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APRESENTAÇÃO 

 
A perda de identidade do espaço público 

na Cidade Moderna 
 

Nuno Miguel Candeias Manteigas 

 
A presente dissertação pretende abordar um tema que tem vindo cada vez mais a ter 

um maior impacto no urbanismo e no modo como o mesmo é planeado, o espaço público 

e a sua identidade, destacando a sua importância para a reconversão urbana nas 

cidades do quotidiano. 

Focar-nos-emos no caso do Espaço Público, com origem na Cidade e no principal 

interveniente que a modela: o Desenho. Partindo daqui estudaremos vários elementos 

que são essenciais para se conseguir entender o desenho, a Cidade e o Espaço. 

Alicerçando-nos nesta exposição teórica investigaremos o caso português da Cidade de 

Lisboa em concreto. Contextualiza-se a noção de identidade e de espaço público. 

Posteriormente, são estudados três bairros lisboetas – Olivais Sul, Telheiras e Chelas– 

a partir de uma leitura de elementos existentes na cidade que condicionam o público: 

morfologia e estrutura organizativa e sistema residencial. 

Por fim, observados os casos de estudo e definidas as causas que têm vindo a afastar 

o espaço público da cidade e a fazer com que o mesmo perca a sua identidade, insere-

se nesta análise um novo caso de estudo, onde o Espaço Público ganhou desde cedo 

o seu papel e a sua identidade, tendo sido sempre tido em conta aquando do desenho, 

planeamento e evolução da zona onde está inserido, sem nunca descuidar os 

intervenientes que compõem o conjunto e deixando a identidade do mesmo assumir-se 

como principal fator para a importância do espaço no local onde está inserido.  

Palavras-chave: Espaço, Lisboa, Desenho, Olivais, Chelas, Telheiras, Alvalade, 

Identidade. 

 

 
 
  



 

  



 

ABSTRACT 

 
The loss of identity of public space in modern city 

 

Nuno Miguel Candeias Manteigas 
 

This thesis aims to approach a topic that has been having a greater and greater impact 

on town planning and on the way the public space and its identity is planned, 

emphasizing its importance as a privileged space for urban renewal in everyday cities. 

We will focus ourselves in the case of the Public Space, which origin comes from the 

City and from the main   actor that gives shape to it: the drawing.  Having this as the 

starting point we will analyse several elements essential for the understanding of the 

drawing, the City and the Space. 

Having this theoretical exposition as a basis we will investigate the aspect of the public 

in the City, specifically the portuguese case of the city of Lisbon.  The notion of identity 

and public space is also contextualized. On a second phase three Lisbon 

neighbourhoods, Olivais Sul, Telheiras and Chelas, are going to be studied, from a 

reading of some of the elements that exist in the city and that influence the public: streets, 

attraction points and residential system. 

Finally, after observing the case studies and defining the causes that have been putting 

the public space away from the city and making it lose its identity, it will be introduced in 

this analysis a new case study, where the Public Space has won since early its role and 

identity. It has always been taken into account when the area, where it is inserted, was 

drawn, planned and developed, never neglecting the actors that compose the set and 

this lets its own identity assume itself as the main factor for the importance of the space 

in the place where it is inserted. 

Keywords: Space, Lisbon, Draw, Olivais, Chelas, Telheiras, Alvalade, Identitity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Refletir sobre o espaço público significa refletir sobre a cidade, sobre as maneiras de a 

habitar ou sobre as formas através das quais se constrói e se representa. Há uma 

identidade nos espaços públicos da cidade? E se sim, como é esta influenciada e como 

pode ser evidenciada?... É este o assunto que pretendemos abordar na presente 

dissertação.  

O espaço público desde tempos antigos foi sempre um lugar associado ao convívio, daí 

o seu caráter de “público”, que é de todos. Partindo destas duas questões vamos então 

à “aventura”, à descoberta…defendendo a questão do Espaço Público na estrutura 

citadina e como este é fundamental para a boa perceção de uma identidade, sendo que 

este conceito hoje em dia, deverá ser utilizado no planeamento da cidade. Iniciámos 

esta abordagem pelo estudo do desenho e da importância que este, e os elementos que 

dele fazem parte, interagem e influenciam a cidade, a sua funcionalidade e os seus 

espaços.  

