
!
1 

 

 

 

 

 

MARIAM DAUDALI 



!
2 

  

 

Para Maria dos Anjos 

 



!
3 

  

 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

Julho 2014 

- 

PROJECTO FINAL DE MESTRADO EM ARQUITECTURA 

 

- 

ORIENTADOR: 

ARQ. ANTÓNIO PEDRO PACHECO 

 

CO-ORIENTADOR: 

ARQa. FILIPA MARIA SALEMA ROSETA VAZ MONTEIRO 

 

 

PRESIDENTE DO JÚRI: 

ARQ. MIGUEL CALADO BAPTISTA BASTOS 

 

 

ARGUENTE: 

DOUTOR PAULO JORGE GARCIA PEREIRA 

 

 

 



!
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Reabilitação 
Essência(l) 

Escala de Tempo(s) 
Ausência 

Convento de Santa Marta 

 

KEYWORDS 

Rehabilitation 
Essence(tial) 

Time(s) 
Emptiness 

Santa Marta’s Convent 



!
5 

  
 

 
RESUMO 

 

Pelo fascínio da arquitectura enquanto ser vivo que nasce, que 

tem uma história, que se perde e reencontra, surge a reflexão sobre o tem-

po, sobre a sua verdade trágica de instante, enquanto natureza, enquanto 

essência. 

O pretexto é um convento em vias de transformação e a abor-

dagem passa por ir ao encontro do essencial, daquilo que o distingue mas 

principalmente daquilo que nos é comum. Tudo se reinterpreta. Palavra a 

palavra, constrói-se uma narrativa repleta de intervalos e ambiguidades que 

constroem o desenho que volta a contar a história do lugar da cerca de 

Santa Marta. Este que é um lugar que enclausura uma ausência que se sen-

te, que existe e está presente enquanto cidade e enquanto parte de uma 

cidade: Lisboa. 

O ciclo volta a fechar quando se reúnem os tempos do quotidi-

ano no conventus iluminado e ajardinado. 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Architecture belongs to the cycles of nature. Its essence is in 

the way it is alive and has its own history - just like us. Sometimes lost, so-

metimes refound. Everything is followed by Time and the tragic truth of 

something that lasts only for an instant. 

A convent under transformation requires special attention: 

the need to find what is the essential but mostly what are the most com-

mon wonders about it. 

Everything is reinterpreted. Word by word, there is a new story 

being built around the ambiguities that are responsible for drawing and 

telling the stories of the walls of Santa Marta. This is a place that enclo-

sures an emptiness that is felt, that exists as a city and as part of a city: Lis-

boa. 

The cycle closes once more when all times get together in the 

illuminated garden of the conventus. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

“ Num certo canto remoto do universo cintilante vertido em incontáveis sistemas solares havia uma vez um astro onde ani-

mais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e hipócrita da «história mundial», mas foi apenas um minuto. 

(...) O descurar do individual e do real dá-nos o conceito, do mesmo modo que nos dá a forma, enquanto a natureza não co-

nhece quaisquer formas e conceitos e, portanto, quaisquer géneros mas apenas um X para nós inacessível e indefinível. Portanto, também a 

nossa oposição entre indivíduo e género é antropomórfica e não provém da essência das coisas, embora não ousemos dizer que não lhe cor-

responda (...) Que é então a verdade? Um exército móvel de metáforas e metonímias, de antropomorfismos, numa palavra, uma soma de 

relações humanas que formam poética e retoricamente intensificadas, transpostas e adornadas e que depois de um longo uso parecem a um 

povo fixas, canónicas e vinculativas: as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, metáforas que foram gastas e que ficaram 

esvaziadas do seu sentido, moedas que perderam o seu cunho e que agora são consideradas, não já como moedas, mas como metal.  

(...) Nem a casa, nem o porte, nem o vestuário, nem o cântaro de barro deixam transparecer que foi a necessidade que os inven-

tou: como se em todos eles só se devesse manifestar uma felicidade sublime e uma clareza olímpica e simultaneamente um brincar com as 

coisas sérias.”1  

 

E assim passou mais um minuto. 

 

Tempos. 

Colocar o pensamento da arquitectura na perspectiva do tempo é o objectivo deste texto. Para isso introduz-se a 

quarta dimensão ao projecto, à sua concepção. Também o tempo é retratado em várias perspectivas, aquilo a que se deno-

minou de escalas de tempo. Estas escalas representam os ciclos que estão sempre presentes, apresentam um padrão ao longo 

do tempo e por isso são dados como factores eternos a ter em conta na arquitectura. Entende-se que são os factores que 

tornam a arquitectura eternamente contemporânea. 

 

Conventus. 

Esta eterna contemporaneidade advém não da arquitectura em si mas de quem a habita e como. A definição de 

conventus domina o discurso uma vez que se torna o objectivo principal do projecto: criar um lugar de reunião e assembleia, 

que ultrapassa os requisitos da função e da forma e dos limites. O lugar do projecto é o antigo convento, Hospital de Santa 

Marta em Lisboa. 
 

 

“A essência da arquitectura reside precisamente no intervalo entre. Entre a construção e a natureza2. Entre o interior e o exte-

rior. Entre a cidade e a casa. Entre o eu e o todos. Entre os objectos e o olhar. Entre o aqui e o ali. Entre a terra e o céu. Entre a caverna e o 

ninho. O vazio e a densidade. O passado e o futuro. O espaço e a luz”. 3 
 

 
  

. . . . . . . . . . 
1 Nietzsche, Friedrich em Acerca da verdade e da mentira... Tradução de Helga Quadrado. Obras escolhidas de Nietzche, volume um. Ed. Relógio d’água Pág.215, 221e 231.!
2 Assume-se a construção como natureza. 
3 Fujimoto, Sou. Nexus Futuro Primitivo. Revista 2G N.50 Sou Fujimoto Ed. Gustavo Gil, 2009. Pág.140 conforme em “Arquitectura Intermedia”.!
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A ESSÊNCIA MATERIALIZÁVEL 

 

 

“(...) essentiality – a more conceptual notion in that it suggests both simplification and purification, an expression on essence- is 

what bodies forth «constructed idea» and determines the poetics of its formulation. (...) «más con menos» as a more which keeps human 

beings and the complexity of their culture firmly at the center of the created world, at the center of architecture. And a less which, leaving all 

questions of minimalismo aside, distils the essence of a design by using a «precise number of elements» to translate ideas into physical reali-

ty”4 

Tendo em conta o panorama de hoje é da maior relevância falar de reabilitação.  

Como intervir no construído? Preocupa-nos o futuro da cidade de Lisboa. O que fazer aos seus lugares, mas 

primeiro, o que são realmente esses lugares? É a reflexão sobre a essência que se constrói. 

As reflexões debruçam-se sobre o que é a essência na arquitectura. Se por um lado desconstrói-se a sua definição, 

por outro tenta-se identificá-la no lugar de projecto. 

O tom é de dúvida. São mais as questões e são poucas as respostas certeiras. Mas tomam-se posições tendo sem-

pre em vista a determinante ponderação sobre o que pede o lugar. 

O lugar, alvo das reflexões, é o hospital (antigo convento) de Santa Marta, localizado na peculiar colina de 

Sant’Ana, uma das sete colinas de Lisboa. 

É o contexto personificado que domina o discurso. Chegar à sua essência significa encontrar a sua primeira razão 

de ser, implica romantizar as suas histórias contando-as tal como permanecem na memória. Fala-se em romance porque, de 

facto, só permanece a síntese dos acontecimentos, sempre pintados de forma a “tocar-nos o coração e parar o tempo”.5 É a His-

tória de um lugar traduzida em histórias com que ainda hoje nos podemos identificar. 

Porquê? É a essência de um lugar que resiste às transformações que não são mais do que o mero jogo entre causas 

e efeitos dentro de um contexto que é o da própria cidade. A reabilitação é só mais uma dessas transformações. 

Disseca-se o convento, mas retém-se o conventus. A origem da palavra leva-nos a pensar no propósito mais essen-

cial do lugar: promover uma vida em conjunto; juntar.  

Mais ainda. Ir para além de. A essência é o que está para além da função. A materialidade representa mais do que 

a sua função. Os estilos arquitectónicos que se detectam são mais do que uma construção. 

Ainda mais. Ou menos? A essência materializa-se através do essencial. Só o essencial resiste ao tempo e dificulta o 

esquecimento. O essencial como intemporal, como estritamente necessário. Como ruína. Uma natureza e uma tentativa de 

a manipular. 

Ainda menos. A essência como invisível. Ausente. Mas presente. Servem-se As cidades Invisíveis6 como alegoria à 

essência de um lugar que existe sem ser visto. 

"In a society that celebrates the inessential, architecture can put up a resistance, counteract the waste of forms and meanings, 

and speak its own language. " 

“(...)place, material, energy, presence, recollection, memories, images, density, atmosphere, permanence and concentration. (...) 

part of a place, part of its surroundings, that it will be used and loved, discovered and bequeathed, given away, abandoned, and perhaps 

even hated – in short, that it will be lived in, in the widest sense.”7 
  
. . . . . . . . . . 
4 Pizza, Antonio. Alberto Campo Baeza Works and Projects; ed. Gustavo Gil, 1999. Pág.13 Ln.13-20 
5 Baeza, A. Campo. Principia Architectonica. Ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.2-3 
6 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011.!
7 Zumthor, Peter e Binet, Hélène. Peter Zumthor Works, Buildings and projects 1979-1997; Pub. Birkhauser, Berlim,1998. Pág.7 Ln. 3-10 
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BREVE ROMANCE DA TRANSFORMAÇÃO 

 

 

“Uma descrição de Zaira tal como é hoje deveria conter todo o passado de Zaira. Mas a cidade não conta o seu passado, con-

tém-no como as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos para-raios, 

nos postes das bandeiras, cada segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos, cortes e entalhes.”8 

A colina de Sant’Ana9, outrora cercada e moldada pelos braços do rio Tejo, cresce a partir dos seus vales que ho-

je continuam a ser as vias que conduzem a cidade ao rio. É nestas condições privilegiadas de acessos facilitados e simultane-

amente de resguardo oferecido pela elevação topográfica, que a colina se torna o local eleito para a instalação das cercas 

conventuais de diversas ordens religiosas iniciando também a sua exploração agrícola (séc. XVI).  

