual,  mais  em 

conformidade com o séc.XXI. 

 

A titulo pessoal do autor desta dissertação, esta é uma zona que sofreu demasiados esquecimentos 

ao  longo dos anos, mas pior que  isso,  este  considera mesmo que esta área  foi,  por  alguma  razão, 

preterida  perante  o  resto  da  cidade,  deixando  a  imagem  que  não  é  um  dos  locais  de  maior 

importância  da  capital  portuguesa,  local  contudo  escolhido  pelos  próprios  reis  para  a  habitação 

pessoal.  É  com  pesar  que  se  pensa  neste  lugar  como  um  sonho  mal  nascido  e  já  com  muito 

negativismo sobre o seu crescimento, quase interrogando se ainda valerá imaginar uma recuperação 

apropriada  do  que  deveria  ter  sido  outrora  ‐  uma  recuperação  digna  da  magnitude  que  nunca 

chegou a conhecer. O autor acredita que, mesmo que não nos moldes originais, este  lugar merece 

um renascimento que visa uma nova vida para o local, uma vida mais completa. 

 

A  norte,  no  bairro  que  se  encosta,  encontramos  um  bairro  de  cariz  social  onde  os  habitantes, 

Homens  de  poucas  posses  e  com  uma  vida  por  ventura  um  pouco mais  complicada,  reflectem  a 

população local com que podemos contar nos dias de hoje, e é com este tipo de habitantes que este 

espaço  vai  viver  nos  anos  vindouros.  Assim,  deveria  ser  também  com  estes  pressupostos  que  as 

propostas surgiriam, e esta tenta não esquecer a vida  local. No entanto, é sabido que nos terrenos 

hoje vazios a sul do Palácio, a  ideia passa pela edificação de habitação de classe mais favorecida, o 

que  poderá  complicar  toda  a  lógica  habitacional  local,  uma  vez  que  as  redondezas  passam  por 

construções mais antigas e a típica avença não é de topo. Há que prever a relação que estes novos 

habitantes  terão  com a  típica  vida  bairrista  ali  vivida,  algo  que  provavelmente  foi  já  estudada  por 

entendidos,  pois  a  prospecção  imobiliária2,  não  arriscaria  terrenos  tão  valiosos  em  algo  sem 

viabilidade social ou retorno de capital incerto. 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Embora seja do conhecimento global que esta acção serve um grande propósito que normalmente se 

sobrepõe  à  lógica  do  fazer  cidade,  a  compensação  monetária.  Muito  se  especula  sobre  os 

mencionados  terrenos  hoje  vazios,  contudo  é  conhecido  que  uma  das  principais  razões  é  para 

balancear a despesa que será a recuperação de toda aquela zona patrimonial. 

 

Assim teremos de contar, num futuro não muito longínquo, com um misto de habitantes de camadas 

sociais distintas e,  consequentemente, de usuários  locais de costumes diferenciados. Não que  seja 

por  demais  complicado  mas  normalmente  estas  duas  realidades  procuram  espaços  diferentes  na 

cidade  (desigualdades  sócio‐espaciais),  e  qualquer  bairro  que  se  preze  deve  servir  o  habitante  da 

forma que ele mais necessitar. Assim surge o objectivo de tentar responder às diferentes ambiências 

que hoje se vive no bairro e que, futuramente se antecipam ainda mais distantes... Este foi um dos 

pontos de partida para a ideia da criação de um espaço de transição onde todo o utilizador se sentirá 

adaptado  e  onde  todos  poderão  conviver  sem  a  necessidade  de  um  permanecer  numa  zona  de 

desconforto. 

 

Outros dois pontos diferenciadores, embora não tão opostos, que encontramos nesta zona, são os 

pólos  mencionados  anteriormente.  De  um  lado  encontramos  uma  vertente  histórico‐cultural  que 

serve a população numa lógica de lazer, sendo portanto um espaço que vive de pequenos momentos 

de  visitas,  maioritariamente  turísticas...  Do  outro,  uma  vertente  cientifica,  onde  se  promove  a 

educação  e  que  neste  momento  se  dispersa  em  três  faculdades  diametralmente  opostas 

(Arquitectura, Veterinária e Ciências Sociais e Politicas), um espaço que vive intensamente do tempo 

de expediente diário, e em algumas ocasiões, do tempo total do dia, maioritariamente por alunos e 

professores. 

Estes  elementos  de  riqueza  local,  tanto  pelo  rejuvenescimento  médio  como  pela  diversidade  de 

hábitos  e  costumes,  serão  sempre  usuários  esporádicos  numa  futura  intervenção,  salvo  se  esta 

proporcionar  razões de  interesse para estes utilizadores  locais. Assim será de extrema  importância 

reflectir  nos  usos  e  funções  que  o  espaço  poderá  proporcionar,  de  forma  a  não  ser  só  explorado 

pelos habitantes bairristas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2 ‐ A Prospecção Imobiliária, aqui entendida como conflitos de interesses em que a rentabilização real 

é feita através de Estudos de Viabilidade visando a quantificação do potencial de terrenos e análise 

de índices urbanos, vizinhança, público‐alvo e procura. 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Assim pede‐se um pólo multifacetado digno de receber todas estas incógnitas vivenciais, explorando 

todo o potencial que o espaço poderá oferecer à cidade e aos mencionados possíveis utilizadores. 

Poderia  inclusivamente  ser  ponderada  a  inclusão de outros  elementos  de  interesse para  a  cidade, 

exponenciando  as  características  locais,  tentando  colmatar  ainda  melhor  algumas  lacunas  que 

mesmo  com  as  propostas  aqui  discutidas  não  são  abrangidas  ou  sequer  mencionadas  como 

oportunidades. 

Avaliando as  características do  local  ao  serviço do  turismo, poderia  ser  considerada a  ideia de um 

hotel  com  capacidades  de  conferências  internacionais,  usufruindo  da  excelente  localização  e  das 

cotas de implantação que proporcionam vistas muito bem conseguidas, bem como a história do local 

como ponto de interesse. Ou, por outro lado, avaliando as necessidades de alunos que não Lisboetas, 

poderia ser reflectida a ideia da edificação de uma Residência de estudantes, objecto já discutido, e 

em tempos aceite em Câmara (posteriormente construído, embora atribuído de seguida a habitantes 

locais ainda mais desfavorecidos), por forma a melhorar as condições da Universidade para receber 

alunos externos, ou mesmo alunos em intercâmbio universitário. 

Contudo, nem tudo se pode planear, pelo menos numa fase inicial de proposta, para um local já tão 

caído  em  esquecimento.  O  autor  deixa  então  outras  ideias  para  o  futuro,  após  o  desejável 

melhoramento da zona em questão. 

Assim, chega‐se uma proposta que o lugar hoje, no ano de 2011, precisa. 

 

Fig 8 ‐ Imagem de modelo físico de representação 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A praça a nascente do Palácio, hoje completamente desconfigurada, pede para surgir num contexto 

mais  digno  que  o  que  foi  permitido  nas  últimas  décadas.  Um  espaço  que  chega  inclusivamente  a 

servir  as  representações  de  estado  deve  ter  uma melhor  imagem,  todos  o  sabem, mesmo os  que 

diariamente utilizam as margens do  circuito  viário para usufruto próprio,  com um estacionamento 

por demais indevido que mancha a imagem que o espaço poderia manifestar. 

Uma praça que, a adivinhar pela configuração da mesma, não deve nunca ter chegado às linhas finais 

da proposta inicial, bem à imagem de todo este projecto real. 

 

Como já foi referenciado em capítulo anterior, a Torre do Galo ali presente é, de facto, a construção 

mais antiga do local, contrastando com a ideia de pertencer ao projecto do Palácio. Esta parece estar 

uns  metros  deslocada  da  implantação  mais  correcta,  pois  corta  com  a  hipótese  mais  natural  do 

desenho pretendido da própria praça, deixando qualquer transeunte com a ideia que algo não correu 

bem com a execução do projecto. A Torre, obviamente um marco histórico praticamente ao nível do 

próprio Palácio, deve contudo ser entendida como de uma diferente época, deve ser vista como um 

projecto  com  diferentes  propósitos  e  deve  ser  tratada  como  uma  edificação  independente  das 

restantes. A Torre consegue por si só representar Património arquitectónico português. 

Nas imediações do Palácio, não muito afastado da mencionada Torre, encontramos quatro pequenas 

edificações que hoje servem também serviços inclusos ao próprio Palácio. Não são marcos históricos 

comparáveis  com  os  mencionados  contudo  não  deixam  de  fazer  parte  da  historia  ou  ser 

interessantes na malha local, estando portanto contempladas na proposta que aqui se apresenta. 

 

Assim, a opção da reconfiguração desta praça passa por redefinir o desenho da mesma, desviando o 

trânsito local e conferindo um novo uso para o eixo viário aqui presente, passando a servir apenas as 

recepções de estado num piso de calçada típica portuguesa. Esta opção define o controlo de acessos 

através  de  pinos  electrificados  de  forma  a  não  permitir  intrusões  inadvertidas  pelos  demais 

utilizadores locais, conseguindo balizar todo o circuito viário nas restantes vias hoje existentes. 