Na primeira parte da dissertação desenvolve-se o conceito de Cidade, tendo o Desenho 

como origem a partir de: 

a) Ponto e Reta; 

b) Plano e Volume; 

c) Morfologia e Espaço; 

Ligamos duas realidades, uma mais teórica e outra mais prática, partindo da 

simplicidade que é o Ponto até chegar a um elemento mais complexo que é o Espaço. 

Na segunda parte é realizado o estudo aprofundado dos casos escolhidos. Bairros onde 

os espaços públicos são cada vez mais decadentes e individuais, tornando-se, portanto, 

fundamental entender de que modo os mesmos podem ou não ter identidade. Bairros 

onde existiu um descuido ao nível do seu desenho e planeamento, gerando uma 

identidade irreconhecível. Observamos o caso concreto de bairros lisboetas 

modernistas, numa relação entre identidade e público. 

a) Bairro dos Olivais-Sul, associado à rua enquanto espaço público; 

b) Bairro de Telheiras-Sul, associado à praça enquanto espaço público; 
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c) Bairro de Chelas, associado ao sistema residencial e à sua relação com o espaço 

público. 

Na terceira e última parte, após o estudo realizado no capitulo anterior, abordamos um 

bairro - o Bairro de Alvalade - que é um exemplo de como é possível fazer cidade sem 

se perder o elemento público, enaltecendo-o até, que viu no seu planeamento e desenho 

estratégias essenciais para a sua concretização, a partir dos seguintes pontos: 

a) Abordagem do planeamento do bairro com os pontos mais e menos positivos do local 

enquanto potenciadores para um bom desenho do espaço urbano; 

b) Aferição da autoridade dada ao público no local, com espaços outrora vistos como 

privados – logradouros – a tornarem-se elementos basilares para o desenho urbano e 

para o resultado arquitetónico observado; 

c) Por fim é apresentada uma reflexão sobre a via pública e o seu desenho e vivências 

que são aí geradas, enquanto fio condutor do processo de definição do espaço público. 

A Identidade surge como elemento estruturante do mesmo. 

No último capítulo, constituído pelas considerações finais, é realizada uma síntese sobre 

o estudo do tema, a relação entre desenho, cidade, espaço público e a sua identidade. 

É que a questão nunca foi só como o Homem se apropria do espaço, é bem mais do 

que isso: como é que o espaço público se apropria de nós e da cidade? 
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2. DESENHAR E PENSAR A CIDADE 

 

 
Ilustração 1 - Lisboa, o desenho na Cidade. (Ilustração nossa, 2015). 

 

Cidade, rumor e vaivém sem paz das ruas, 

Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta, 

Saber que existe o mar e as praias nuas, 

Montanhas sem nome e planícies mais vastas 

Que o mais vasto desejo, 

E eu estou em ti fechada e apenas vejo 

Os muros e as paredes, e não vejo 

Nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. 

(Andresen1, 2015, p. 74-75) 

 

                                            
1 Sophia de Mello Breyner Andresen (1919 – 2014) – Nasceu no Porto, escritora e poetisa portuguesa. Com 
uma linguagem poética quase transparente e íntima, ao mesmo tempo ancorada nos antigos mitos 
clássicos, Sophia evoca nos seus versos os objetos, as coisas, os seres, os tempos, os mares, os dias. 
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Não será possível falar de Espaço Público sem primeiro se falar de Cidade e não se 

pode falar de Cidade sem se mencionar o Homem, porque “sem Homem não há Cidade, 

também sem Cidade não há Homem” (Fernando Távora2 apud Portas3, 2011, p. 11), 

pois caminham lado a lado. 

[…] a cidade é um facto natural como uma gruta, um ninho, um formigueiro. Mas é 
também uma consciente obra de arte, e inclui na sua estrutura coletiva muitas forças de 
arte mais simples e individuais. O pensamento toma forma na cidade e por sua vez as 
formas condicionam o pensamento. Porque o espaço, não menos do que o tempo, é 
engenhosamente reorganizado nas cidades […] A cidade é contemporaneamente um 
instrumento material de vida coletiva […] é talvez a maior obra de arte do homem 
(Mumford4 apud Pedro Aires Francisco da Cruz5, 2014, p. 13) 

 

Partindo do acima explanado, cidade pode ser definida em termos leigos como o 

resultado da relação íntima entre o lugar e o espaço, objetos de estudo nesta 

dissertação, com o Homem e a Arquitetura a serem os principais intervenientes nessa 

relação, danificando-a, ou dando-lhe ainda mais valor.  