A colina é então inicialmente ocupada por comunidades regidas por um modo de habitar que hoje se extinguiu. 

Contém uma matriz de edifícios singulares – os conventos, que foram absorvidos pelas novas necessidades mas que ainda 

assim permanecem. Hoje, os conventos contam-nos o romance da transformação baseado numa experiência reflexiva de 

espontaneidade consciente, sustentabilidade, dúvida e posição. 

Os conventos, embora dotados das suas cercas, eram também os responsáveis por atrair novas ocupações. As 

igrejas adjacentes marcavam os lugares de encontro. A água, a agricultura, a segurança e a saúde eram asseguradas por estas 

comunidades que procuravam o bem-estar físico e mental de todos. O ambiente que se vivia nas colinas era provavelmente 

contrário ao da cidade imediatamente junto ao rio, onde as doenças, a falta de segurança e higiene e a miséria abundavam. É 

por estas razões que a nobreza se vai instalar nesta colina e começam a surgir vários palácios (séc. XVII-XVIII). 

Mas quem rege o crescimento urbano da colina é a sua topografia, que de tão acentuada na sua irregularidade, dá 

origem ao caos e ao inesperado. Resolve-se nos seus limites articulando ruas, praças e avenidas - gera cidade. Prevalece o de-

senho do espaço público (séc. XIX). No seu interior, são as escadinhas, os jardins, os largos e as ruas geralmente íngremes 

que nos conduzem de pequenos bairros a grandes equipamentos públicos, virados para si próprios ou dando a conhecer in-

finitos pontos de vista de Lisboa – geram encontros. 

Esgota-se o crescimento por adição. A colina agora envelhece com a sua população. A espontaneidade do cres-

cimento lento e pouco planeado do seu tecido urbano apresenta indícios de fadiga. Os edifícios degradam-se bem como a 

qualidade de vida. Revêm-se as directrizes da cidade10 e chega-se à conclusão de que o arquipélago da saúde presente na colina 

(séc. XX), composto pelos hospitais de São José, Santa Marta, Capuchos, Desterro e Miguel Bombarda (os antigos con-

ventos), vai ser relocalizado na cidade deixando os conventos à disposição de novas interpretações.  

Surge a dúvida11 e com ela a oportunidade, o desejo de conjunto e de uma realidade baseada em dinâmicas espa-

ciais que promovam relações e encontros. Exploram-se as distâncias dentro da cidade: desde os espaços invisíveis aos traça-

dos que se impõem. Trata-se do contexto como âncora e explora-se a horizontalidade e verticalidade do todo e das partes 

da colina. 

“Nem a Algura que se diz nem a Algura que se vê devem ter mudado muito desde então, mas o que era excêntrico tornou-se 

habitual, estranheza o que passava por norma, e as virtudes e os defeitos perderam excelência ou desonra num concerto de virtudes e defei-

tos diferentemente distribuídos.” 12 

A transformação de um lugar é apenas a forma como este acarreta a passagem do tempo. O envelhecimento e a 

. . . . . . . . . . 
8 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág.19 Ln.1-6. 
9  Ver  Projecto Urbano da Colina de Santana em http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/licenciamento consultado às 20.30h do dia 22/01/2014!
10 Ver Plano Director Municipal de Lisboa em  http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal consultado às 20.30h do dia 22/01/2014 
11 «O que fazer aos antigos hospitais de Lisboa» em http://www.publico.pt/local/noticia/o-que-fazer-aos-antigos-hospitais-de-lisboa-1470611 consultado às 13.00h do dia 16/11/2013 
12  Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 77 Ln.8-12. 



!
17 

erosão dos materiais e dos ideais. A transformação do lugar é no fundo a sua adaptação, a forma como passa de novidade a 

desapercebido. Assim se passou com os conventos da colina.  

Os conventos são personagens importantes quando se conta a história de Lisboa e das suas gentes. Estes lugares, 

hoje considerados património, passaram pela destruição e por grandes remodelações ao longo dos tempos, quer durante a 

presença, quer após a extinção das ordens religiosas e a desamortização dos seus bens. A vocação destes conventos sempre 

foi a de criar um elo de ligação com a sociedade mundana que os rodeava, o seu papel era serem lugares de auxílio. A sua 

presença coincidia muitas vezes com as correntes mendicantes. No fundo, foi esta união entre um edifício e os habitantes 

da cidade que fizeram com que ainda hoje, os conventos continuem a contar-nos o seu romance. Veja-se o Convento de San-

ta Marta13. 

Mas a transformação é também difícil. “(…) é arriscado e exige uma atenção e uma aprendizagem contínuas: tentar e sa-

ber reconhecer, no meio do inferno, quem e o que não é inferno, e fazê-lo viver, e dar-lhe lugar.”14 

Este breve romance que nos conta os momentos mais prósperos e os mais perturbados de um lugar podia ser o 

de qualquer um de nós. A essência deste lugar é a forma como a sua história nos é familiar, praticamente intemporal na me-

dida em que se repete mesmo quando fora desta ordem cronológica. 

“In conclusion, let us put historicity, and the possibility of repetition to the test. Aristotle often used to enphasize in his writing 

that the most importante thing is the correct, original assurance in a matter, emerging from a familiarity with the matter itself, the assuran-

ce of the appropriatte matter of dealing with the matter.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

. . . . . . . . . . 
13 Evolução histórica do convento de Santa Marta: 1583: Era o lugar de recolhimento de donzelas pobres; 1612: Dá-se a fundação do convento de religiosas clarissas da 2ª regra sob a 
invocação da Santa Marta, com o projecto inicial de Nicolau Frias; 1755: Sismo, fogo e maremoto em Lisboa, em que apenas onze dos sessenta conventos de Lisboa se mantiveram habitá-
veis. 1890: Torna-se o hospício dos clérigos pobres durante o surto de peste; 1903: Passa a servir de anexo ao hospital de São José; 1910: Instala-se a Escola Médico Cirúrgica de Lisboa, 
Hospital escolar da faculdade de medicina de Lisboa; 1953 até aos dias de hoje é o Hospital de Santa Marta. Ver em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6531 
consultado às 20h00 do dia 21/01/2014 
14 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 174. 
15 Heidegger, Martin. The Concept of time. Traduzido por William Macneill. Ed. Blackwell, 1989. Pág. 21E!
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O LUGAR DE ASSEMBLEIA 

 

 

A palavra na sua essência.  

Não existem edifícios felizes ou infelizes.16 Existem aqueles que se transformam e alimentam os nossos desejos e 

aqueles que se deixam consumir por estes desejos ou simplesmente não os permitem. 

O convento feminino e a sua cerca pertencem ao primeiro grupo. É um lugar que existe na mente de quem o 

habita, feito de ideias17 e ideais, apenas visíveis através de uma forte simbologia. É, em primeiro lugar, um edifício sem formas 

e sem figuras, só depois se materializa. Define-se pela sua modéstia exterior e riqueza interior marcando a sua posição sobre a 

importância da alma face ao corpo. Traz à superfície o funcionamento do quotidiano, descodifica-o e atribui-lhe um signifi-

cado. Desvenda-o e simplifica-o. 

Do sentido de clausura retira-se a vontade de protecção. O convento é também a vontade de quem precisa tan-

to de um muro que divida dois mundos encenados, como de uma porta, para que se possa entrar ou sair. É esse o papel do 

convento enquanto peça urbana. É uma ilha na cidade e coexiste com ela. É de tal forma contrastante da paisagem urbana 

que o envolve que a percepção do tempo se altera. O tempo torna-se mais evidente de tão exposto que está. O convento é 

um lugar que lida com o tempo e a memória de tal forma que permite a saudade. 

O seu lado feminino, apenas iluminado através do claustro, faz com que todo o edifício se encontre de costas 

voltadas para o mundo exterior, não se percebe onde se entra ou sai e até na igreja se entra de lado por uma porta afastada da 

rua por uma escadaria, como se a cerca e a ausência de aberturas para o exterior não fossem suficientes para dividir o mundo 

dos leigos do mundo divino.  

“Mortificadas assi, parecião como mortas, porque não ouviam nem falavam, não viam nem eram vistas (História Seráfica, 

Tomo I, p.510)”18.  

É assim que são descritas as freiras que habitavam estes conventos femininos.  Esta descrição remete-nos para um 

paralelismo entre o sentido de clausura e solidão e os novos valores da contemporaneidade associados ao espaço global e  

realidade virtual. O desenho do convento conta-nos como os espaços colectivos, quando voltados sobre si próprios, ajudam 

a trazer o tal mundo virtual ao físico, e talvez retomar a experiência de convívio. Dar espaço à informalidade na era da infor-

mação. É o sentido de vizinhança que se copia dos bairros tradicionais de Lisboa e das comunidades religiosas nos seus con-

ventos e se replica nos bairros digitais de hoje, recuperando assim a definição primeira da palavra conventus19. 

O que simboliza este sentido de assembleia, no convento, é o claustro. O claustro é o lugar que representa o es-

paço do indivíduo, do colectivo e de tudo aquilo que o transcende. É o pedaço de céu na terra.  