 

Na  zona  norte  da  praça  a  opção  surge  uma  vez mais  na  aceitação  do  rumo  que  a  história  levou, 

preterindo  a  reconfiguração  do  que  eventualmente  deveria  ter  sido  a  praça,  e  assume‐se  a 

desconfiguração total de quatro blocos ajardinados conferindo o aspecto quadrangular, para surgir 

assim dois a sul e uma grande praça empedrada a juntar os dois a norte deste espaço, nascendo uma 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praça  de  confluência  do  histórico  para  o  moderno,  do  Palácio  e  a  praça  defronte  para  a  nova 

intervenção de linhas contemporâneas a surgir desta proposta. 

 

Como  que  a  adornar  esta  praça,  encontramos  uma  grande  escadaria  que  vai  buscar  inspiração  a 

variados temas e assuntos que o autor acreditou fazer sentido aqui. Surge como que um espaço de 

transição  entre  tempos  distintos,  com  um  sub‐espaço  intermédio  (zona  de  espaçamento  entre  os 

degraus)  que  vem  ajudar  esta  ideia,  pois  é  aqui  que  encontramos  um  espaço  que  está 

simultaneamente  nos  dois  tempos  (a  descrever  mais  à  frente).  Surge  como  que  uma  ideia  de 

magnificência  local,  uma  espécie  de  pódio,  inspirada  na  escadaria  do  Campidoglio  em  Roma  e  na 

imagem  que  a  fachada  norte  da  Casa Malaparte  transmite;  Surge  como  que  uma  distribuição  de 

acontecimentos  a  diferentes  cotas  territoriais  na  mesma  linha  de  pensamento  urbano,  sem 

interrupções nítidas. 

 

 

 

 

Fig 9 ‐ Campidoglio em Roma  Fig 10 ‐ Casa Malaparte na Ilha de Capri, Itália 
 

Quase  que  esta  escadaria  forma  uma  analogia  espaço‐temporal  do  local.  Na  cota  inferior 

encontramos  o  espaço  histórico  que  ali  acontece;  a  cota  intermédia  serve  o  acesso  a  um  espaço 

expositivo, passível de receber exibições de todas as épocas; na cota superior deparamo‐nos com um 

dos  acessos  à  nova  edificação  que  visa  servir  os  propósitos  locais  actuais  e,  por  ventura,  alguns 

propósitos futuros. 

Uma simbiose de diferentes tempos na vida do local, separados por um crescendo natural da própria 

historia, traduzida neste caso numa escadaria que eleva todos estes propósitos a um conjunto único, 

que apesar de se pretender ténue, não deixa de demonstrar a sua imponência no local. 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Na mencionada cota intermédia surge o acesso a um espaço expositivo de apoio ao Palácio. Hoje, em 

2011, o Palácio contém, no interior das suas espessas paredes, além de muitos espaços com sentidos 

adversos, um espaço de exposição de peças de época desde mobiliário a utensílios do quotidiano. 

Faz sentido um espaço que possa servir este ou outros propósitos que as entidades reguladoras do 

Palácio sintam necessidade. Ou por ventura, surgir novas ideias de usufruto da edificação, como por 

exemplo,  a  título  de  ideia  do  próprio  autor,  um  espaço  dedicado  a  um  dos  trabalhos  de material 

nobre  que,  em  tempos,  Portugal  foi  bem  reconhecido,  elementos  em  prata  maciça  de  qualidade 

superior, a “arte da prataria portuguesa”. 

 

Assim surge a ideia deste espaço. 

Um lugar que interage de uma forma muito subtil na ideia urbana que aqui nasce, apenas deixando 

antever  que  algo  acontece  por  baixo  da  laje  que  sobressai  do  topo  da  escadaria,  local  em  que  é 

estrategicamente colocado o acesso a este espaço. 

No  piso  térreo  encontramos  apenas  o  hall  de  acesso,  a  recepção,  as  obrigatórias  instalações 

sanitárias  e  o  acesso  aos  pisos  inferiores,  também  em  escada,  acompanhando  a  exterior  laje  de 

cobertura inclinada. Aqui encontramos um espaço que convive com as duas fachadas envidraçadas a 

nascente e poente, também à imagem da casa Malaparte, coincidência ou não, e uma linha limítrofe 

que acompanha também a linha que a laje de cima entretanto adoptou. 

 

Acedendo ao piso abaixo encontramos uma zona de  lazer e de permanência, onde nos deparamos 

com  uma  loja  que  permite  uma  utilização mais  vasta  que  as  típicas  lojas museológicas,  pois  este 

espaço também tende a servir um espaço de estar, de  leitura por ventura, eventualmente até com 

um recanto para cafés ou refeições ligeiras. 

Sob  este  encontramos  o  piso  principal,  um  espaço  bastante  amplo,  apenas  pontuado  pelas 

volumosas colunas que suportam todas as estruturas horizontais e a escadaria de acesso. Um espaço 

bastante  multifacetado  permitindo  variadas  exposições  a  serem  eventualmente  moderadas  pelos 

futuros curadores do espaço. 

 

Nascendo  da  praça  acima,  a  que  está  integrada  no  já  apresentado  bairro  02  de  Maio,  surge  a 

edificação mais complexa desta intervenção. Uma edificação que pode ser interpretada como quatro 

edificações distintas. 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Uma  edificação  invulgar,  com  um  desenho  de  inspiração  dupla...  Montenmedio  Museum,  do 

arquitecto espanhol Alberto Campo Baeza,  com um pouco da  irreverência do desenho  rasgado do 

arquitecto polaco Daniel Libeskind, aquando o desenvolvimento do Museu Judeu em Berlim. 

 

 

 

Fig 11 ‐ Montenmedio Museum 

 

 

Fig 12 ‐ Museu Judeu em Berlim 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Este  foi  um desenho que não nasceu do  traço  livre mas que  foi  sendo esculpido enquanto a  ideia 

nascia. É um desenho que tenta encostar ao  terreno  já existente, com todas as características que 

nele encerra, mas que explora momentos de  tensão que o autor usa para a criação de espaços de 

transição e de locais que jogam com os espaços no interstício entre o público e o privado. 

Assim surge esta edificação, com momentos bem distintos entre ela, que cruzam uns com os outros, 

como que um jogo de tensões tivesse sido o propósito. 

 

Com estas  advertências  em mente,  naturalmente  surgem  lugares  no  interstício  que nos  aparecem 

como  que  praças  passíveis  de  vivências  variadas.  Ao  centro  destaca‐se  a  praça  onde  convergem 

todos os pontos cardiais (um pouco rodados), todos os pontos urbanos a assinalar... Pelo lado norte 

apresenta‐nos o bairro, pelo lado sul o acesso à componente histórica já muito aqui mencionada, a 

este  os  transeuntes  vindos  do  lado  do  Pólo  Universitário,  a  oeste  encontramos  a  praça  vinda  da 

Biblioteca, que será o acesso mais directo de quem vem da Calçada do Mirante à Ajuda. 

 

Na  edificação  propriamente  dita  procurou‐se  uma  integração  total  das  várias  intenções  que 

pareceram interessantes ao espaço. Balizando‐se um lugar multifuncional e alternativo que servisse 

qualquer  tipo  de  eventual  utilizador,  antevendo‐se  uma  vivência  bastante  multifacetada  e 

diversificada; uma grande biblioteca que servisse tanto a população como os estudantes; um espaço 

que  servisse  os  recém‐formados  da  Universidade  que  se  apoderou  da  zona,  proporcionando  dois 

distintos espaços que servirão de apoio a novos projectos ou simples locais de trabalho individuais, 

adjudicados a quem mais deles necessitem e, naturalmente, os queiram subalugar; e ainda um local 

que agrega  todos estes permitindo uma eventual  recepção geral e um  inspirado  restauração a um 

piso intermédio. 

 

A  Biblioteca,  a  poente,  é  formada  por  parte  do  mencionado  edifício,  e  uma  zona  alguns  metros 

abaixo  da  cota  soleira  envolta  de  um  pátio  ali  criado,  com  o  propósito  da  existência  de  um  novo 

espaço  que  brinca  uma  vez  mais  com  a  ideia  de  público/privado  ‐  um  espaço  exterior  apenas 

acessível pelo  interior. A biblioteca, que pretende responder a mais que uma questão, visa receber 

todo o  tipo de  interessado, pois não parte da  ideia do autor  limitar o  interesse, mas  sim dar uma 

abrangência total para todo o tipo de utilizador. Para tal existe um espaço de biblioteca mais clássico, 

com os livros dispostos e algumas mesas para a consulta dos mesmos, um espaço de 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biblioteca mais volante, com livros de interesse generalizado e passíveis de ser consultados em toda 

a abrangência do espaço, nomeadamente no referido pátio exterior, e um terceiro espaço, dedicado 

a  uma mediateca,  com  computadores  para  consulta  de  todos  os  interessados,  nomeadamente  os 

habitantes  do  próprio  bairro.  A  biblioteca  será  também  provida  de  um  acervo  para  peças  mais 

reservadas e um espaço próprio, bastante mais recôndito, para a consulta das mesmas. 