Civilizações antigas, como os Romanos ou os Gregos, perceberam que a arquitetura 

podia ser vista como expoente máximo da arte. Os seus anfiteatros, coliseus e todo o 

teatro por detrás de cada objeto por eles criado, dignifica exatamente isso.

 

                                            
2 Fernando Távora (1923 – 2005) – Arquiteto português. Nasceu no Porto e diplomou-se em Arquitetura 
pela E.S.B.A.P. Frequentou a Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e a Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto, onde se licenciou em Arquitetura em 1959. Foi colaborador do Arquiteto Teotónio Pereira 
enquanto estudante. Dos seus projetos destacam-se a Igreja do Sagrado Coração de Jesus (projeto 
conjunto com Nuno Teotónio Pereira), que obteve o Prémio Valmor em 1975 e, o do Campus da 
Universidade de Aveiro. O seu percurso e obra alicerçam-se nos textos O Problema da Casa Portuguesa e 
Da Organização do Espaço. A sua docência atravessa gerações e a sua obra reflete tradição e 
modernidade. 
3 Nuno Portas (1934 - ) – Arquiteto português. Frequentou a Escola de Belas-Artes em Lisboa e a Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto, onde se licenciou em Arquitetura em 1959. Responsável pelos projetos 
urbanísticos de diversos bairros da periferia de Lisboa, mas também de várias cidades brasileiras. Dentre 
eles destacam-se a Igreja do Sagrado Coração de Jesus (projeto conjunto com Teotónio Pereira), que 
obteve o Prémio Valmor de 1975 e, o do Campus da Universidade de Aveiro. 
4 Lewis Mumford (1895 - 1990) – Nasceu em Flushing, Nova Iorque. Internacionalmente conhecido pelos 
seus escritos sobre as cidades, arquitetura, tecnologia, literatura e vida moderna. Mumford preferiu intitular-
se de escritor, não um erudito, critico de arquitetura, historiador ou filósofo. Dada a variedade de trabalhos 
académicos de Mumford, é ainda mais interessante o facto do mesmo não possuir diploma universitário, 
teve que deixar o City College em Nova Iorque, após um diagnóstico de tuberculose. O americano insere-
se numa corrente de pensamento, inspirada pelo movimento das cidades-jardim de Ebenezer Howard, que 
mantém uma repugnância pela grande cidade, antevê o fim da metrópole e propõe a sua substituição pelo 
povoamento disperso no território. (Benevolo, 1989, p.360) 
5 Pedro Aires Francisco da Cruz (1988 - ) – Arquiteto português. Estudou na Universidade Lusíada de 
Lisboa. 
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“Cidade é entendida como uma arquitetura (…) não apenas a imagem que todos temos 

dela, nem o conjunto das suas arquiteturas, mas a arquitetura como construção, 

construção da cidade no tempo.” (Rossi6, 2001, p. 31). A cidade acaba mesmo por 

mudar com as inúmeras evoluções ao longo do tempo, sendo o resultado de um 

processo de construção longo e demorado no qual intervém os mais variados agentes. 

 
[…] lima todas as arestas 

Desembaraça todas as meadas 

Enfeixa todas as luzes 

Unifica todas as poeiras 

 

Parece muito profundo, 

Parece ser eterno. (Lao Tse7, 2011, p. 16) 

 

As cidades do quotidiano, passaram da habitação simples para um sistema 

complexo, em teia, com várias habitações nela incluídas e que mantém a prática 

da procura de um ambiente favorável à vida de quem aí habita. 

[…] it defines the intervention of architecture in the urban environment […] but also a rule 
that architecture establishes in the territory colonized by man8 (Victor Neves9, 2011, p. 9) 

 

Rem Koolhaas10 descreve o termo cidade como “um plano habitado do modo mais eficaz 

por pessoas e processos” (Koolhaas, 2014, p. 62) …surge como uma interação diária 

entre Homem e o que o rodeia - o edificado, os vazios urbanos, os limites de cada objeto 