O convento e a vivência espiritual que promove é na realidade uma casa onde se vive em comunidade. Assim 

nos mostra a sua organização espacial. O piso do claustro era onde se davam os actos comunitários: a sala do capítulo onde 

se recebiam as reuniões solenes; à hora das refeições era no refeitório que todos se reuniam; existia ainda uma biblioteca, e 

claro, a igreja, o lugar que recebia o mundo exterior. No piso superior sim, encontrava-se o dormitório composto por celas 

individuais. O momento de introspecção máxima.  

Ao redor do convento estavam os campos quer de recreio quer de cultivo, cercados pelo muro protector.  

. . . . . . . . . . 
16 «Dito isto, não vale a pena determinar se se deve classificar Zenóbia entre as cidades felizes ou entre as infelizes. Não é nestas duas espécies que faz sentido dividir a cidade» Calvino, Italo. 
As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág.45 Ln.20-21.!
17 «E, assim como as formas passam, e se destroem, as ideias permanecem, são imperecíveis». Baeza, A. Campo. Principia Architectonica; ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.13 Ln.18. 
18 Gomes, Paulo Varela. Arquitectura de Mulheres, Mundo de Homens. Intervenções da DGEMN em edifícios de mosteiros femininos extintos (1930-50). DAFCTU. Coimbra Pág.6 Ln.14-15. 
19  “CONVENTO, s.m. casa onde os religiosos fazem vida em comunidade; recolhimenrto; mosteiro; (fig.) reclusão; casarão. (Do latim conventu-,«reunião; assembleia», part. pass. de 
convenire, «reunir-se»).” Dicionário da língua portuguesa. Porto Editora, 7ªEdição. 
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Os momentos do lugar de assembleia que contêm o programa. 

“ 1. Being-in-the-world 

  2. Being- with-one-another 

3. Speaking out, with, about something”20 

Abrigo, comer e dormir. Dar resposta às necessidades humanas básicas. É esta a base do funcionamento de qual-

quer cidade. A existência de uma zona de residência é fundamental para garantir que um lugar será de facto habitado e que 

terá um papel vital na vida do indivíduo. É também uma necessidade básica do indivíduo a vivência em comunidade. Quer 

em regime temporário quer a tempo inteiro, estes lugares residenciais são a base dessa vivência baseada em trocas. 

A partilha. As trocas culturais, comerciais, afectivas, de conhecimento e do quotidiano fazem parte integrante da 

cidade. Quando concentradas num só lugar, tonam-no cidade e propiciam um avizinhamento entre os indivíduos e as suas 

actividades diárias. A segregação de cada função num só lugar põe-se de lado e promove-se a hibridez dos lugares da cidade, 

tornando-a mais autossuficiente. 

A produção. Aliar as actividades de lazer e de ócio à produção e ao trabalho contribui para um equilíbrio e bem-

estar que se procuram no mundo que incentiva a inovação e a criatividade.  

Em tudo, a natureza. “Fazer parte de” em vez de manipular que nos rodeia. O jardim procura ser o lugar de assem-

bleia de excelência. Quase como fuga ao ritmo citadino, são as actividades físicas e contemplativas que os espaços amplos e 

verdes mais promovem. Como que um regresso às práticas conventuais, recorre-se sempre ao culto pelo mundo a que per-

tencemos. 

 

Não existe cidade sem estes momentos: existir, partilhar, transformar e em tudo, a natureza. Esta sequência de 

momentos enclausurados no lugar de Santa Marta, tornam-no numa cidade particular dentro de outra cidade mais comple-

xa:“(…)confirma-se a hipótese de que cada homem traz na mente uma cidade feita só de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, e 

são cidades particulares que a preenchem..”21 

 

Conventus em vez de convento. 

Tudo isto é o convento. É a partir da essência desta palavra que se constrói a vida neste lugar aqui narrado. Põe-se 

de lado a conotação de clausura, de lugar fortificado, introvertido e fora de alcance, para dar lugar ao conventus. Este sim, lu-

gar de reuniões, de qualquer um, um ponto de encontro e surpreendente pelo seu carácter excepcionalmente familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

. . . . . . . . . . 
20 (Conceito de Dasein) em Heidegger, Martin. The Concept of Time. Traduzido por William Macneill. Ed. Blackwell, 1989. Pág. 7E 
21 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág.43 Ln.11-14.!
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PARA ALÉM DA FUNÇÃO 

 

 

A função essencial. 

Não é possível prever os acontecimentos na cidade, nem como esta evolui ou se movimenta; a mudança não é 

determinável. O único programa possível de propor é um manifesto a cada lugar. É na capacidade de integração de cada es-

paço singular na cidade que está a essência desta. “A cidade é percorrida como um todo e vivida em partes”22. O edifício do con-

vento e a sua cerca são por si só uma forma de cidade.23 

A única função possível de assegurar neste lugar é a de viajar. 

“Chegando a qualquer nova cidade o viajante reencontra o seu passado que já não sabia que tinha: a estranheza do que já 

não somos ou já não possuímos espera-nos ao caminho nos lugares estranhos e não possuídos”.24 

Viajar no tempo é fugir ao presente. É alimentar a curiosidade. É querer voltar aos tempos a que nunca perten-

cemos e querer fazer parte deles. Propõe-se entrar no imaginário de um edifício que conta nas suas paredes uma história. A 

viagem que este lugar oferece é uma viagem no tempo, à imaginação inesgotável num tempo indefinido. É apenas quando 

deixam de ser necessários os relógios e passa a ser o redor a pontuar o dia, que nos apercebemos que é o lugar quem dita as 

horas. Aqui, não é preciso andar para viajar. O corpo está parado enquanto a mente viaja.  

“Todas estas belezas o viajante já as conhece por tê-las visto também noutras cidades. Mas a propriedade desta é que quem lá 

chegar numa noite de setembro, quando os dias já diminuem e as lâmpadas multicores se acendem todas ao mesmo tempo (…), lhe apetece 

invejar os que agora pensam que já viveram uma noite igual a esta e que então foram felizes.”25 

Para quem? É quem habita que comanda o que acontece. Cabe ao lugar dotar-se de espaços que permitam re-

ceber o inesperado. Os espaços são encarados não como fins mas como meios para dar resposta às necessidades específicas 

de quem habita a cidade. Para todos. 

“The clock that one has, every clock, shows the time of being-with-one-another-in-the-world. In research into history we find re-

levant but as yet quite unclarified phenomena, such as that of generations, of the connection between generations(...)”26 

Para o lado infantil. 

Descendo a colina, quase a chegar ao fim, encontra-se a cerca de Santa Marta. Um esconderijo na cidade. Entra-

se no convento, rico em espaços sinuosos quase labirínticos. É o despertar da curiosidade. Entra-se na igreja. Tudo é maior. 

Num jardim, os regadios seriam rios.  

A cerca enclausura o lugar de assembleia e torna-o confortável. Uma vez encontrado um refúgio, o lugar primi-

tivo, o mundo inocente estende-se ao largo da imaginação. É este o lado infantil de Santa Marta. Aí reside o começo. 27 

Para o peregrino. 

 O convento é o lugar para a jovem inquietude que caminha em busca de algo espiritual. Um lugar de encontro. 

Onde nos encontramos. O lado jovem do convento é o seu desassossego consigo próprio. A sua predisposição à mudança 

e a sua revolta interior constante.  

 

. . . . . . . . . . 
22 Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 16 
23 [Spalato] «um grande edifício, um palácio, que se torna cidade e transforma os seus caracteres internos em caracteres urbanos, demonstrando a riqueza infinita das transformações analó-
gicas na arquitectura quando esta opera sobre formas precisas (...) o edifício é analogicamente referido a uma forma de cidade. Daí deriva também que o edifício pode ser projectado por ana-
logia com a cidade.» Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 18-19 
24 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 36 Ln.20-25. 
25 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 15 Ln.5-12. 
26 (sobre o fenómeno das gerações) em Heidegger, Martin. The Concept of time. Traduzido por William Macneill. Ed. Blackwell, 1989. Pág. 17E!
27 Ver imagem [A cerca] p.23!
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Para o desatento. 

“A gente passava sem querer nada, sem fazer nada: é a cidade hodierna, o homem da multidão, o ocioso que participa no me-

canismo da cidade sem o conhecer, pertencendo-lhe apenas na sua imagem.”28 

O adulto desenha a cidade à sua medida. Tudo é feito segundo a lei do (seu) menor esforço, para que lhe facilite 

o quotidiano atarefado. Mas acaba por não se soltar da corrente do tempo. Desapercebe-se do mundo como é, esquece-o. 

O convento é o lugar para o desatento, é desenhado a uma medida que o transcende. Impõe-se ao esquecimento, repetindo 

os sinais para que a cidade comece a existir29.   

Para os contadores de histórias.  

Cada painel de azulejos é um livro que conta uma história, mas são os mais experientes que as decifram na sua to-

talidade e vão mais além. É a contar com os contadores de histórias, a cada vez mais numerosa geração idosa, que se trans-

porta este lugar de geração em geração e se acrescenta um ponto. 

“A cidade sonhada continha-o jovem; a Isidora chega em idade tardia. Na praça há o paredão dos velhos que veem passar a 

juventude; ele está sentado em fila com eles. Os desejos são já recordações.”30 

 

Ao integrar as quatro gerações num mesmo lugar, o ambiente que se gera é familiar. Não há como encarar este 

convento senão como uma grande casa para todos. “(...) na arquitectura, a casa é o que melhor caracteriza os costumes, os usos, os 

gostos de uma população; a sua estrutura, tal como os caracteres distributivos, não se modificam senão em tempos muito longos”.31 

A essência deste convento não é nenhum mistério. É acima de tudo comum e familiar. É o facto de conter um 

lado banal, humano e vulgar que o torna eterno na sua essência. Ir para além da função significa apenas dar lugar a estas qua-

lidades simples e cativantes, que de alguma forma nos lembram a nossa própria vida. É uma arquitectura invisível de lugares 

informais que abrigam as pequenas e as grandes mudanças. São estáticos e flexíveis ao mesmo tempo: a sua função é aparen-

temente incógnita e ao mesmo tempo infinita. 