Ainda nesta secção do edifício é destacado um espaço dedicado a uma casa de chá que convive com 

o  interior  da  praça  que  toda  esta  zona  forma,  na  expectativa  de  criar  um  lugar  de  convívio mais 

calmo que o comum bar, também em consonância com o ambiente vivido em bibliotecas. 

À entrada da biblioteca encontramos um hall de consideráveis dimensões com pé direito triplo. Uma 

recepção  deveras  imponente.  Mas,  ponto  curioso  na  interacção  global  de  todo  o  edifício,  neste 

espaço encontramos, como que em mezzanine, a varanda de um dos outros espaços integrados. 

O  espaço  que  engloba  uma  grande  parte  do  último  piso  da  edificação  confere  uma  dualidade  de 

competências que, apesar de tudo, fazem sentido juntas, pois competem para o mesmo fim ‐ o início 

de carreira de uns ou o iniciar do projecto de outros. A lógica aqui é tentar complementar o fim da 

vida académica dos estudantes da Universidade Técnica de Lisboa. A imagem apreendida pelo autor 

desta  dissertação  aquando  uma  estadia  de  meio  ano  em  intercâmbio  na  Pontifícia  Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, na  cidade de Porto Alegre, Brasil,  veio  colmatar esta  ideia, que em 

tanto pareceu apoiar os estudantes de lá, nunca criada neste país. Em concurso na própria faculdade, 

a  ideia é dispor de espaço físico, de renda muito baixa ou mesmo inexistente, para estudantes que 

entram no mundo do trabalho. 

Conforme projectos pessoais apresentados, após a validação dos mesmos, confere aos moderadores 

responsáveis  a atribuição de um dos espaços por  tempo determinado aos detentores do projecto, 

conferindo assim a oportunidade dos mesmos tentarem vingar no mundo profissional, sem que para 

tal  necessitem  de  elevados  apoios  financeiros.  Sendo  para  isso  proposto  espaços  de  grupos, 

assemelhando‐se  a  gabinetes,  ou  individuais,  num  amplo  espaço  com  locais  de  trabalho 

individualizados. Também para ajudar o apoio financeiro destes grupos, propõe‐se ainda uma zona 

de  alimentação  completa,  uma  cozinha  equipada  e  eventuais  locais  de  arrumação  individual  à 

imagem do que  já  se  vê pela Europa,  como o exemplo na Residência de Estudantes de Barcelona, 

Melon District. 

No espaço alternativo, a secção mais a norte da edificação, encontramos um novo hall de acesso em 

muito semelhante com o da biblioteca, com duas entradas paralelas, a recepção, por trás desta uma  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..37 



pequena loja de apoio e o acesso ao bar (também ele a conviver com a praça exterior), e a entrada 

que distribui a diferentes cotas o resto do espaço interior. Aqui uma área superior e outra  inferior. 

Por cima encontramos um pequeno auditório, capaz de servir um inúmero de eventos distintos com 

capacidade  para  127pessoas  sentadas.  Por  baixo  encontramos  uma  zona  de  permanência  a  servir 

todo  e  qualquer  propósito,  um  espaço  multifuncional  que  visa  a  explorar  as  capacidades  dos 

habitantes, permitindo que estes façam uso desta área para expor todo e qualquer tipo de trabalho, 

artístico  ou  não,  naturalmente mediante  a  consulta  de mais  um mediador  do  espaço,  e  uma  área 

mais  recôndita  pensada  para  apresentações  (trabalhos,  filmes  experimentais,  conferências,  filmes 

comerciais ou qualquer outra ideia que entretanto surja). 

Como interligação destas áreas, que poderão ou não ser moderadas pelos mesmos órgãos, surge a 

recepção  independente a todos, criando um espaço comum. É aqui que surge ainda o mencionado 

restaurante de forte inspiração, que promove vistas distintas, a norte para a praça principal e para o 

bairro que ali  encerra, e a  sul, para um ponto de  fuga,  com a outra margem do Tejo  como ultima 

barreira visual, num conflito entre a realidade do local de um lado e a liberdade visual convidando à 

fluidez de pensamentos e sonhos que a vista desafogada proporciona de outro. 

 

Qualquer  intervenção  urbana  tem de  conhecer  o  seu  limite,  pois  este  pode  não  ser  naturalmente 

balizado, por  isso sendo obrigatório anunciar esta  linha  limítrofe aquando a execução da proposta, 

contemplando sempre o reordenamento urbano que a edificação pede. 

A sul  reflecte‐se apenas a reorganização do alinhamento viário pela razão  já apresentada, o desvio 

do trânsito hoje existente, libertando apenas o espaço necessário a essa intenção. 

A norte colmata‐se aquilo que hoje pode ser considerado como a linha final do bairro, e a nordeste 

desenha‐se uma nova linha de encosta, de forma a conferir uma coerência urbana naquele espaço. 

Optando‐se  por  um  desenho  que  embora  aparente  ultimado,  é  nitidamente  deixado  em  aberto  a 

possibilidade de receber uma outra proposta para a transposição do Vale da Ajuda, uma opção muito 

intuitiva para o autor mas que este não propõe avançar neste exercício, tendo‐se obrigado a ultimar 

uma linha limítrofe e agora a respeitá‐la. 

 

A meio  da  intervenção  coexiste  ainda uma  atitude urbana um pouco  arrojada...  A  reconversão de 

duas linhas viárias hoje existentes para uma nova linha meramente pedonal, conferindo assim um  

momento fluido de transeuntes, enaltecendo esta nova rua na malha do bairro, ligando‐o 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directamente à praça logo abaixo. Assim, tanto a Travessa do Armador como a Rua da Torre, as duas 

contíguas  e  com  a mesma  direcção,  passam  a  ser  uma  rua  pedonal,  com  a  calçada  do Mirante  à 

Ajuda a cruzar pelo meio. Esta nova rua será reconfigurada e realinhada, com a recuperação da linha 

original  das  edificações  existentes,  reconstruindo  inclusivamente  os  interstícios  criados  por  alguns 

edifícios  já  devolutos  ou mesmo  desaparecidos,  com  a  eventual  inclusão  de  serviços  em  falta  na 

zona, restauração ou espaços comerciais a completar esta nova “Rua Direita”. Nascendo assim uma 

nova linha cortante no território que, apoiada no alinhamento da Travessa do Armador, se estende a 

norte  e  a  sul,  confrontando  uma  nova  linguagem  nos  atravessamentos  de  trajectórias  do  local, 

parecendo querer afirmar‐se na malha do bairro. Uma nova linha que liga a zona de restauração mais 

a  norte  com  a  chegada  à  Torre  do  Galo  e  consequente  praça  histórica,  num  diálogo  harmonioso 

entre a habitação existente e os novos serviços criados. 

A mencionada zona de restauração, a norte deste novo arruamento, vem apoiar todo este espaço e, 

na  imagem  do  autor,  antecipar  uma  ligação  mais  directa,  pelo  vale,  ao  pólo  académico  que  ali 

encontramos. A  ideia,  apesar de nitidamente presente,  ficou por  completar, mas, olhando para os 

desenhos da proposta que acompanham esta dissertação, a  intenção do autor  claramente assenta 

numa perspectiva futura de novas propostas, que visarão a continuação desta praça elevada para a 

transposição  do  vale,  conferindo  assim  um  acesso  directo  ao  outro  lado,  não  preterindo  a 

coexistência do existente vale por baixo desta praça‐ponte a emergir naturalmente. 

 

NOTAS FINAIS 

 

Todas as intervenções aqui propostas procuram a coerência global do conjunto; volumes medianos; 

cotas contidas, materiais utilizados à imagem do já edificado. Procuraram‐se lógicas locais na altura, 

procuram‐se as mesmas lógicas agora. 

Edificações de aparência em pedra lioz branca, com algumas aplicações metalizadas, a enunciarem a 

analogia  entre  materiais  clássicos  e  materiais  modernos.  Hoje  a  capacidade  estrutural  já  muito 

evoluiu, permitindo claramente desejos esboçados e posteriores desenhos arquitectónicos chegarem 

a  uma  edificação  credível,  a  uma  construção  real.  Contudo,  apesar  da  diferença  temporal  nos 

diversos desenhos ali presentes, a materialidade pode aproximar estes diferentes tempos na história 

de Lisboa, tentando trazer alguma coerência a este conjunto. 

A utilização abundante de calçada portuguesa vem também tentar amenizar a distância cronológica 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desta nova  intervenção,  sem esquecer o  facto de ser provavelmente o piso exterior mais  típico da 

nação,  conferindo uma harmonia  visual  ao  transeunte nacional,  tão habituado à  imagem que este 

trabalho de piso consegue produzir. 