                                            
6 Aldo Rossi (1931 – 1997) – Arquiteto e Teórico Italiano. O seu livro, A Arquitetura da Cidade constitui um 
marco teórico fundamental na bibliografia do último século. Desenvolveu e dirigiu estudos de tipologia e 
morfologia urbanas que influenciaram e se traduziram em numerosos projetos urbanos.  
7 Lao Tse (480 a.C. – 390 a.C.) – Filósofo chinês. O seu livro O Livro da Via e da Virtude é fundamental 
para o futuro desenvolvimento do taoísmo. Propugnou uma fil. da duração e da harmonia articulada que 
antecipa o esplendor da especulação budista. (Manuel de Oliveira, 1993, p.475) 
8 “Ela define a intervenção da arquitetura no ambiente urbano (…) mas também uma regra que a arquitetura 
estabelece no território colonizado pelo homem” (Tradução nossa) 
9 Victor Manuel Canedo Neves (1956 – ) – Arquiteto Português. Estudou Arquitetura na Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa. Leciona atualmente na Faculdade de Arquitetura da Universidade Lusíada de Lisboa. 
10 Rem Koolhaas (1944 – ) – Arquiteto Holandês. Formou-se na “Architectural Association” em Londres e 
em 1978 publicou o manifesto “Delirious New York: A retroactive Manifesto for Manhattan”. Professor na 
Universidade de Harvard, onde leciona o Projeto na Cidade. Em 2000 recebeu o prémio Pritzker 
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- que forma um todo e que pela interação e a importância que tem na vida de quem aí 

habita ganha um aspeto de metrópole, de cidade. Mas é mais do que isso. 

 

 

Ilustração 2 - Cidade, habitat do Homem (Victor Neves, 2011, p. 9) 

 

É “o habitat preferido pelo Homem” (Victor Neves, 2011, p. 10). Nasce construída e 

usada pelo próprio, o seu lugar preferido, mas também pela sociedade, como podemos 

observar pelo desenvolvimento da mesma, criando uma enorme e intensa troca de 

informações, de pessoas e de recursos. Ao longo dos séculos tem sido, pois, um “lugar 

onde se concentra cultura” (Victor Neves, 2011, p. 10). 

As cidades contemporâneas foram esventradas, dissecadas pelos seus subúrbios. 
Foram sugadas, consumidas, deslocalizadas. Pelas suas periferias (João Antunes11, 
2011, p. 53) 

 

A cidade moderna surge cada vez mais em decadência…é “geradora de atritos de toda 

a ordem que não favorecem a vida física e espiritual dos seus habitantes”, como recorda 

Aldo Rossi…”está em crise” (João Rocha12, 2011, p. 59) …sendo difícil, através da sua 

análise, distinguir serviços dos espaços coletivos. 

                                            
11 João de Brito Pires Antunes (1956 – ) –  Arquiteto português. 
12 João Manuel da Silva Rocha (1972 -) – Arquiteto português. 
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Ilustração 3 - Destruição dos centros urbanos: (1) centro rico em espaços com identidade; (2) espaços com identidade atirados para as 

periferias, centros vazios (Ilustração nossa, 2015)  

 
Existe uma poderosa “força centrífuga” 13 que separa o que lhe interessa do que não 

interessa, sem se preocupar se perde toda a identidade da cidade no processo. Igrejas 

são “atiradas” para a periferia, apesar do valor histórico que podem ter; hospitais e 

outros serviços ocupam os já demasiado sobrecarregados centros históricos da cidade, 

que veem os poucos vazios que tinham, e que serviam como referência para o futuro, 

serem-lhes “roubados”, para em nada contribuir para a vida na urbe. Os centros 

aparecem abandonados e as periferias acabam por não conseguir manter a identidade 

pretendida. 

A cidade, tal como a conhecemos, está a mudar, mas ainda não sabemos precisar os 
contornos dessa transformação, dado que as pontes demasiado fortes com o passado 
condicionam o nosso olhar (Jorge Gonçalves14, 2006, p. 15) 

 
Existe cada vez mais um “vulto”15 a apoderar-se das nossas cidades, um “vulto” que as 

envolve e as prende a princípios que em nada contribuem para o seu desenvolvimento. 

Este define e redesenha os vazios existentes, tornando-os inabitáveis aos nossos olhos. 

Espaços com uma enorme importância cultural ganham um aspeto abandonado. O 

contrário também se verifica, com espaços sem qualquer importância a ganharem um 

colossal relevo na vida da urbe, definindo o seu desenho. 