 “Flexibility is not the exhaustive anticipation of a all possible changes. Most changes are unpredictable (...) Flexibility is the 

creation of margin – excess capacity that enables different and even opposite interpretations and uses.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

. . . . . . . . . . 
28 [Foro Romano] «(...) o foro torna-se assim um facto urbano de extraordinária modernidade; tem em si tudo o que de exprimível existe na cidade moderna» Rossi, Aldo. A Arquitectura da 
cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 178.!
29 «A memória é redundante: repete os sinais para que a cidade comece a existir » Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 28 Ln.19-20.!
30 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 16 Ln.9-12. 
31 Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 159. 
32 Koolhaas, Rem e Mau, Bruce. S,M,L,XL. Ed. Monacelli Press, 1995. 
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ESSÊNCIA E APARÊNCIA 

 

 

“A História da arquitectura é uma história de ideias, de ideias construídas, de formas que se materializam e erguem essas 

ideias”33.  

Estendem-se as questões do tempo e da memória, como pressupostos de imaterialidade e ausência de gravidade,  

à materialidade e à construção: a essência e a aparência coexistem. 

A leitura de um espaço é a fusão entre o que realmente é visível e as associações que despertam. Quando se des-

vendam as diversas camadas de um espaço, que demonstram a forma como os desejos, as expectativas, as possibilidades e as 

restrições foram traduzidas em arquitectura, compreende-se a capacidade que esta tem de mostrar múltiplas realidades e di-

zer algo sobre o mundo. 

Lê-se o convento de Santa Marta34. 

O convento maneirista que segue uma lógica própria do estilo chão português é contaminado pelos valores cé-

nicos barrocos: 

No projecto inicial de arquitectura maneirista todas as preocupações se debruçavam sobre o intermédio entre 

interior e exterior. 

Abundavam as obstruções. Entre a rua e o interior do convento. Entre as celas e o coro, a sala do capítulo e o co-

ro, as celas e a portaria, o convento e a igreja. As ligações eram estrategicamente colocadas e desenhadas. Traduziam-se em 

laços orgânicos. Desviavam os olhares do aparelho monástico e apontavam-no para os altares. A arquitectura controlava ca-

da passo. O quotidiano já estava previsto, regrado e formalizado. 

A reclusão era a ordem e a simbologia, fundamental. 

Acentuavam-se as divisões tornando operacionais os limites e as fronteiras . Os percursos eram indirectos e envi-

esados e quando se intersectavam geravam pontos de colisão. Os espaços eram interrompidos e fragmentados.  Sobravam 

espaços aparentemente inúteis: tudo era polissémico. 

A preocupação em simplificar a forma como se apresentava o edifício ao exterior indesejado remete-nos para o 

estilo chão português35 onde se buscava a pureza das formas através de volumes prismáticos. Idealizava-se a imparcialidade e 

neutralidade tipológica. Havia uma desconfiança  pelo ornamento: “o ornamento «excessivo», bem como a cor, são indícios de do-

ença (física ou metafórica) ”36. Priviligiava-se a clareza da leitura dos espaços; predominavam as vistas e o vazio. As superfícies li-

sas e de cor branca nas paredes exteriores apareciam como sinais de genuinidade e tectonicidade. 

Os truques perspécticos que manipulavam os espaços eram postos de parte: “a perspectiva é o mecanismo por exce-

lência do exercício da soberania do homem e do poder modernos sobre o espaço”37. 

A Igreja pertencente aos séculos XVII e XVII38 era barroca. Só no interior foi permitido o contágio barroco. Os 

espaços internos eram secretos e sagrados, tactilmente revestidos e prudentemente mobilados. 

À mercê dos fundos angariados gerou-se o fenómeno da monumentalização dos interiores. Graças a esse fenó-

meno, o convento contém hoje uma das obras de azulejaria portuguesa seiscentista e setecentista39 mais importantes da ci-

. . . . . . . . . . 
33 Baeza, A. Campo. Principia Architectonica; ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.13 Ln.19 
34 Segundo o texto: Gomes, Paulo Varela. Arquitectura de Mulheres, Mundo de Homens. Intervenções da DGEMN em edifícios de mosteiros femininos extintos (1930-50). Caminhos do Pa-
trimónio:DGEMN,1999 
35  Segundo Kubler, George. Estilo Chão português: Este estilo nasce como resposta à tentativa de preservação da identidade portuguesa. Assenta em linhas rectas e segue uma influência 
clássica de métrica e proporção. Traduz-se numa arquitectura vernácula, compacta, fortificada e simplificada. 
36 Paulo Varela. Arquitectura de Mulheres, Mundo de Homens. Intervenções da DGEMN em edifícios de mosteiros femininos extintos (1930-50). Caminhos do Património:DGEMN,1999 
37 Paulo Varela. Arquitectura de Mulheres, Mundo de Homens. Intervenções da DGEMN em edifícios de mosteiros femininos extintos (1930-50). Caminhos do Património:DGEMN,1999 
38 1946: Considerado imóvel de interesse público pelo IGESPAR.!
39 1700-1725: Azulejaria associada à grande pintura; 1725-1755: Azulejaria associada à grande produção. 
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dade. Mais do que ornamental, é uma obra que contém informação visual. Continha temas ligados ao sagrado, ao profano 

(“ciclos” compendiais: as virtudes, as estações do ano...) temas mitológicos, fábulas ou temas domésticos. 

O  “Azul e branco”40 de agora. 

Se hoje os conceitos de flexibilidade e portabilidade são indispensáveis na arquitectura, identifica-se no azulejo 

uma enorme potencialidade. As suas aplicabilidades sempre foram inúmeras. Qualquer que fosse o espaço, a azulejo adap-

tava-se e, como se por ilusionismo, tornava-os outros. Transformava-os através de efeitos como o Trompe-l’oiel e de relevo 

perspectivado, capazes de tornar os planos  de parede opacos em transparentes e profundos.  

“Este naturalismo irridente e esta aparente ingenuidade torna o azulejo numa das artes mais especificamente portuguesas”41. 

 As pinturas, a azul de lhe dá o nome, a amarelo como se de ouro se tratasse, ou a ocre a primeira cor42,  eram o 

que personalizava e tornava únicos estes painéis que na verdade eram, na sua essência peças cerâmicas pré-fabricadas e es-

tandardizadas. 

O azulejo serve de analogia a esta dualidade própria da arquitectura e também da poesia. O absoluto e o relativo. 

O verdadeiro e o aparente. Só a rigidez da métrica e a precisão de cada palavra proporciona a liberdade das combinações. 

Embora seja apenas um material de revestimento, é parte do edifício, da sua história, e hoje, será da maior impor-

tância voltar a ele a dotar-lhe de novas interpretações. Interessa descrever estas particularidades do lugar – serão responsáveis 

por ligar o tempo passado ao futuro. A cada intervenção são reinterpretadas ou seja, reabilitadas. 

Muito mais do que a aparência, a essência. 

 “The character of a place is given to it by the episodes which happen there, like in the life of every person. It is not the shape, phy-

sical geometry alone that matters, but the events (not only human) that happen there, mainly those events which keep on happening there 

most often. This does not means that space creats events, or that it causes them”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
. . . . . . . . . . 
40 Pereira, Paulo. «Azul e branco» em Arte Portuguesa-História Essencial. Ed. Círculo de leitores, 2011. Pág. 701-703. 
41 Pereira, Paulo. Arte Portuguesa-História Essencial. Ed. Círculo de leitores, 2011. Pág. 703.!
42 «As cores e em primeiro lugar o ocre»  Vitrúvio. em Rua, Maria Helena. Os dez livros de arquitectura de Vitruvio. Ed. IST Press, 1998. Pág.227!
43 Alexander, Christopher. The Timeless Way of Building. Ed. Oxford University Press, 1979.!
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CONSTRUIR O TEMPO 

 

 

“Space is nothing in itself; there is no absolute space. It exists merely by way of the bodies and energies contained in it. (An old 

preposition of Aristotole’s:) Time too is nothing. It persists merely as a consequence of the events taking place in it. There is no absolute time, 

and no absolute simultaneity either. ”44 

O tempo e o espaço não são nada em si. Construir quer um, quer outro só é possível através de outros elementos: 

a gravidade e a luz.  

“A gravidade constrói o espaço e a luz constrói o tempo”45. 

 A luz constrói o tempo, a sua cor e a sua temperatura alteram-se, aparece sempre de maneiras diferentes ao lon-

go do dia. Interage com a natureza em todas as suas manifestações, altera os seus comportamentos e fá-lo exaustivamente 

todos os dias. 

A luz é uma onda mas também é um instante; é o único tempo presente. Mostra-nos o espaço em sucessivas 

perspectivas, multiplicando-o em vários. A luz contém a capacidade de esticar e atravessar o espaço. 

É como se tivesse vida e vontade própria, é regular e repetitiva. A sombra que a desenha replica o percurso do sol. 

Marca o tempo: a quarta dimensão do continuum espaço-tempo do universo. 

Inspirou o relógio e o calendário - as instituições humanas mais rígidas: são máquinas de medição do tempo, arti-

ficiais, abstractas e alheias ao que medem; afectam todos e estão presentes em qualquer actividade do quotidiano. Comer, 

dormir, pensar, agir... é assim possível materializar o tempo através da luz. 