Embora  algumas  zonas  pareçam  exagerar  no  uso  do  vidro,  uma  atitude  bastante  contemporânea, 

bastante  afastada  dos  cânones  históricos  da  zona,  foi  uma  opção  ponderada  para  a  miscelânea 

organizada que a proposta aparenta. Mesmo que possa não parecer, a prioridade aqui é a vivência e 

o uso dos lugares da proposta. Aqui jogam espaços bastante distintos muito aproximados, assim, os 

vãos  do  edifício  principal,  podem  não  parecer  coordenados,  mas  seguem  a  lógica  do  interior  da 

edificação, dos diferentes espaços. A título de exemplo, o último piso, que segue uma lógica métrica 

de vãos verticais, parece não estar coordenado com a imagem sólida do piso térreo, mas responde a 

um espaço de trabalho, necessitado de luz natural que não em abundância para o melhor controlo 

de entrada desta e do aquecimento interior. 

Neste  espaço,  a  nudez  austera  que  se  verifica  no  interior  tende  a  ser  uma  espécie  de  apelo  aos 

futuros utilizadores, que nunca serão de permanência prolongada, para a personalização do espaço 

de trabalho individual, dando a possibilidade aos usuários de criar um lugar mais pessoal, ao gosto de 

cada um (exemplo demonstrado no  livro consultado “Lições de Arquitectura”, na página 23). Como 

apontamento  diferenciador,  surge  esporadicamente  a  aplicação  de  madeira  no  piso  desta  zona, 

conferindo um ambiente um pouco mais maduro, como se exige a um local de trabalho. 

Nos restantes espaços, propõe‐se um mobiliário standard que assenta nos locais para os propósitos 

que o autor pressupõe de melhor organização e mais fácil utilização para os usuários. Embora seria 

sempre uma ideia a ser discutida numa fase posterior da proposta. 

Ainda  no  exterior  são  utilizados  alinhamentos 

arbóreos  de  Fraxinus  angustifolia,  por  forma  a 

rematar  direcções.  Este  vulgo  freixo  de  folhas 

estreitas é uma árvore caducifólia de porte mediano 

com  copa  colunar  larga  e  que  pode  atingir  35 m  de 

altura.  Possui  grande  interesse  ornamental  com 

ramos  pouco  numerosos  e  ascendentes  e  outros 

curtos  e  pendentes.  É  resistente  à  poluição  urbana 

sendo  originária  do  Oeste  Mediterrâneo  e 

espontânea em todo o território nacional. 

 
 

Fig 13 ‐ Alameda de Freixos 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Encontramos  um  reordenamento  urbano  local,  rico  em  pormenores,  que  visa  a  uma  forte 

componente de momentos de transição entre variados lugares de cariz diferenciados, formando um 

complexo  núcleo  que  vive  de  si  próprio,  colmatando  espaços  em  falta  naquela  zona,  tentando 

rejuvenesce‐la, devolvendo‐a de novo à cidade com um espaço aprazível repleto de novas funções, 

pronto a receber todo o tipo de utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas páginas seguintes, as IMAGENS DE REPRESENTAÇÃO DIGITAL produzidas pelo autor 

(para melhor visualização, consultar o formato digital) 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Fig 14 ‐ Vista geral sul 

 

 

Fig 15 ‐ Vista geral sudeste 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Fig 16 ‐ Vista geral noroeste 

 

 

Fig 17 ‐ Vista geral norte 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Fig 18 ‐ Ponto de vista do arruamento pedonal a norte 

 

 

Fig 19 – Ponto de vista do arruamento pedonal a sul 

…… 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Fig 20 – Edificação em grande plano 

 

 

Fig 21 – Fachada a sul 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Fig 22 ‐ Ponto de vista da Torre Sinaleira 

 

 

Fig 23 ‐ Ponto de vista da praça a norte 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Fig 24 – Acesso sul pela escadaria 

 

 

Fig 25 – Praça da Biblioteca 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Capítulo V 

CONCLUSÃO 

 

 

Após a observação da proposta apresentada e dos objectivos atingidos, reflecte‐se sobre as decisões 

que foram tomadas e as consequências que resultariam de uma posterior concretização. 

 

É  do  conhecimento  geral  que  não  existem,  naturalmente,  respostas  certas  ou  erradas  em 

arquitectura, existem sim métodos de projecto que podem ser do agrado de uns e, evidentemente, 

do desagrado de outros, e é aqui que entram os pensamentos da arquitectura. 

Contrariamente à matemática, à ciência ou à medicina, esta é uma temática que foge à regra simples 

de  aprovação  após  elementos  testados,  esta  é  uma  área  de  opiniões  por  vezes  antagónicas  e 

portanto, muitas  vezes  diferenciadas.  Claro  que  ninguém  está  completamente  de  acordo  com um 

projecto. Todos nós sentimos que, ao olharmos para uma qualquer proposta, faríamos algo diferente 

do  que  nos  é  apresentado,  embora  não  signifique  que  a  ideia  esteja  incorrecta  ou  seja 

menosprezada, bem pelo contrário, esta deveria servir para educar um olhar diferente para o mesmo 

problema e aceitar que nem sempre  tomamos as melhores opções, mas que conseguimos sempre 

aprender com outros. 

 

Em  arquitectura  procura‐se  almejar  um  equilíbrio  entre  a  emoção  e  a  razão,  o  problema  é  que 

nenhum de nós tem a mesma emoção ou a mesma razão sobre uma proposta que nos é colocada, e 

assim nascem as diferentes opiniões sobre as opções tomadas. 

 

Nesta dissertação pensa‐se,  fala‐se e demonstra‐se um pensamento sobre um problema em que  já 

muitos se debruçaram ‐ apenas um pensamento crítico sobre um problema desafiante. 

Descreve‐se uma opção, passível de não ser considerada a mais correcta, mas certamente uma das 

opções válidas para a intervenção pretendida. 

 

O Património Histórico é um sub‐tema da arquitectura mais sensível que outros, razão pela qual há 

que ter uma sensibilidade acrescida para com as atitudes tomadas. O património faz parte da história 

de toda uma sociedade e, uma opção tomada inconscientemente, pode criar aversão pelos demais 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elementos passíveis de criticar a proposta, por  isso é de maior  importância a constante pesquisa e 

aprendizagem com os bons exemplos que vão surgindo, tanto no País como fora dele. 

Não  na  mesma  proporção,  mas  também  de  susceptibilidade  ampliada,  surge  a  componente  do 

urbanismo.  A  evolução  urbana  de  qualquer  cidade  tem  de  ser  pensada  em  prol  de  toda  uma 

comunidade,  mesmo  que  a  parte  financeira  tenha  um  peso  preponderante  nas  decisões,  só 

compensam as mudanças que venham melhorar a qualidade de vida da sociedade. Também aqui é 

requerida  alguma  sensibilidade  perante  as  resoluções  criadas,  por  forma  a  haver  o  máximo  de 

indivíduos  satisfeitos,  em  oposição  a  indivíduos  insatisfeitos,  sempre  com  o  futuro  próximo  e 

longínquo em mente. 

 

O objectivo que o autor  se propõe nesta dissertação é de  certa  forma atingido, mostrando bem a 

forma como este pensa sobre a problemática e como resolve certas questões que foram colocadas. 

As opções  tomadas surgem de uma forma natural ao autor pois este é um projecto com o qual se 

identifica. 

 

A  proposta  apresentada  foi  buscar  inspiração  aos  resultados  positivos  que  o  autor  conhece  e  à 

sensibilidade que o mesmo foi ganhando ao longo da aprendizagem escolar, tentando mesmo seguir 

as ideologias que serviram de inspiração ao autor. 

Este  autor  procurou  a  coerência  e  o  equilíbrio  demonstrado  no  trabalho,  acreditando  que  tenha 

conseguido os  resultados pretendidos: A  requalificação urbana envolta de um  ícone do Património 

Lisboeta, com a criação de mais serviços e apoios ponderados, adequados à população que intenta 

usufruir do lugar. 

 

Dos anseios dos lisboetas, aqui descritos no capítulo “Estado da Arte”, quatro sobressaem pela forma 

como foram abordados neste estudo. 

 A recuperação da Torre Sineira “Galo da Ajuda”: A ideia que o autor procurou foi a de enobrecer 

esta construção, tentando recuperar o lugar de destaque da mesma, admitindo‐a tal como está nos 

dias que correm, como ícone que é por si mesma, mantendo‐a completamente conforme o original, 

deixando‐a resplendecer solitária numa das praças propostas que entretanto nasceu envolta dela. 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 Libertação e desvio do trânsito no Largo da Ajuda: Desviando a maior parte do trânsito a norte e 

a  sul, mantendo  contudo o  atravessamento  central,  pela Calçada do Mirante  à Ajuda, não  só pela 

lógica do local mas também pela eventual proposta de que já se ouviu boato (ideia de alargamento 

da  via  e  da  ligação  desta  com a  Tapada  da Ajuda,  usando para  tal  a  Rua  do  Sítio  ao  Casalinho  da 

Ajuda), conseguem‐se duas bolsas local livre de trânsito, conferindo mais importância ao transeunte. 