                                            
13 Força Centrífuga – conceito utilizado por Maurice Cerasi no seu livro O Espaço Coletivo da Cidade, onde 
afirma que as cidades veem os seus centros serem dilacerados, com os espaços de valor histórico a serem 
atirados para a periferia, sendo os centros substituídos por espaços de serviços. 
14 Jorge Manuel Gonçalves (1964 - ) – Geógrafo e docente na licenciatura em Arquitetura na Universidade 
Lusíada de Lisboa. 
15 Vulto – expressão que utilizo para me referir às questões negativas que têm cada vez mais influenciado 
as nossas cidades, “tornando-as” com um aspeto decadente 
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Aquele que é incumbido de desenhar uma cidade deve, antes de tudo, percorrer o 
terreno em todas as direções […]; durante estas caminhadas, ele esboça o que será o 
crescimento da cidade livre de impedimentos. Ele tentará imaginar a direção que tomarão 
as vias destinadas ao trânsito, qual seria uma implantação atraente para as casas e qual 
seria conveniente para as lojas e também para as indústrias […]; na sua mente surgirá 
uma visão da comunidade futura com as suas necessidades e tendências. (Raymond 
Unwin16 apud Castex17, Depaule18 e Panerai19, 2013, p. 64) 

 

A arquitetura ganha aqui, então, um papel de enorme relevo, necessitando a cidade 

que, nós arquitetos, a projetemos de modo a que o cidadão seja o principal interveniente 

na mesma. Se surge do desenho, se é algo mental, então os arquitetos devem ser o 

lápis que permite que todo esse desenho seja posto em papel, para que a cidade tenha 

uma organização, uma história contada através de edifícios, percursos, opções e 

cidadãos enquanto personagens. Aí reside o orgulho de uma cidade, em todas as 

interações que pode ter para quem aí habita. 

Rem Koolhaas usa mesmo um termo para a cidade do quotidiano, referindo-se a ela 

como Cidade-Genérica20, e descreve-a afirmando que surge “como um esboço que 

nunca acaba, não é melhorada, antes abandonada (…) ao expulsar os seus 

melhoramentos, perpetua a sua própria amnésia” (Koolhaas, 2014, p. 65) e chega 

mesmo a compará-la a um filme de trás para a frente, onde “ o centro esvazia-se; os 

últimos enquadramentos da imagem (…) agora o silêncio é reforçado pelo vazio (…) 

Esta é a história da cidade. A cidade já não existe” (Koolhaas, 2014, p. 65).  

Precisa então de arquitetos e o nosso papel tem, pois, de ser enorme! Devemos ser o 

motor de toda a sua história, dos espaços públicos. O arquiteto deveria arriscar, 

riscando…” o desenho é o instrumento fundamental que deve sublimar o conceito de 

cidade, e que deve orientar e conduzir o processo de «fazer cidade» e de «planear» o 

território (…) a cidade tem forma e, portanto, a cidade desenha-se (…) a cidade é uma 

obra de arte.” (Victor Neves, 2011, p. 13) 

 

                                            
16 Raymond Unwin (1863 – 1940) – Urbanista britânico. 
17 Jean Castex (1942 - ) – Historiador de Arquitetura Francês. Especialista em questões de tipologia 
18 Jean-Charles Depaule (1945 - ) – Nasceu em Toulon. Foi diretor do laboratório de Antropologia Urbana 
de 2004 a 2009. Atualmente é diretor de investigação do C.N.R.S. 
19 Phillipe Panerai (1940 - ) – Arquiteto e urbanista francês. Recebeu o Grand Prix de l’urbanisme, 1999. 
20 Cidade-Genérica – expressão utilizada por Rem Koolhaas para se referir às cidades modernas, onde as 
mesmas deixam de existir. 
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2.1. O PONTO, A RETA E A CIDADE 

O que em mim sente está pensando” de Fernando Pessoa tradu-lo Álvaro Siza por “o 
que em mim pensa está desenhando” (…) O desenho é desígnio, o registo de um 
propósito e da urgência deste registo tira a sua especificidade, a sua diferença, o seu 
encanto (…) o desenho implica uma urgência, um pensar os objetos num espaço, o 
pensar do espaço onde os objetos serão tão intrusos como um recém-nascido ou um 
fruto na árvore (…) mais do que apontamento, o desenho propõe uma incidência (Júlio 
Pomar21, 2013) 

 

“O desenho é coisa mental, terá dito Leonardo da Vinci” (Silva Dias22 apud C.M.L., 2001, 

p. 10)...um desenho é pôr em papel um pensamento, não necessariamente uma 

paisagem. Perguntamo-nos então… o que influencia um desenho? Quais as 

componentes que o tornam único? Composto por vários elementos e sendo a primeira 

ferramenta no planeamento de uma cidade…podemos corroborar esses elementos 

diariamente na nossa interação com a cidade. 