O tempo deixa-se observar, existe como se de facto passasse, como se fosse um fluxo; é igualitário e percepcio-

nado por cada indivíduo de maneiras diferentes; é conservado na memória; é psicológico e também colectivo, é um símbo-

lo próprio de cada cultura, marca-a.  

Dar espaço       .  

Construir o tempo é assumir a mudança. A riqueza de um lugar está contida nas possibilidades espaciais que este 

apresenta em se adaptar ao tempo. “E, uma vez que o factor tempo é incorporado nas suas soluções, há mais espaço para o tempo. En-

quanto, por um lado, a estrutura representa o colectivo, por outro, a maneira como pode ser interpretada representa as exigências individu-

ais, relacionando assim o individual e o colectivo.”46 

Fala-se de vontades colectivas e individuais e de como elas mudam com as circunstâncias. Mas não é possível 

prever a mudança. Revela-se aqui a impossibilidade de construir o tempo, a única solução é dar-lhe espaço, para que possa 

ser o tempo a construir. Afinal, o melhor arquitecto é o tempo.47 

 “Debería potenciarse la mayor flexibilidad posible en la arquitectura, tanto en su interior como en sus aspectos formales, para 

afrontar su responsabilidad de ayudar a hallar soluciones a los dilatados problemas humanísticos, sociológicos y psicológicos. Cualquier 

presión formal externa (…) impide la participación real y activa de la arquitectura en el desarrollo humano y reduce de ese modo su impor-

tancia y su intensidad.”48  

A arquitectura não deve sobrepor-se ao espaço que o tempo precisa. É esta a qualidade que mantém um edifício 

vivo: dispõe-se a quem o habita. Esta qualidade não pode ser feita, apenas pode ser gerada. 

O convento de Santa Marta, objecto da presente reflexão sobre o tempo na arquitectura, comprovou já que ao 

. . . . . . . . . . 
44 definição de tempo e espaço segundo a teoria da relatividade de A. Einstein. Heidegger, Martin. The Concept of Time. Traduzido por William Macneill. Ed. Blackwell, 1989. Pág. 3E!
45 Baeza, A. Campo. Principia Architectonica; ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.12 Ln.22 
46 Hertzberger, Herman. Lições de Arquitectura. Ed. Martins Fontes, 2006. Pág 106 Ln. 52-67. 
47 Viera, Álvaro Siza. “O melhor arquitecto é o tempo” entrevista ao arquitecto em http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=119407 consultado às 13:00 do dia 25/08/2013 
48 Aalto, Alvar. La humanizacion de la arquitectura; ed. Tusquets, 1982. Pág.11 Ln. 16-20 
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manter constante a sua potencialidade de oferecer o seu espaço a todos para quaisquer que fossem as suas vontades presen-

tes e futuras, mantém a sua qualidade intemporal e o seu interesse para as gerações vindouras, o grande erro que se poderia 

cometer na sua reabilitação era impedir a sua reversibilidade, era fechá-lo, negando-o à cidade e retirando-lhe o carácter de 

catalisador.  

Um edifício que não pertence a um tempo específico não é indiferente ao tempo, pelo contrário, pertence a 

uma eterna contemporaneidade. Pertence a um tempo sempre presente. Quer um presente que já deixou de ser. Quer de 

um presente que virá a ser.  É da construção do tempo que parte a ideia do eterno. “If time finds its meaning in eternity, then it 

must be understood starting from eternity.”49 

Construir o tempo não é construir para um só tempo, mas sim, construir com e para a mudança. É construir para 

um lugar que existe e que muda. É construir para uma vontade que existe e que também muda. É não cair no erro de não 

mudar. À astúcia da poesia de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. 

 “(…) obrigada a permanecer imóvel e igual a si própria para melhor ser recordada, Zora estagnou, desfez-se e desapareceu. A 

Terra esqueceu-a”.50 

Não se querem edifícios eternos, eles não existem, nem uma arquitectura sempre igual ou sempre diferente. 

Quer-se a verdade. Nas ideias e na construção, não de um só tempo, de todos os tempos e em todas as suas escalas. 

Um lugar projectado tem em vista um futuro. Dar tempo dando espaço. É para o futuro que o tempo caminha. 

O passado, cultiva-se. 

“Some buildings are eternal in almost a literal sense: they are so strong, so balanced, so strongly self-mantaining, that they are 

not easily disturbed, almost imperishable. Others (...) fall back into the lesser state, where inner contradictions rule. (...) They reach to the 

realm of eternal truth. At that moment when they are free from inner contradictions, they take their place among the order of things which 

stand outside of time.”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . 
49 Heidegger, Martin. The Concept of Time. Traduzido por William Macneill. Ed. Blackwell, 1989. Pág. 1E 
50 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 25 Ln.6-8. 
51 Alexander, Christopher. The Timeless Way of Building. Ed. Oxford University Press, 1979. Pág.38!
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A RUÍNA52  COMO PONTO DE PARTIDA 

 

 

“A qualidade da arquitectura não se mede pela maior dimensão das obras. Mede-se sim, na capacidade de parar o tempo ne-

las, de suspendê-lo, (...)”53  

A arquitectura não é para sempre. O ciclo de vida dos edifícios encara-se de várias formas. Existem os que nas-

cem e vivem até se tornarem ruínas e entram em desuso. Existem os que, na tentativa de se cristalizarem num só tempo, são 

constantemente restaurados adiando o seu envelhecimento e acabam por se tornar postais com uma imagem fixa, levan-

tando questões de autenticidade. Existem aqueles que, na tentativa de combater os efeitos do tempo, se transformam, so-

frem sucessivas metamorfoses e mantêm-se em uso ao longo do tempo. Procura-se constantemente a possibilidade de ir ao 

encontro de uma arquitectura onde prevaleça a genialidade da descoberta. A arquitectura descobre na natureza a sua essên-

cia e recria os seus próprios materiais e métodos. 

“Si observarmos la arquitectura desde este prisma, o sea, como un apartado de la lucha entre el hombre e la naturaleza, descu-

brimos su carácter essencial: una variabilidade sistemática y constante.”54 

É esta complexa luta baseada em contradições, que interessa explorar no conceito de ruína como aqui é enten-

dido. A contradição de se ser natureza e de se querer distanciar dela, para a compreender. A existência de uma ordem (uma 

variabilidade sistemática e constante) que ainda assim permita o que não é controlável. O ser exterior e não perder o carácter 

interior e vice-versa. Partir do construído é assumir a “ruína” como fragmento que integra, artificial e natural, construído e 

derrubável. 

O que a ruína nos mostra, enquanto estado final do ciclo de um edifício, é a devolução do edifício enquanto 

construção à natureza. Fica sempre o estritamente estrutural, o essencial. É aí que se compreende que na natureza não exis-

tem peças a mais e é aí que se observa que a flexibilidade de um edifício no tempo se deve à sua essência e esta advém da na-

tureza. 

“Penso na definição que Milizia dá da essência da arquitectura como imitação da natureza: «(...) à arquitectura falta na 

verdade o modelo formado pela natureza, mas tem outro formado pelos homens (...)»”55. 

A cidade contém nas suas “ruínas” a resposta ao que o lugar pede. É Lisboa o primeiro caso de estudo para qualquer 

intervenção necessária na cidade. Bastará ler as suas evidências. Lisboa é um acumular de tempo; falar nas suas ruínas é por is-

so evocar a estratificação da cidade, ir até às suas fundações, conhecer o seu subsolo, conhecer a sua primeira função: ir ao 

encontro dos seus vestígios temporais é o ponto de partida. 

“Apenas o regresso ao ponto de partida, à origem, poderá continuar a abrir caminhos para o futuro da arquitectura”56 

Não se conta o princípio de um lugar sem incorporar a sua geografia. O rio Tejo constrói Lisboa. As primeiras 

ocupações surgem ao longo do seu estuário e, quando passa a pertencer às rotas atlânticas, recorre às cercas para conter a ci-

dade e protege-la. 

A Rua de Santa Marta coincide com um eixo primitivo da cidade gerado pela morfologia da própria.  É um dos 

dois vales que abraçam a colina e culminam no Rossio seguindo até ao rio. Nessa mesma linha de água, um aglomerado de 

ruínas encontradas chama particularmente à atenção: as galerias romanas, já na Rua da Prata, na Baixa lisboeta.  

. . . . . . . . . . 
52 Ruína: «La ruina es el final de la arquitectura y, simultaneamente, su princípio. Las ruinas son incompletas y accidentales, y por tanto, se convierten en cuevas (cavernas) artificiales. La ar-
quitectura es el proyecto delicado de la ruina.» Fujimoto, Sou. Nexus Futuro Primitivo. Revista 2G N.50 Sou Fujimoto Ed. Gustavo Gil, 2009. Pág. 143 Ln. 1-6!
53 Baeza, A. Campo. Principia Architectonica; ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.18 Ln.29 
54 Aalto, Alvar. La humanizacion de la arquitectura; ed. Tusquets, 1982. Pág.10 Ln. 20-25 
55 Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 38. 
56 Baeza, A. Campo. Principia Architectonica; ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.22 
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“(...)observem-se as secções horizontais da cidade que os arqueólogos nos oferecem; são como que uma trama primordial e eter-

na do viver, como que um esquema imutável.”57 

As galerias foram construídas para servirem de suporte às fundações dos edifícios costeiros da cidade uma vez 

que a praia chegava até ali.  Hoje, estão submersas e continuam a ter uma função estrutural a uma cidade que entretanto fora 

arrasada por um terramoto e novamente reconstruída. A água é hoje o que mantém as suas paredes esponjosas estáveis. Não 

servem para ser habitadas, mas já arrecadaram nos seus espaços frescos e escuros as mercadorias que alimentavam a cidade, 

eram o subsolo construído da cidade, eram o seu armazém. Hoje armazenam memórias. Adivinha-se a sua idade pelo aca-

bamento da pedra, mas a verdade é que o seu desenho é intemporal: observam-se qualidades que permanecem no tempo. 