A norte quebra‐se a passagem directa do bairro para a mencionada Calçada (embora o desvio para o 

conseguir  não  seja  problemático),  ganha‐se  atravessamentos  pedonais  com  a  mesma  direcção, 

provindo  o  lugar  de  uma  forma mais  correspondente  com  o  carácter  bairrista.  A  sul  opta‐se  pela 

aplicação  de  calçada  escura  típica  portuguesa  na  rotunda  que  serve  recepções  de  estado, 

beneficiando o local pela melhor imagem de representação, desviando o trânsito comum pelas vias 

hoje ali presentes. 

 Programa  contínuo  de  exposições  e  iniciativas  culturais  mobilizadoras:  O  mote  da  proposta 

arquitectónica  aqui  apresentada.  A  este  ponto,  é  correspondido  com  a  edificação  que  em  muito 

serviria esta reflexão, uma vez que não só responde, mas ainda antecipa outras ideias no seguimento 

desta. 

 Criação de circuitos pedonais e turísticos que possibilitem...: Não responde por completo a este 

ponto,  pois  a  definição  dos  limites  nesta  proposta  confinam  os  circuitos  pedonais  e  turísticos  a 

menos  pontos  do  que  são  referidos.  Contudo  esta  foi  inclusivamente  uma  das  características 

mencionadas anteriormente. Toda a intervenção joga com estes percursos, procurando proporcionar 

caminhos adversos, de interesse significativo, entre todos estes espaços, interligando‐os numa nova 

malha local. 

 

Além destes desejos dos utilizadores comuns, mais foram as reflexões que o autor teve sobre o lugar 

e a forma como haveria de intervir. 

 

A reconfiguração da praça defronte ao Palácio surge quase como uma das primeiras acções, uma vez 

que será talvez a mais controversa das situações ali presentes. Optando por retirar todo o trânsito, 

bem  como  o  estacionamento  indevido,  consegue‐se  um  espaço  que  recupera  algumas  linhas  da 

configuração  do  jardim  clássico,  com  a  ideia  da  quadratura  de  canteiros  verdes,  contrastando 

contudo  com  a  ideia  da  passagem  para  o  modernismo,  ao  respeitar  o  local  que  hoje  se  nos 

apresente, ainda que subvertendo esta ideia, substituindo os dois blocos de cima por uma praça que 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surge  no  encontro  com  a  edificação  contemporânea,  mais  especificamente  com  a  escadaria  ali 

proposta.  Também  esta  escadaria  poderá  ser  considerada  uma  analogia  dupla,  uma  vez  que 

responde à ideia de pódio, produzido na Roma antiga, mas apresenta‐se numa lógica contemporânea 

com linhas bastante mais actuais e com funções múltiplas. 

 

Outra abordagem que vai de encontro com o pretendido é a resolução que os espaços de transição 

encerram, uma vez que acabam por dar uma resposta coerente, tal como o autor previra. Além do 

objectivo  óbvio  descrito  anteriormente,  uma  outra  intenção  era  tentar  dar  alguma  escala  nas 

passagens  pelos  espaços,  ou  seja,  não  confrontar momentos  de  escalas  distintas  sem  uma  ténue 

passagem do transeunte. Admitindo a consagração desta intenção, as transições entre as diferentes 

áreas  da  proposta,  em  que  encontramos  a  escala  da  magnificência  do  Palácio  de  um  lado,  e  a 

realidade  bairrista  do  outro,  vão  ao  encontro  do  procurado  nesta  abordagem,  criando  um  espaço 

que convive com estas duas facetas do local, não sobrepondo ou menosprezando nenhuma. 

 

Este é um lugar que pede por uma revitalização total, ainda que esta proposta aponte apenas uma 

pequena  área,  esta  pode  ser  um  bom  início  da  revitalização  pretendida,  começando mesmo  pela 

parte mais desconfigurada e abrindo ainda espaço para outras propostas se acoplarem a esta. Aliás, 

uma das observações possíveis é a área limite da intervenção ter sido criteriosamente delineada para 

abrir possibilidades contínuas a esta proposta. 

Concluindo‐se que esta seria a abordagem,  foram tomadas certas atitudes que vieram colmatar as 

decisões que aqui verificamos. 

 

Naturalmente  que  nem  todos  os  pontos  que  o  autor  ansiou  resolver  chegaram  a  uma  efectiva 

resolução de exequibilidade nesta proposta. Desde cedo foi desconsiderada a hipótese de abranger 

tanta área e a oportunidade de definir  soluções para  tantos problemas, pois o âmbito do  trabalho 

não se presta,  tanto em oportunidade como em tempo efectivo, a um desenvolvimento tão amplo 

quanto o desejável. 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Concluiu‐se desde o início que o tratamento do próprio Vale da Ajuda e a própria ligação para com o 

pólo Universitário não passaria de uma  intenção  futura. Bem como a  ligação e o desenvolvimento 

dos  terrenos  a  sul  do  Palácio,  onde  a  prospecção  seria  de  dignificar  todo  o  envolvimento,  mas 

tomaria proporções de uma outra proposta a  complementar a aqui apresentada. O  tratamento da 

lateral  do  Palácio  da  Ajuda,  que  de  tão  desfigurada  se  apresenta, merecia  realmente  uma  pronta 

proposta exequível, que exigiria estudos aprofundados de matéria não envolvida nesta dissertação, 

nomeadamente  o  tratamento  da  própria  edificação  patrimonial.  O  acoplamento  dos  espaços 

jardinados adjuntos ao Palácio e o arranjo dos mesmos também não pareceu componente passível 

de anexar a este estudo. 

 

Algumas  dificuldades  surgiram  no  desenvolvimento  deste  trabalho.  Naturalmente  algumas 

contendas  que  o  próprio  autor  poderia  apontar  como  fragilidades,  mas,  em  termos  globais  da 

proposta,  este  acredita  que  consegue  responder  aos  principais  propósitos  que  inicialmente 

apresentou. 

 

Assim,  em  conclusão  desta  pesquisa,  apresenta‐se‐nos  esta  proposta  urbana,  que  vai  ao  encontro 

das  problemáticas  anunciadas  para  o  local,  procurando  resolvê‐las  individualmente,  num  conjunto 

que as agrega numa só resolução. 

Um  projecto  simplista  na  forma  como  se  apresenta  ao  público,  uma  proposta  de  ideologia  bem 

marcada,  uma  ideia  coerente  com  as  filosofias  arquitectónicas  actuais,  uma  intervenção 

dignificadora do legado que os nossos antepassados nos deixaram. 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Fig 10 ‐ Casa Malaparte na Ilha de Capri, Itália (Adalberto Libera) 

http://www.improvisedlife.com/wp‐content/uploads/2011/06/Casa‐Malaparte‐stairs‐

roof.jpg 

Fig 11 ‐ Montenmedio Museum (Alerto Campo Baeza) 

http://www.campobaeza.com/ 

Fig 12 ‐ Museu Judeu em Berlim (Daniel Libeskind) 

http://www.archidose.org/Blog/uncanny.jpg 

Fig 13 ‐ Alameda de Freixos (Fotografia de: Pedro Teixeira Santos) 

www.flickr.com/.../pedro_teixeira_santos/page3/ 

Fig 14/25 ‐ Imagens tridimensionais de representação digital 

Fotografias do Autor 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ANEXO I 

 

CARTA DE VENEZA (1964) 

CARTA INTERNACIONAL SOBRE A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO DE MONUMENTOS E SÍTIOS 

 

Os monumentos de um povo, portadores de uma mensagem do passado, são um testemunho vivo 

das suas tradições seculares. A humanidade tem vindo progressivamente a tomar maior consciência 

da unidade dos valores humanos e a considerar os monumentos antigos como uma herança comum, 

assumindo  colectivamente  a  responsabilidade  da  sua  salvaguarda  para  as  gerações  futuras  e 

aspirando a transmiti‐los com toda a sua riqueza e autenticidade. 

É essencial que os princípios orientadores da conservação e do  restauro de edifícios antigos  sejam 

elaborados  e  acordados  a  nível  internacional,  ficando  cada  país  responsável  pela  sua  aplicação no 

âmbito específico do seu contexto cultural e das suas tradições. 

A  Carta  de  Atenas,  de  1931,  ao  expressar  pela  primeira  vez  aqueles  princípios,  contribuiu  para  o 

desenvolvimento  de  um  amplo  movimento  internacional,  traduzido  na  elaboração  de  vários 

documentos nacionais, na actividade do ICOM e da UNESCO e na criação, por esta última entidade, 

de um Centro  Internacional para o Estudo da Preservação e do Restauro do Património Cultural. O 

desenvolvimento  dos  conhecimentos  e  o  espírito  crítico  têm  trazido  a  atenção  sobre  problemas 

novos e mais complexos; é, portanto, chegada a altura de reexaminar aquela Carta para, através de 

um  estudo  mais  aprofundado  dos  seus  princípios,  se  proceder  ao  alargamento  do  seu  âmbito 

traduzido na elaboração de um novo documento. 