Perhaps the ideal way in which an architect can approach the act of drawing is to be 
unaware that he is actually doing it at all23 (Cook24, 2008, p. 9) 

 

Não nos é possível projetar sem desenhar…ambos têm que viver numa simbiose 

perfeita e harmoniosa de maneira a conseguirmos ter um resultado final de qualidade. 

“Desenho é projeto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, dúvida e 

descoberta, reflexo e criação, gesto contido e utopia” (Siza25, 2009, p. 273). 

A procura de uma organização de uma cidade por parte dos arquitetos poderá ser feita 

com inúmeros instrumentos, mas “nenhum substituirá o desenho (…) todos os gestos – 

                                            
21 Júlio Pomar (1926 - ) – Pintor português. Pertence à terceira geração de pintores modernistas 
portugueses. 
22 Francisco David Carvalho Silva Dias (1930 - ) – Arquiteto português. Diplomado em Arquitetura pela 
ESBAL (1957). Doutorou-se pela UTL (Faculdade de Arquitetura) em 2000. Atualmente é membro da 
Assembleia Municipal de Lisboa 
23 “Porventura a maneira ideal na qual um arquiteto pode apropriar-se do ato de desenhar é o de não estar 
ciente que ele o está a fazer. (Tradução nossa) 
24 Peter Cook (1936 - ) – Arquiteto inglês e professor. Em 2007 recebeu o grau de cavaleiro pela rainha 
Isabel II pelos seus trabalhos realizados no campo da arquitetura e no ensino. 
25 Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (1933 - ) – Nasceu em Matosinhos, Portugal. Formou-se em 
arquitetura pela E.S.B.A.P., em 1955, onde colaborou e desenvolveu uma relação de amizade com o 
arquiteto Fernando Távora. Lecionou na mesma entre 1966 e 1969, e leciona atualmente na Faculdade de 
Arquitetura do Porto, desde 1976. Foi também professor Convidado na Escola Politécnica Federal de 
Lausanne, na Universidade de Pensilvânia, na Universidade de Los Andes em Bogotá e na Universidade 
de Harvard. Doutor Honoris Causa pela Universidade de Valência, em Espanha (1992), pela Escola 
Politécnica Federal de Lausanne, Suíça (1993) e, pela Universidade de Coimbra, em Portugal (1997), entre 
outras. 
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também o gesto de desenhar – estão carregados de história, de inconsciente memória, 

de incalculável, anónima sabedoria” (Siza, 2009, p. 37). O desenho tem um dos 

principais papéis na vida da cidade, organizando-a e dando forma à arte final, que 

apesar de nunca verdadeiramente acabada ganha assim sua memória e linguagem. 

 
All pictorial form begins with the point that sets itself into motion…the point moves…and 
the line comes into being – the first dimension. If the line shifts form a plane, we obtain a 
two-dimensional element. In the movement from plane to spaces, the clash of planes 
gives rise to body (three dimensional) …A summary of the kinetics energies which move 
the point into a line, the line into a plane, and the plane into a spatial dimension26 (Paul 
Klee27, apud Ching, 2007, p. 1) 

 

“Cada elemento é primeiramente considerado como um elemento conceptual e, a 

seguir, como um elemento visual no vocabulário do projeto arquitetónico.” (Francis 

Ching, 2007, p. 2) …. Por serem conceptuais – o ponto, a reta, o plano e o volume – 

não são visíveis exceto na nossa imaginação… 

Francis Ching28 no seu livro Arquitetura, forma, espaço e ordem dá-nos, contudo, a 

entender como os podemos sentir e como os mesmos se nos mostram diariamente, 

afirmando que podemos perceber o ponto no encontro de duas retas, uma reta 

marcando um contorno de um plano, um plano delimitando um volume, e o volume de 

um objeto que ocupa o espaço. (Ching, 2007, p. 2).  