Estes criptopórticos eram construídos como suporte das cidades. Resolviam declives e os problemas dos solos 

pouco consistentes, formando plataformas onde assentavam os edifícios. As galerias, de extensão desconhecida, são parale-

las umas às outras e comunicam-se progressivamente, são formadas por corredores com cerca de dois a três metros com pa-

redes de grande espessura recortadas por arcos de volta circular, os tectos são abobadados e pontualmente perfurados por 

poços de acesso à superfície. Pelas semelhanças formais aos reservatórios de água frequentes na cidade, já se julgou que o seu 

propósito seria o de armazenar água, mas tal não se verificou. 

De certa forma estas galerias representam a essência do que é Lisboa hoje. O que resta delas não é o seu aspecto 

original, mas sim uma época, uma forma de pensar e fazer arquitectura, uma estrutura sem qualquer artifício, um espectro da 

cidade. Vemos uma arquitectura diferente da que se faz hoje, quase oposta ou quase igual, a conviver. Os tempos encon-

tram-se e influenciam-se. Sempre que se introduz arquitectura na cidade, quebramo-la, mesmo que se tente responder ao 

passado. Assim se constroem novas camadas de espaço e tempo. 

 

 No convento de Santa Marta existem duas ruínas que são o ponto de partida: as que se vão ocupar e as que se 

vão construir. Ocupa-se o convento e constrói-se o jardim desde o subsolo. Ambas existem na memória; ambas são cama-

das de tempo que pertencem à cidade. 

“O resultado é este: quanto mais Leónia deita fora, mais coisas acumula; as escamas do seu passado fundem-se numa couraça 

que não se pode tirar; renovando-se dia-a-dia, a cidade conserva-se toda na única forma definitiva: a dos lixos de ontem que se amontoam 

nas lixeiras de anteontem e de todos os seus dias e anos lustros.”58 

O tempo lê-se em camadas que se contagiam umas às outras. Ao construir sobre o construído, amontoam-se os 

espaços e os tempos: é isso que se pretende ao usar a ruína como ponto de partida. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . 
57 Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 33 
58 Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis; ed. Teorema, 2011. Pág. 124 Ln.12-17.!
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AUSÊNCIA PRESENTE 

 

 

“Extreme emptiness is experienced when there are no objects at all. In darkness, on the ocean, or in outter space, the absence of 

all points of reference and orientation, the lack of attraction or repulsion, the undefined distances, can cause ultimate terror. Its social equi-

valente is the experience of a person who feels totally abandoned: the environment is complete without him, nothing refers to him, needs him, 

calls him, or responds to him. This lack of external definition destroys the internal sense of identity, because a person defines the nature of his 

own being largely by his place in a network of personal relations.”59 

O medo do vazio, do desconhecido, do escuro, do abandono traduz-se numa procura incansável do ser humano 

por uma identidade. A ausência quer-se presente.  

Justificam-se as demolições. 

O convento de Santa Marta é um dos conventos que permaneceu mais fiel ao seu desenho inicial. Mantém o 

desenho do claustro e da cerca quase intactos, ao contrário dos restantes conventos da colina. Após a ocupação do conven-

to pelo hospital, este lugar transfigura-se com a construção de um novo edifício composto por dois corpos que vêm ocupar 

o antigo jardim. Perde assim o seu equilíbrio entre a área edificada e a área reservada à vegetação. É por isso que surge a ne-

cessidade de apagar, sendo o dar um passo para trás e dois para a frente a estratégia adoptada. A demolição do corpo hospitalar 

é um gesto que procura ser radical sobretudo no que diz respeito à clarificação do lugar face ao seu papel na cidade. É tam-

bém o gesto que mais impacto terá na memória do lugar.  É o que mais participa no início da criação de uma nova narrativa. 

Esta narrativa volta a ter o jardim como uma personagem principal. A ausência causada pela demolição é na ver-

dade o que vai garantir a presença do convento no tecido consolidado da cidade que de tão preenchido mostra constante-

mente o desejo por espaços que o rompam. O jardim torna-se uma pequena janela aberta na cidade, permitindo o cruza-

mento de várias brisas, e a cerca um portal apetecível. A cerca perde a imagem de muro alto, lugar opaco, espesso e impene-

trável e passa a desvendar o prolongamento das ruas que o intersectam, torna-se também mais vulnerável. 

A ausência não existe. Nem o silêncio. Nem os lugares mais protegidos são mudos. Este convento nem quando 

se escondia da cidade lhe foi indiferente. 

Hoje, o silêncio na cidade traduz-se na aproximação a um pedaço de natureza, ou seja, ao tomar consciência da 

sua presença em tudo, chega a ter o mesmo papel que um templo numa cidade romana. É na natureza que o ser humano 

encontra hoje algo que o transcende, que não participa no ruído que o persegue, que clarifica a sua existência. O jardim  

construído restitui-se como templo que passa despercebido. 

Quer a ausência física de um corpo, quer a ausência do ruído contribuem na reabilitação deste lugar para cons-

truir e para materializar uma memória. 

Esconde-se o edifício. 

Para construir a ausência liberta-se o plano da cidade que corresponde ao jardim. Habita-se o subsolo. A linha 

que percorre o convento desde este a oeste, que passa pelo túnel responsável por ligar o claustro ao jardim, vai também ser-

vir de acesso às novas galerias subterrâneas, seguindo paralelamente à cerca. Este novo corpo enterrado comporta-se na ci-

dade como invisível, não competindo assim com a presença do edifício do convento. O edifício esconde-se do exterior mas 

no seu interior contém pequenos oásis em forma de pátios abertos ou é simplesmente iluminado desde cima. 

“Digging bellow the surface means becoming involved with matter rather than relinquishing it”60 

. . . . . . . . . . 
59 Arnheim, Rudolf. The dynamics of architectural form. Ed. Uni. of California Press, 1977. Pág. 21.  Ln. 4-13.!
60 Arnheim, Rudolf. The dynamics of architectural form. Ed. Uni. of California Press, 1977. Pág. 33 Ln. 34-35 
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Neste lugar interessa sempre ir para além da superfície. 

A intervenção em profundidade tem como objectivo tirar partido do solo. Se o jardim é a superfície construída 

da pausa, a composição pede também uma subida e uma descida de tom. A percepção alcançada por quem sobe do subsolo 

até ao jardim é a de quem se debate com a força da gravidade, é uma experiencia com conotações simbólicas que nos reme-

tem à libertação. Já descer do jardim e entrar na terra, num lugar compacto, contraído, é sair da experiência do dia-a-dia da 

cidade e entrar nas suas fundações, é compreender e explorar um início e um fim. 

“To dig is to explore. The foundation on which all life rests and from which it sprouts.”61 

Escavar é entrar no lado sombrio; aprofundar. Permitir que se aprecie a luz pela sua escassez. É na escuridão que 

a luz mais brilha, é quando a sua presença é mais sentida. Este lugar escavado, horizontal e de extensão infinita, é desenhado 

por essa luz vertical. 

“The simplest model of a man’s existencial space is a horizontal plane pierced by a vertical axis”.- Norberg-Shulz 

Na natureza, é a água o elemento responsável por moldar a matéria. A erosão não elimina mas sim, constrói es-

paço. Neste mundo escavado que se propõe é também o correr da água que indica o caminho que o espaço segue, a par 

com a luz que o ilumina. 

Deixar livre o nível térreo, para habitar um plano superior ou o subsolo, nunca é um gesto de libertação, mas sim 

de uma procura por uma sensação de abrigo e protecção que está na essência da arquitectura. 

A essência traduz-se numa ausência presente. O que existe mas não pode ser tocado. 

A luz pontua o espaço e desvenda-o. A água percorre o espaço e espelha-o; mostra um outro espaço que na rea-

lidade não existe, não é palpável, é apenas um reflexo. O seu efeito de espelho mostra o lado surrealista do espaço, uma outra 

realidade. A complexidade que a essência de um lugar contém traduz-se numa contradição entre a ausência e a presença. 

“The wall is destroyed, and the reflection shows a space that is not there”62 

O espaço pode não existir, mas o acontecimento dá-se. Compare-se agora duas maneiras de incorporar a água. A 

primeira como espelho, cuja única função seria a de reflectir o céu, trazendo-o ao plano terrestre. A segunda como lugar. A 

água como o lugar onde se pode molhar, tombar, refrescar, brincar. Enquanto lugar que nos envolve, do qual podemos fazer 

parte e que dará origem a momentos peculiares que nos marcam.  

A ausência presente não tem forma, mas vive de possibilidades. 

“The life of a house, of a town, is not given to it, directly, by the shape of its buildings, or by ornament and plan – it is given to 

them by the quality of the events and situations we encounter there. Always it is our situations which allow us to be what we are”63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . 
61 Arnheim, Rudolf. The dynamics of architectural form. Ed. Uni. of California Press, 1977. Pág. 33-34 Ln. 38,1. 
62 Arnheim, Rudolf. The dynamics of architectural form. Ed. Uni. of California Press, 1977.  
63 Alexander, Christopher. The Timeless Way of Building. Ed. Oxford University Press, 1979. Pág. 65 Ln. 16-20 
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C 
IR DE ENCONTRO AO QUOTIDIANO 

 

Explica-se o projecto mas fala-se de quotidiano. O quotidiano é o tempo das pequenas acções ou das longas es-

peras pelas grandes mudanças. Este é o tempo que se leva a percorrer as pequenas e as grandes distâncias. Ou o tempo de 

um só dia. Ou de cada estação. O tempo da vida ou o tempo da História.  