Em consequência, o n Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, 

reunido em Veneza de 25 a 31 de Maio de 1964, aprovou o seguinte texto: 

 

DEFINIÇÕES 

Artigo  01  ‐  O  conceito  de  monumento  histórico  engloba,  não  só  as  criações  arquitectónicas 

isoladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de 

uma  civilização  particular,  de  uma  fase  significativa  da  evolução  ou  do  progresso,  ou  algum 

acontecimento histórico. Este conceito é aplicável, quer às grandes criações, quer às realizações mais 

modestas que tenham adquirido significado cultural com o passar do tempo. 

Artigo 02 ‐ A conservação e o restauro dos monumentos devem recorrer à colaboração de todas as 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ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a protecção do património monumental. 

Artigo 03  ‐ A conservação e o  restauro dos monumentos  têm como objectivo salvaguardar  tanto a 

obra de arte como as respectivas evidências históricas. 

 

CONSERVAÇÃO 

Artigo 04  ‐  Para a  conservação dos monumentos é essencial que estes  sejam sujeitos a operações 

regulares de manutenção. 

Artigo 05 ‐ A conservação dos monumentos é sempre facilitada pela sua utilização para fins sociais 

úteis. Esta utilização, embora desejável, não deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. É 

apenas  dentro  destes  limites  que  as  modificações  que  seja  necessário  efectuar  poderão  ser 

admitidas. 

Artigo  06  ‐  A  conservação  de  um  monumento  implica  a  manutenção  de  um  espaço  envolvente 

devidamente  proporcionado.  Sempre  que  o  espaço  envolvente  tradicional  subsista,  deve  ser 

conservado, não devendo ser permitidas quaisquer novas construções, demolições ou modificações 

que possam alterar as relações volumétricas e cromáticas. 

Artigo 07 ‐ Um monumento é  inseparável da história de que é testemunho e do meio em que está 

inserido. A remoção do todo ou de parte do monumento não deve ser permitida, excepto quando tal 

seja  exigido para  a  conservação desse monumento ou por  razões de  grande  interesse nacional  ou 

internacional. 

Artigo  08  ‐  Os  elementos  de  escultura,  pintura  ou  decoração  que  façam  parte  integrante  de  um 

monumento apenas poderão ser removidos se essa for a única forma de garantir a sua preservação. 

 

RESTAURO 

Artigo  09  ‐  O  restauro  é  um  tipo  de  operação  altamente  especializado.  O  seu  objectivo  é  a 

preservação  dos  valores  estéticos  e  históricos  do  monumento,  devendo  ser  baseado  no  respeito 

pelos  materiais  originais  e  pela  documentação  autêntica.  Qualquer  operação  desse  tipo  deve 

terminar no ponto em que as conjecturas comecem; qualquer trabalho adicional que seja necessário 

efectuar  deverá  ser  distinto  da  composição  arquitectónica  original  e  apresentar  marcas  que  o 

reportem claramente ao tempo presente. O restauro deve ser sempre precedido e acompanhado por 

um estudo arqueológico e histórico do monumento. 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Artigo  10  ‐  Quando  as  técnicas  tradicionais  se  revelarem  inadequadas,  a  consolidação  de  um 

monumento pode ser efectuada através do recurso a outras técnicas modernas de conservação ou 

de  construção,  cuja  eficácia  tenha  sido  demonstrada  cientificamente  e  garantida  através  da 

experiência de uso. 

Artigo 11 ‐ As contribuições válidas de todas as épocas para a construção de um monumento devem 

ser  respeitadas,  dado  que  a  unidade  de  estilo  não  é  o  objectivo  que  se  pretende  alcançar  nos 

trabalhos de restauro. Quando um edifício apresente uma sobreposição de trabalhos realizados em 

épocas diferentes, a eliminação de algum desses trabalhos posteriores apenas poderá ser justificada 

em circunstâncias excepcionais, quando o que for removido seja de pouco interesse e aquilo que se 

pretenda pôr a descoberto tenha grande valor histórico, arqueológico ou estético e o seu estado de 

conservação  seja  suficientemente  bom  para  justificar  uma  acção  desse  tipo.  A  avaliação  da 

importância  dos  elementos  envolvidos  e  a  decisão  sobre  o  que  pode  ser  destruído  não  podem 

depender apenas do coordenador dos trabalhos. 

Artigo  12  ‐  Os  elementos  destinados  a  substituírem  as  partes  que  faltem  devem  integrar‐se 

harmoniosamente no conjunto e, simultaneamente, serem distinguíveis do original por forma a que 

o restauro não falsifique o documento artístico ou histórico. 

Artigo  13  ‐  Não  é  permitida  a  realização  de  acrescentos  que  não  respeitem  todas  as  partes 

importantes do edifício, o equilíbrio da sua composição e a sua relação com o ambiente circundante. 

 

SÍTIOS HISTÓRICOS 

Artigo  14  ‐  Os  sítios  dos  monumentos  devem  ser  objecto  de  um  cuidado  especial,  por  forma  a 

assegurar que sejam tratados e apresentados de uma forma correcta. Os trabalhos de conservação e 

restauro  a  efectuar  nesses  locais  devem  inspirar‐se  nos  princípios  enunciados  nos  artigos 

precedentes. 

 

ESCAVAÇÕES 

Artigo 15 ‐ Os trabalhos de escavação devem ser efectuados de acordo com as normas científicas e 

com a "Recomendação definidora dos princípios  internacionais a aplicar em matéria de escavações 

arqueológicas ", adoptadas pela UNESCO em 1956. Deve ser assegurada a manutenção das ruínas e 

tomadas  as  me  didas  necessárias  para  garantir  a  conservação  e  a  protecção  dos  elementos 

arquitectónicos e dos objectos descobertos. Para além disso, devem tomar‐se todas as medidas que 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permitam  facilitar  a  compreensão  do  monumento,  sem  distorcer  o  seu  significado.  Todos  os 

trabalhos de reconstrução devem ser rejeitados a priori. Só a anastylosis,  isto é, a remontagem das 

peças soltas que existam num estado de desagregação, pode ser permitida. Os materiais utilizados 

para  reintegração deverão ser  sempre  reconhecíveis e o  seu uso  restringido ao mínimo necessário 

para assegurar as condições de conservação do monumento e restabelecer a continuidade das suas 

formas. 

 

PUBLICAÇÃO 

Artigo 16  ‐ Os  trabalhos de conservação,  restauro ou escavação devem ser  sempre acompanhados 

por um registo preciso,  sob a  forma de  relatórios analíticos ou críticos,  ilustrados  com desenhos e 

fotografias. Todas as fases dos trabalhos de reparação, consolidação, recomposição e reintegração, 

assim  como  os  elementos  técnicos  e  formais  identificados  ao  longo  dos  trabalhos  devem  ser 

incluídos.  Este  registo  deverá  ser  guardado  nos  arquivos  de  um  organismo  público  e  posto  à 

disposição dos investigadores. Recomenda‐se, também, que seja publicado. 

 

 

CARTA DE CRACÓVIA (2000) 

PRINCÍPIOS PARA A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

 

Reconhecendo o contributo dos indivíduos e das instituições que, ao longo de três anos, participaram 

na  preparação  da  Conferência  Internacional  sobre  Conservação  “Cracóvia  2000”  e  na  sua  Sessão 

Plenária com o título “o património cultural como fundamento do desenvolvimento da civilização”, 

os  signatários,  participantes  na  Conferência  Internacional  sobre  Conservação  “Cracóvia  2000”, 

conscientes  dos  profundos  significados  associados  ao  património  cultural,  submetem  aos 

responsáveis  pelo  património  os  seguintes  princípios  como  orientação  dos  seus  esforços  na 

salvaguarda desses bens culturais 

 

PREÂMBULO 

Actuando no espírito da Carta de Veneza (1964), tendo em conta as recomendações internacionais e 

motivados  pelo  processo  da  unificação  europeia,  na  entrada  do  novo  milénio,  os  signatários  da 

presente Carta estão conscientes de viver um tempo no qual as identidades, num contexto cada vez 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mais  amplo,  se  tomam mais  distintas  e  singulares. A  Europa  actual  caracteriza‐se pela  diversidade 

cultural e, assim, pela pluralidade de valores fundamentais associados ao património móvel, imóvel e  

intelectual, o que implica diferentes significados que originam conflitos de interesse. 

Esta  situação  requer de  todos os  responsáveis pela  salvaguarda do património  cultural  uma maior 

atenção aos problemas e às decisões a serem tomadas na prossecução dos seus objectivos. 

Cada  comunidade,  tendo  em  conta  a  sua  memória  colectiva  e  consciente  do  seu  passado,  é 

responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu património. 

Os monumentos, considerados como elementos individuais desse património, possuem valores que 

se alteram com o tempo. Esta alteração de valores, que podemos identificar em cada monumento é, 

afinal,  uma  das  características  do  património,  ao  longo  da  História.  Através  deste  processo  de 

mudança  de  valores,  cada  comunidade  desenvolve  uma  consciência  e  um  conhecimento  da 

necessidade de preservar os bens culturais construídos, pois eles são portadores dos seus próprios 

valores patrimoniais comuns. 

Este  processo  não  pode  ser  objecto  de  uma  definição  redutora.  Apenas  se  pode  indicar  o  modo 

segundo o qual pode ser identificado. 

Os  instrumentos  e  os  métodos  utilizados  para  uma  correcta  preservação  do  património  devem 

adaptar‐se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança. 

O contexto particular de escolha destes valores requer a elaboração de um projecto de conservação 

e a tomada de uma série de decisões que constituem o projecto de restauro, de acordo com critérios 

técnicos e organizativos apropriados. 

Conscientes dos profundos valores da Carta de Veneza, e  trabalhando para os mesmos objectivos, 

propõem os seguintes princípios para a conservação e restauro do património construído. 

 

OBJECTlVOS E MÉTODOS 

1. O património arquitectónico, urbano ou paisagístico, assim como os elementos que o compõem 

resultam  de  uma  dialéctica  entre  os  diferentes  momentos  históricos  e  os  respectivos  contextos 

sócio‐culturais. A conservação deste património é o objectivo desta Carta. A  conservação pode ser 

realizada  mediante  diferentes  tipos  de  intervenções,  tais  como  o  controlo  do  meio  ambiental,  a 

manutenção,  a  reparação,  o  restauro,  a  renovação  e  a  reabilitação.  Qualquer  intervenção  implica 

decisões, escolhas e responsabilidades relacionadas com o património, entendido no seu conjunto, 

incluindo  os  elementos  que  embora  hoje  possam  não  ter  um  significado  específico,  poderão, 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contudo, tê‐Io no futuro. 

2. A manutenção e a reparação constituem uma parte fundamental do processo de conservação do 

património.  Estas  acções  exigem  diversos  procedimentos,  nomeadamente  investigações  prévias, 

testes,  inspecções,  controlos,  acompanhamento  dos  trabalhos  e  do  seu  comportamento  pós‐

realização. Os  riscos  de  degradação  do  património  devem  ser  previstos  em  relatórios  apropriados 

para permitir a adopção de medidas preventivas. 

3. A conservação do património construído é executada de acordo com o projecto de restauro, que 

se inscreve numa estratégia para a sua conservação a longo prazo. O “projecto de restauro” deverá 

basear‐se  num  conjunto  de  opções  técnicas  apropriadas  e  ser  elaborado  segundo  um  processo 

cognitivo  que  integra  a  recolha  de  informações  e  a  compreensão  do  edifício  ou  do  sítio.  Este 

processo  pode  incluir  o  estudo  dos materiais  tradicionais,  ou  novos,  o  estudo  estrutural,  análises 

gráficas  e  dimensionais  e  a  identificação  dos  significados  histórico,  artístico  e  sócio‐cultural.  No 

projecto  de  restauro  devem  participar  todas  as  disciplinas  pertinentes  e  a  coordenação  deve  ser 

levada a cabo por uma pessoa qualificada na área da conservação e restauro. 

4.  Devem  ser  evitadas  reconstruções  de  partes  significativas  de  um  edifício,  baseadas  no  que  os 

responsáveis julgam ser o seu “verdadeiro estilo” A reconstrução de partes muito limitadas, com um 

significado  arquitectónico  pode  ser  excepcionalmente  aceite,  na  condição  de  se  fundamentar,  em 

documentação  precisa  e  irrefutável.  Se  for  necessário  para  o  uso  adequado do  edifício,  podem‐se 

incorporar elementos espaciais e funcionais, mas estes devem exprimir a linguagem da arquitectura  

actual. A reconstrução total de um edifício, que tenha sido destruído por um conflito armado ou por 

uma  catástrofe  natural,  só  é  aceitável  se  existirem motivos  sociais  ou  culturais  excepcionais,  que 

estejam relacionados com a própria identidade da comunidade local. 

 

DIFERENTES TIPOS DE PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

5. Qualquer  intervenção que afecte o património arqueológico,  devido à  sua vulnerabilidade, deve 

estar  estritamente  relacionada  com  a  sua  envolvente:  o  território  e  a  paisagem.  Os  aspectos 

destrutivos  das  escavações  devem  reduzir‐se  tanto  quanto  seja  possível.  Cada  escavação  deve  ser 

acompanhada de documentação completa sobre os trabalhos arqueológicos. Tal como em qualquer 

intervenção patrimonial, os trabalhos de conservação de achados arqueológicos devem basear‐se no 

princípio  da  intervenção  mínima.  Os  trabalhos  arqueológicos  só  podem  ser  realizados  por 

profissionais  e  a  metodologia  e  técnicas  usadas  devem  ser  estritamente  controladas.  Para  a 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protecção  e  apresentação  pública  de  sítios  arqueológicos  deve  encorajar‐se:  o  recurso  a  técnicas 

modernas;  a  criação de bancos de dados;  a utilização de  sistemas de  informação e a utilização de 

técnicas de apresentação virtual dos sítios. 

6. O objectivo da conservação dos monumentos e dos edifícios com valor histórico, que se localizem 

em meio  urbano  ou  rural,  é  o  de manter  a  sua  autenticidade  e  integridade,  incluindo  os  espaços 

interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo com o seu aspecto original. Tal conservação requer 

um  “projecto  de  restauro”  apropriado,  que  defina  os métodos  e  os  objectivos.  Em muitos  casos, 

requer‐se ainda um uso apropriado para os monumentos e edifícios com valor histórico, compatível 

com os seus espaços e o seu significado patrimonial. As obras em edifícios com valor histórico devem 

analisar e respeitar todas as fases construtivas pertencentes a períodos históricos distintos. 

7. A decoração arquitectónica, as esculturas e os elementos artísticos, que fazem parte integrante do 

património  construído,  devem  ser  preservados  mediante  um  projecto  específico  vinculado  ao 

projecto  geral  de  restauro.  Esta  metodologia  pressupõe  que  o  especialista  em  restauro  do 

património construído possua os conhecimentos e a formação adequadas, para além da capacidade 

cultural,  técnica  e  prática,  para  interpretar  os  diferentes  ensaios  e  análises  nas  áreas  artísticas 

específicas. O “projecto de restauro” deve garantir uma relação correcta com o conjunto envolvente, 

incluindo o ambiente, a decoração e a escultura e respeitando as técnicas tradicionais da construção 

e a sua necessária integração como uma parte substancial do património construído. 

8. As cidades e as aldeias históricas, no seu contexto territorial, representam uma parte essencial do 

nosso património universal. Cada um destes conjuntos patrimoniais deve ser considerado como um 

todo, com as suas estruturas, os seus espaços e as características sócio‐económicas, em processo de 

contínua evolução e mudança. Qualquer intervenção deve envolver todos os sectores da população e 

requer um processo de planeamento integrado, cobrindo uma ampla gama de actividades. Em meio  

urbano, a conservação tem por objecto, quer os conjuntos edificados, quer os espaços livres. A sua 

área de intervenção tanto pode restringir‐se a uma parcela de um grande aglomerado urbano, como 

englobar  a  totalidade  de  uma  pequena  cidade  ou  mesmo  uma  aldeia,  integrando  sempre  os 

respectivos valores imateriais, ou intangíveis. Neste contexto, a intervenção na cidade histórica deve 

ter presente a morfologia, as funções e as estruturas urbanas, na sua interligação com o território e a 

paisagem envolventes. Os edifícios que constituem as zonas históricas podendo não se destacar pelo 

seu  valor  arquitectónico  especial,  devem  ser  salvaguardados  como  elementos  de  continuidade 

urbana,  devido  às  suas  características  dimensionais,  técnicas,  espaciais,  decorativas  e  cromáticas, 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elementos de união insubstituíveis para a unidade orgânica da cidade. O “projecto de restauro” das 

cidades  ou aldeias  históricas  deve,  não  só  verificar  a  sustentabilidade das opções  estratégicas que 

assume,  como  prever  o  processo  de  gestão  de  futuras  alterações,  ligando  as  questões  da 

conservação  do  património  aos  aspectos  económicos  e  sociais.  Para  além  do  conhecimento  das 

estruturas físicas, devem ser estudadas as influências que futuras alterações poderão provocar, bem 

como os necessários instrumentos para gerir essas alterações. O “projecto de restauro” de cidades e 

aldeias  históricas  deve  considerar  que  os  imóveis  do  tecido  urbano  desempenham  uma  dupla 

função: 

a) são elementos definidores da forma urbana, mas também; 

b) possuem uma espacialidade interna, que constitui um dos seus valores essenciais. 