Trocam-se as voltas às escalas S, M, L, XL64 que definem os lugares consoante a sua dimensão, pelo tempo. Na 

procura em definir as escalas do tempo, tem-se em conta o quotidiano. 

No tempo da História. 

A fazer par com o eterno, expõe-se o passado, o presente e o futuro. Como se de uma metamorfose se tratasse, 

entende-se cada fase como um equilíbrio entre a fase antecedente e a fase seguinte. Aqui a metamorfose parte dos impedi-

mentos, das limitações e incoerências que o lugar comporta. É das condições que o lugar oferece que surge a possibilidade 

de o transformar. É do lugar que surge a questão do efeito do tempo na arquitectura. Não são só os usos que foram mudan-

do. A construção das espessas paredes e dos muros improvisados, o diálogo do edifício ora introvertido ora confuso, as pes-

soas e as suas práticas foram deixando marcas mais do que físicas pela colina, que ainda assim se comportou sempre com 

uma unidade dentro do todo da cidade. Este lugar é a prova de que aquilo que é efémero, que não é dado como garantido e 

que está disposto a mudar em nome de novas necessidades é aquilo que o torna sempre contemporâneo na cidade. 

No tempo da vida. 

Do lugar, das pessoas, dos lugares e de cada pessoa. Do seu lado infantil, peregrino, desatento e contador de his-

tórias. Ou seja, de quatro gerações e dos seus desejos que se traduzem num programa de foco desvanecido de tão ambicio-

so: assume-se que a interacção das gerações é essencial para garantir que existe uma continuidade e um interesse permanen-

te por parte do ser humano pelo espaço que habita. 

No tempo das estações. 

A adaptação está intrínseca na natureza. Muda-se a estação, muda-se o comportamento e consequentemente, 

mudam-se os espaços. Aproximando-se o frio, despem-se as árvores e agasalham-se os corpos. Com a chegada do calor, a 

vegetação floresce e os corpos refugiam-se à sombra e ao fresco. Cada linha projectada neste lugar vai em busca da dualida-

de entre as estações frias e as estações quentes e de como o corpo e a vegetação de adapta. 

No tempo dia. 

Todos os dias são ditados pela luz. É do dia e também da noite que trata esta escala de tempo.  O objectivo é en-

contrar um sentido para o lugar desde o despertar. Esse sentido sempre existiu e é o lado eterno do convento: é o seu lado 

de casa. O próprio edifício vive, dia após dia, modifica-se com a luz que nos conduz pelos seus espaços, envelhece, recupera, 

descansa e volta a acordar no dia seguinte e assim será até que se esgote. É importante para isso reforçar o lado residencial do 

convento, mesmo que mais informal e passageiro, ao contrário do que acontecia na sua função primeira. Desta forma o lu-

gar passa a ser utilizado nas vinte e quatro horas diárias, o que lhe proporciona uma dimensão de quotidiano e não apenas de 

acontecimentos pontuais. 

‘‘Mas, porque o espaço é contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é, igualmente, irreversível, isto é, dada a 

marcha constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, donde 

ainda a afirmação de que o espaço está em permanente devir. Quando, (...) passa pela cabeça de alguém dar a tal monumento o aspecto 

que já teve em época mais ou menos passada, cai-se na utopia de supor que aquilo que já foi pode de novo vir a ser, (...).’’65 

. . . . . . . . . . 
64 O.MA., Koolhaas, Rem e Mau, Bruce. S, M, L, XL. Monacelli Press,1995. 
65 Távora, Fernando. Da Organização do Espaço. FAUP. 2008 Pág.19!
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I 
TEMPO DA HISTÓRIA 

 

 

Nesta escala de tempo, descreve-se a ponte que se cria no projecto entre o passado e o futuro do convento de 

Santa Marta. Na primeira descrição recorre-se à escala urbana, fazendo uma analogia entre o passado de Lisboa e a proposta 

para o convento de  Santa Marta. Na segunda descrição, recorre-se à escala de pormenor, mostrando como se vai ocupar o 

passado. 

Recuperar o passado. 

Já ninguém é do tempo em que este lugar era o convento, em que era só edifício, jardim e cerca. A peça que ge-

rava vida ao seu redor, pela sua vocação. Hoje, a vocação é outra, o lugar continua a dialogar com a cidade, mas perdeu a cla-

reza. É sem o ser. 

Para retomar a clareza do passado, o projecto recorre à ausência prensente. Apagar e esconder, enterrando. O jar-

dim é agora também terraço. O claustro multiplica-se em pátios e replica-se a materialidade do azulejo. Ou seja, tudo se 

reinterpreta. 

Ao primeiro olhar, Lisboa não é cidade para edifícios enterrados. A luz única e o clima agradável não o justifi-

cam. No entanto, voltando ainda mais atrás no tempo, era aos pés das suas colinas, que surgiam, em Lisboa, as primeiras es-

truturas propositadamente enterradas: as galerias que serviam precisamente como fundação aos edifícios da cidade. 

No projecto, as galerias que se constroem, encostam-se ao túnel preexistente que ligava o claustro ao jardim. 

Mas vão mais além. Ligam-no também à travessa de Santa Marta, pontoando-a, dando-lhe a espreitar o novo edifício intro-

vertido. Por fim, culmina ascendendo à Rua do Passadiço. Ao centro, cresce até ao jardim, disfarçado de anfiteatro. 

É este novo edifício que vai reger a forma como se circula não só dentro como fora da cerca e do convento. Se-

gue-o e dá-lhe seguimento, redimido ao seu papel de criptopórtico de um jardim. 

Ocupar o passado. 

A igreja do convento encontra-se hoje ocupada pelo arquivo do hospital. Um pavimento improvisado esconde 

o chão em pedra destroçado pelo tempo. Assentam sobre ele as estantes preenchidas de arquivos, que alinham por corre-

dores que atravessam a nave. A razão é que havia falta de espaço e a igreja estava desocupada. Mas esta ocupação tirou ao lu-

gar a sua essência, invadiu-o. Tirou-lhe a cor, a luz. Fechou-o e diminuiu-o. Já só é igreja por fora. 

Aquilo que se propõe é o inverso. É desocupar o seu interior. Regressar à totalidade do seu espaço. E mesmo que 

a missa já não se dê, que se mantenha iluminado tal como era.  

A estratégia do projecto em relação aos espaços do passado passa por ocupá-los e desocupá-los. A uns espaços, tal 

como a igreja, o coro baixo e a sala do capítulo, devolve-se o vazio, outros são dotados de “motores”, como o espaço conver-

tido no lugar das refeições ou as celas reconvertidas. 

A intervenção que se propõe trará novos cheiros e uma nova acústica, pelos espaços que se agregam ou reco-

lhem, pelo pavimento que se substitui, pelos restauros que devolvem o que se perdeu. O objectivo é sempre tornar este 

convento num lugar confortável sem o descaracterizar. Acima de tudo, mantê-lo iluminado. Retirar-lhe as escamas e devol-

ver-lhe o branco. Voltar a espelhá-lo no azulejo. Recuperar alguns vão perdidos. E por fim, enquadrar a iluminação artificial 

nas arestas recortadas. 

O toque do passado com o futuro é feito abraçando o edifício novo ao antigo, mas sem se tocarem. É uma linha 

invisível que separa dois tempos por um percurso que dá continuidade à História do lugar. 
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II 
TEMPO DA VIDA 

 

 

Faz sentido explorar a escala do tempo da vida. É o tomar consciência da efemeridade natural das coisas. Dar es-

cala ao conceito de eterno quando aplicado à vida do ser humano. 

No projecto, esta escala é dada através das vivências que o lugar proporciona, a quem se dirigem, que funções 

serve. 

 “A arquitectura é a cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de sentimentos de gerações, acontecimentos públicos, de 

tragédias privadas, de factos novos e antigos. O elemento colectivo e o privado, sociedade e indivíduo, contrapõem-se e confundem-se na ci-

dade, que é feita de tantos pequenos seres que procuram uma organização e juntamente com esta, um pequeno ambiente para si mais apro-

priado ao ambiente geral”.66 

Os claustros. 

Dentro da cerca de Santa Marta só existe um claustro. Mas a proposta tenta ir ao encontro do plural da palavra. 

Ou seja, divide o claustro que existe em todos os seus significados e transforma-os, um a um, noutros claustros, reforçando a 

importância do primeiro. 

O claustro vegetal é o claustro dedicado à educação. É o aprender à sombra da árvore. De um lado, este claustro é 

definido por espaços dedicados a actividades educativas que comunicam com o edifício das galerias enterradas e com os 

terraços do jardim. Do outro lado, perlonga-se para o jardim da vegetação mais densa e de maior porte que quer reclamar o 

seu espaço. 

O claustro contemplativo é destinado ao ócio. É recortado gerando espaços abrigados que servem a função de tra-

balhar com a imaginação. Associado a este, está o claustro dos encontros. É o terreiro dedicado ao lazer que convida os percur-

sos que vêm de toda a parte. 

Os claustros-fonte de luz, são o lugar da cultura. É, em verdade, uma série de seis pátios, todos diferentes mas seme-

lhantes, que servem o propósito de iluminar as salas destinadas a exposições informais e outras que, aglomeradas, geram um 

pequeno mercado também de ocupação informal. Um sétimo pátio, perde a sua configuração de pátio e torna-se o anfitea-

tro do jardim. 

Por fim, o claustro-fonte da vida. É o claustro que representa o elemento água. Traduz-se num tanque que por um 

lado reflecte o jardim e por outro concretiza a vontade de usar a água não só para manutenção do jardim mas também co-

mo recreio.  

Estes claustros são desenhados de forma a que não haja uma guarda que não seja também um banco, ou um can-

teiro, ou se transforme em escadinhas, que perlongue uns caminhos e sugira outros, que seja a mesma guarda que abraça os 

terraços, revela o tanque, acolhe os regadios e oferece um chafariz: ao jeito da Lisboa mourisca. 

“Repetir nunca é repetir”67. 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . 
66 Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 33 
67 Siza, Álvaro. Imaginar a evidência.Edições 70. 2009!
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III 
TEMPO DAS ESTAÇÕES 

 

 

No tempo das estações explora-se a personagem responsável por gerar o novo imaginário que o projecto traz a 

este lugar: o jardim. 

O jardim enclausurado e que enclausura.68 

Este jardim está limitado pela cerca do convento.  É a cerca que desenha a franja entre o jardim e o resto da cida-

de. É a cerca que o vai dotar da experiência de entrar e sair de um mundo para o outro, de um tempo para outro. A cerca 

como limite e como portal. Dentro da cerca, é já o jardim quem enclausura, quem desenha o corpo da arquitectura que se 

introduz, que ora se fecha, ora se abre ao exterior. O mundo vegetal é engenhosamente articulado à nova arquitectura. 

O jardim filtrado e que filtra.69 

Ao assumir-se como filtro, o jardim não deixa que o ruído e o caos penetre neste lugar. É a sua vegetação que 

que filtra os olhares indesejados e convida o essencial. Mas também o jardim é filtrado pelo corpo opaco que só pontual-

mente o aceita e enquadra no seu interior, como pintura, mas sobretudo como luz. 

Estes filtros são usados no processo de homogeneização do edificado e do jardim que passam também a funcio-

nar como um todo, onde tudo tem uma ligação, uma relação íntima: um não existe sem o outro, um é imagem do outro. 

O jardim que invade e se deixa invadir.70 

Entrar e deixar entrar. Ser generoso. É o permanente diálogo entre o interior e o exterior que torna possível o 

confronto entre duas realidades opostas. O desenho do jardim que se propõe tem como premissa ser parte integrante de 

um tecido urbano já consolidado e simultaneamente de um convento que para além de edifício pré-existente é também to-

pografia, sombra e limite. O jardim acrescenta valor ao convento por se diferenciar deste, e não lhe retira as qualidades por 

respeitá-lo e formar com ele uma unidade. 

O jardim contínuo e interrompido.71 

São os percursos do jardim que conduzem os movimentos no lugar. Quer horizontal quer verticalmente, há 

uma continuidade que se sente pelas infinitas possibilidades de caminhos, vistas, encontros e desencontros. O jardim co-

manda as conexões. Mas esta linha contínua é constantemente intersectada. Transforma-se numa linha repleta de espaços e 

acontecimentos e os intervalos entre eles. 

O jardim como território: protector e catalisador.72 

O jardim vai garantir que o convento seja um lugar público, à disposição de quem o queira usufruir. Vai ser res-

ponsável por atrair novas pessoas e novos modos de ocupar os lugares de Lisboa, que na mesma situação, começam por ser 

abandonados e acabam por se degradar. Retoma o seu papel de catalisador na cidade e desta forma, protege-a.   

 “A cidade formou com o seu território um corpo inseparável (...) por vezes o território regenera a cidade destruída” 73 

O jardim interior e o jardim exterior. 

São as estações a ditar as cores do jardim e, para que possa ser experienciado com conforto em todas elas, o jardim 

responde a cada estação convertendo-se em lugar abrigado, ora do interior, ora do exterior. Contradiz-se para que possa 

responder simultaneamente às quatro estações. 

. . . . . . . . . . 
68 Ando, Tadao. Naturaleza encerrada. em El Croquis 44+58 -Tadao Ando 1983-1992. Pág. 115 
69 Ando, Tadao. Naturaleza que ha sido filtrada. em El Croquis 44+58 -Tadao Ando 1983-1992. Pág .143 
70 Ando, Tadao. Naturaleza que invade. em El Croquis 44+58 -Tadao Ando 1983-1992. Pág. 155 
71 Ando, Tadao. Continuidad y descontinuidad. em El Croquis 44+58 -Tadao Ando 1983-1992. Pág.215 
72 Ando, Tadao. Impresion y proteccion. em El Croquis 44+58 -Tadao Ando 1983-1992. Pág.237!
73 Rossi, Aldo. A Arquitectura da cidade. Ed. Edições Cosmos, 2001. Pág. 189 
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IV 
TEMPO DO DIA 

 

 

A escala do dia atribui proporção à luz. Ao longo das vinte e quatro horas, é a luz que dita os acontecimentos, os 

comportamentos, o modo como os lugares são habitados, dia após dia. 

Infinitas possibilidades. 

 ‘‘Os materiais são infinitos - imaginem uma pedra que podem serrar, limar, furar, cortar e polir, e ela será sempre diferente. E 

depois pensem nesta mesma pedra em quantidades muito pequenas ou em quantidades enormes, será outra vez diferente. E a seguir expo-

nham-na à luz, e ela será mais uma vez diferente. Apenas um material e já tem mil possibilidades.’’74 

A luz possui o poder de tornar um espaço em vários. O que se propõe neste projecto é a possibilidade de habitar 

o mesmo espaço mais do que numa maneira, ao longo do dia, e tal  só se torna possível ao associar a forma como o espaço é 

iluminado à função que o irá ocupar: a luz como o elemento que torna a arquitectura flexível ao longo do tempo. 

Prevalece assim a existência de espaços-incógnitos à de espaços completamente definidos e dotados do agora. 

Estes espaços-incógnitos são de carácter público, privado ou semiprivado, interiores, exteriores ou do entretanto. São dese-

nhados para existirem com mais do que uma função e para mais do que um tempo. São por isso flexíveis no tempo e no es-

paço. Não representam nunca uma crise de identidade, dão apenas lugar à sua própria transformação. A noção de segregar 

as funções dos edifícios em zonas específicas da cidade não é sustentável, sempre que possível, um edifício deve comportar 

programas complementares, recorrendo a um exercício de conciliação de usos. 

Elemento natural e cultural.  

“(...) sempre pensei que as paredes de um quarto de hospital, as roupas médicas, os instrumentos cirúrgicos não deviam, quando 

o paciente é japonês, ter esse brilho metálico ou essa brancura uniforme, mas sim cores um pouco mais sombrias e suaves. Se o doente fosse 

tratado numa divisão de estilo japonês com paredes cor de areia, estendido sobre esteiras, a sua apreensão seria seguramente menor.”75 

Retirar o carácter de hospital a este lugar vai para além do abandono das práticas: exige dotar o espaço de uma 

nova luz. O programa do novo edifício irá remeter-nos às funções do antigo convento. É proposto um lugar onde prevalece 

a vegetação, a arte, o sentido de comunidade quer residente quer “peregrina”, as actividades colectivas e individuais, a apren-

dizagem e o bem-estar. 

Os quartos do convento são acordados pela luz nascente. As refeições são acolhidas pela luz especial do claustro 

e pelo pátio que as perlonga até ao exterior. Nos espaços de trabalho, a concentração e a reflexão é dada pela forma indirecta 

como a luz se aproxima: também a luz é reflexão. O jardim, durante o dia, protege-se da luz omnipresente através de arca-

das, pérgolas, e claro, debaixo das copas das árvores. À noite, os espaços exteriores iluminam-se artificialmente e delimitam 

os lugares de encontro, enquanto os interiores recolhem-se e adormecem. 

É a luz quem estabelece hierarquias. Os níveis de privacidade estão intimamente ligados aos níveis de luminosi-

dade. O exibicionismo da estética do convento é moderado pela luz que favorece a beleza própria de um lugar escuro ilu-

minado – continuam a dominar os jogos luz e da criação de atmosferas. 

 

 

 
  

. . . . . . . . . . 
74  Zumthor, Peter. Atmosferas Ed. Gustavo Gil.2009 Pág. 26 
75 Tanizaki, Junichiro. Elogio da Sombra. Ed. Relógio d’água. 1993. Pág.26. Ln.18-23!
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D 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  

 

 
767778  

. . . . . . . . . . 
76 Baeza, A. Campo. Principia Architectonica. Ed. Caleidoscópio, 2013. Pág.73 
77 Ver “Teoria da Relatividade” em http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_relatividade consultado às 19h40 do dia 22/01/2014 
78 Alexander, Christopher. A Pattern Language. Ed. Oxford University Press, 1977. Pág.1106. 
 
 

“O espaço e o tempo– estes são os tópicos da Arquitectura.” 76 

 

“Tempos. Conventus.” é a tentativa de incluir a proposta arquitec-

tónica numa “teoria da relatividade” que quer ir ao encontro da de Einstein: 

recorre-se à metáfora77. 

A constante é a velocidade da luz; 

O espaço e o tempo são uma entidade geométrica unificada; 

Na proposta de arquitectura, tal como na “Teoria da Relativi-

dade”, existem quatro dimensões: três espaciais e uma temporal; 

Tudo é relativo: 

Entrar-Sair; 

Passado-Futuro; 

Perto-Longe; 

Interior-Exterior; 

Subir-Descer; 

Mostrar-Esconder: 

Privado-Público; 

Luz-Sombra; 

Espaço-Tempo; 

Matéria-Imaterial; 

Essência-Aparência; 

Ausência-Presença; 

... 

À luz desta imitação tentou-se, em primeiro lugar, compreen-

der o Lugar e, em segundo lugar, construir uma nova história para o Lugar. 

 

“Light filtered through leaves, or tracery, is wonderful. But why?”78 

 

Mas porquê?  - É a pergunta que fica por responder: nem na 

“Teoria da Relatividade” se encontrou a resposta. 
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