9.  As  paisagens  reconhecidas  como  património  cultural  são  o  resultado  e  o  reflexo  da  interacção 

prolongada  nas  diferentes  sociedades  entre  o  homem,  a  natureza  e  o  meio  ambiente  físico.  São 

testemunhos  da  relação  evolutiva  das  comunidades  e  dos  indivíduos  com  o  seu  meio  ambiente. 

Neste  contexto,  a  sua  conservação,  preservação  e  desenvolvimento  centram‐se  nos  aspectos 

humanos  e  naturais,  integrando  valores  materiais  e  intangíveis.  É  importante  compreender  e 

respeitar o carácter das paisagens e aplicar leis e normas adequadas que harmonizem os usos mais 

importantes do  território  com valores paisagísticos essenciais.  Em muitas  sociedades,  as paisagens 

possuem uma relação histórica com o  território e com as cidades. A  integração da conservação da 

paisagem  cultural  com  o  desenvolvimento  sustentado  de  regiões  e  localidades  com  actividades 

ecológicas,  assim  como  com  o  meio  ambiente  natural  requerem  uma  consciencialização  e  uma 

compreensão  das  suas  relações  ao  longo  do  tempo,  o  que  implica  o  estabelecimento  de  relações 

com  o  meio  ambiente  construído,  de  regiões  metropolitanas,  cidades  e  núcleos  históricos.  A 

conservação  integrada  de  paisagens  arqueológicas  ou  com  interesse  paleontológico,  bem  como  o 

desenvolvimento  de  paisagens  que  apresentam  alterações  muito  significativas,  envolvem  a 

consideração de valores sociais, culturais e estéticos. 

10. As técnicas de conservação devem estar intimamente ligadas à investigação pluridisciplinar sobre 

materiais  e  tecnologias  usadas na  construção,  reparação e no  restauro do património  edificado. A 

intervenção  escolhida  deve  respeitar  a  função  original  e  assegurar  a  compatibilidade  com  os 

materiais,  as  estruturas  e  os  valores  arquitectónicos  existentes.  Quaisquer  novos  materiais  ou 

tecnologias devem ser  rigorosamente  testados,  comparados e experimentados antes da  respectiva 

aplicação.  Embora  a  aplicação  in  situ  de  novas  tecnologias  possa  justificar‐se  para  uma  boa 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conservação dos materiais originais, estas devem ser constantemente controladas tendo em conta os 

resultados  obtidos,  o  seu  comportamento  ao  longo  do  tempo  e  a  possibilidade  da  sua  eventual 

reversibilidade.  Deve  estimular‐se  o  conhecimento  dos  materiais  e  técnicas  tradicionais  de 

construção,  bem  como  a  sua  apropriada  manutenção  no  contexto  da  sociedade 

contemporânea,considerando‐as como componentes importantes do património cultural. 

 

GESTÃO 

11. A gestão das cidades históricas e do património cultural em geral, tendo em conta os contínuos 

processos  de  mudança,  transformação  e  desenvolvimento,  consiste  na  adopção  de  regulamentos 

apropriados,  na  tomada  de  decisões,  que  implicam  necessariamente  escolhas,  e  no  controlo  dos 

resultados.  Um  aspecto  essencial  deste  processo,  é  a  necessidade  de  identificar  os  riscos,  de 

antecipar  os  sistemas  de  prevenção  apropriados  e  de  criar  planos  de  actuação  de  emergência.  O 

turismo  cultural,  apesar  dos  seus  aspectos  positivos  para  a  economia  local,  deve  ser  considerado 

como  um  risco.  Deve  prestar‐se  uma  particular  atenção  à  optimização  dos  custos  envolvidos.  A 

conservação  do  património  cultural  deve  constituir  uma  parte  integrante  dos  processos  de 

planeamento  económico  e  gestão  das  comunidades,  pois  pode  contribuir  para  o  desenvolvimento 

sustentável, qualitativo, económico e social dessas comunidades. 

12. A pluralidade de valores do património e a diversidade de interesses requerem uma estrutura de 

comunicação  que  permita  uma  participação  efectiva  dos  cidadãos  no  processo,  para  além  dos 

especialistas  e  gestores  culturais.  Caberá  às  comunidades  adoptar  os  métodos  e  as  formas 

apropriadas  para  assegurar  uma  verdadeira  participação  dos  cidadãos  e  das  instituições  nos 

processos de decisão. 

 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

13. A formação e a educação em património cultural exige a participação da sociedade e a integração 

da temática nos sistemas nacionais de educação a todos os níveis. A complexidade dos projectos de 

restauro, ou de quaisquer outras intervenções de conservação, por envolverem aspectos históricos, 

técnicos,  culturais  e  económicos,  requerem  a  nomeação  de  responsáveis  bem  formados  e 

competentes.  A  formação  dos  especialistas  em  conservação  deve  ser  interdisciplinar  e  incluir  o 

estudo  da  história  da  arquitectura,  da  teoria  e  das  técnicas  da  conservação.  Esta  formação  deve 

assegurar  uma  qualificação  adequada,  necessária  à  resolução  de  problemas  de  investigação,  bem 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como  para  resolver  correctamente  as  intervenções  de  conservação  e  restauro  de  uma  forma 

profissional  e  responsável.  A  formação  de  profissionais  e  técnicos  nas  disciplinas  da  conservação 

deve  considerar  a  evolução  das  metodologias  e  do  conhecimento  técnico  e  participar  no  debate 

actual  sobre  as  teorias  e  as  políticas  de  conservação.  A  qualidade  da  mão‐de‐obra  e  o  trabalho 

técnico durante os projectos de restauro devem também ser valorizados com uma melhor formação 

profissional. 

 

MEDIDAS LEGAIS 

14. A protecção e conservação do património construído podem ser melhoradas através da adopção 

de  medidas  legais  e  administrativas.  Estas  medidas  devem  assegurar  que  os  trabalhos  de 

conservação  sejam  realizados  por  especialistas  em  conservação  ou  sob  sua  supervisão.  As 

disposições  legais  também  podem  prever  um  período  de  estágios  práticos,  no  contexto  de 

programas estruturados. Deve conceder‐se uma atenção especial aos recém‐ formados especialistas 

em  conservação  do  património  cultural,  nomeadamente  no  momento  da  graduação  como 

profissionais  independentes.  Este  grau  deveria  ser  adquirido  sob  supervisão  de  especialistas  em 

conservação. 

 

ANEXO. DEFINIÇÕES 

O Comité de Redacção da Carta de Cracóvia 2000 usou os seguintes conceitos e terminologia: 

a)  Património:  é  o  conjunto  das  obras  do  homem  nas  quais  uma  comunidade  reconhece  os  seus 

valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização destas 

obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de valores. 

b) Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um suporte da 

memória. Nele,  a memória  reconhece  aspectos  relevantes  relacionados  com actos  e  pensamentos 

humanos, associados ao curso da história e, todavia, acessíveis a todos. 

c) Autenticidade:  é  o  somatório  das  características  substanciais,  historicamente  provadas,  desde  o 

estado original até à  situação actual,  como  resultado das várias  transformações que ocorreram no 

tempo. 

d)  Identidade:  entende‐se  como  a  referência  colectiva  englobando,  quer  os  valores  actuais  que 

emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado. 

e) Conservação:  é  o  conjunto  das  atitudes  de  uma  comunidade  que  contribuem para  perpetuar  o 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património  e  os  seus monumentos.  A  conservação  do  património  construído  é  realizada,  quer  no 

respeito  pelo  significado  da  sua  identidade,  quer  no  reconhecimento  dos  valores  que  lhe  estão 

associados. 

f) Restauro: é uma  intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conservação, 

da sua autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunidade. 

g) Projecto de  restauro: o projecto,  resultante das opções de  conservação, é o processo específico 

através do qual a conservação do património construído e da paisagem são realizados com sucesso. 

 

Comité  de  Redacção:  Alessandra  Melucco  (Itália),  André  De  Naeyer  (Bélgica),  Andrzej  Kadluczka 

(Polónia),  Andrzej  Michalowski  (Polónia),  Giuseppe  Cristinelli  (Itália),  Herb  Stovel  (Canadá),  Jacek 

Purchla  (Bélgica),  Jan  Schubert  (Alemanha),  Javier  Rivera  Blanco  (Espanha),  Jean  Louis  Luxen 

(Bélgica),  Joseph Cannataci  (Malta),  Jukka  Jokilehto  (Finlândia  ‐Itália), Krzystof Pawlowski  (Polónia), 

Ingval  Maxwell  (Escócia),  Ireneusz  Pluska  (Polónia)  ,  Manfred Wehdorn  (Áustria),  Marek  Konokpa 

(Polónia);  Mário  Docci  (Itália),  Michael  Petzet  (Alemanha),  Mihály  Zádor  (Hungria),  Ray  Bondin 

(Malta),  Robert  de  Jong  (Países  Baixos),  Salvador  Pérez  Arroyo  (Espanha),  Sherban  Cantacuzino 

(Inglaterra), Tamas Fejerdy (Hungria), Tatiana Kirova (Itália) e Zbigniew Kobilinski (Polónia). 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