Quando se tornam visíveis aos olhos no papel ou no espaço tridimensional, esses 

elementos tornam-se formas com características de matéria, formato, tamanho, cor e 

textura. Iniciemos então esta análise pelo ponto…  

 
[…] o que não tem partes (Euclides29, Livro I Elementos de Euclides) 

                                            
26 “Toda a forma pictórica começa com o ponto que se coloca em movimento…o ponto move-se…e a reta 
nasce – a primeira dimensão. Se a reta se deslocar para formar um plano, obtemos um elemento 
bidimensional. No movimento do plano para espaços, o encontro de planos dá surgimento ao corpo 
(tridimensional) …. Uma síntese de energias cinéticas que movem o ponto, convertendo-o numa reta, a reta 
convertendo-a no plano e o plano numa dimensão espacial.” (Tradução nossa).  
27 Paul Klee (1879 – 1940) – Pintor e poeta suíço naturalizado alemão. Foi uma das personalidades mais 
marcantes do séc. XX. Tornou-se Professor da Academia de Dusseldorf, 1931.Lecionou na escola de arte 
e arquitetura Bauhaus. 
28 Francis Ching (1943 - ) – Arquiteto Norte-Americano. Foi durante muito tempo professor, lecionando 
desenho em Ohio e mais tarde no departamento de arquitetura da Universidade de Washington. 
29 Euclides (300 a.C.) – Matemático e Escritor que se presume ser de origem egípcia. Muitas vezes é 
referido como o “Pai da biografia”. A sua principal obra Os Elementos, é um dos livros mais antigos 
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O ponto pode ser descrito, de uma maneira bastante primitiva, como um elemento sem 

dimensões...uma abstração. Lembro uma frase associada a Aristóteles30 onde define o 

ponto como um elemento que não tem limite, e sendo ilimitado é composto de infinitas 

partes. Ou seja, podemos descrever o ponto como uma entidade geométrica, sem 

altura, comprimento ou largura…  

 
Ilustração 4 – O ponto (Ilustração nossa, 2015)  

 
O formato mais comum que temos de um ponto é o de um círculo…o ponto é 

“idealmente pequeno, idealmente redondo” (Kandinsky31, 2015, p. 38)…mas 

enganamo-nos. Essa conceção do ponto é totalmente antiquada e errada…na nossa 

mente acaba por surgir um elemento simples, compacto, não anguloso e não 

direcional…contudo um ponto pode tomar vários formatos, dos mais irregulares aos 

mais regulares… “O domínio do ponto é ilimitado” (Kandinsky, 2015, p. 38). 

A nossa ideia do ponto é que surge bastante limitada, às nossas ações e 

pensamentos...o ponto surge então como uma unidade complicada apesar de ser “a 

forma mais concisa” (Kandinsky, 2015, p. 39). 

                                            
existentes nos dias de hoje, sendo um tratado matemático e geométrico, num conjunto de 13 livros que 
compilavam axiomas, proposições e provas matemáticas de proposições. Este livro provou ser útil na 
construção da lógica e da ciência moderna. 
30 Aristóteles (384 a.C.) – Filósofo grego. O seu sistema mostra a natureza toda como um imenso esforço 
da matéria para elevar-se até o pensamento e a inteligência. É o fundador da lógica formal e procurou 
definir a virtude. 
31 Wassily Kandinsky (1866 – 1944) – Pintor russo naturalizado fr. A partir de 1896 viveu na Alemanha onde 
foi prof. da Bauhaus em Weimar e em Dessau. Na sua obra de maturidade distinguem-se três períodos: o 
período da guerra; o da Bauhaus, caracterizado por um geometrismo lírico, e o período final ou de Neuilly 
caracterizado por formas mais livres e caprichosas. É um dos pais da arte abstrata (Manuel de Oliveira, 
1993, p. 452) 
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A importância e função do ponto na cidade pode ser analisada recuando a tempos 

antigos. Sem dimensão, como já anteriormente mencionei, um ponto marca uma 

posição no espaço, através da sua projeção vertical de um modo linear.  

Menires32 na pré-história…Obeliscos33 na Grécia, que acabariam por ser trazidos numa 

época mais avançada para a Europa…ou mesmo as estátuas e pelourinhos colocados 

no centro das praças de maior ou menor dimensão e que ainda subsistem até aos dias 

de hoje. Todos estes exemplos são portadores de uma enorme identidade e de uma 

possibilidade para se construir espaço público em torno dos mesmos, moldando assim 

a vida da cidade.  

 

 
Ilustração 5 - O ponto, expandido verticalmente em elementos ao longo da história ([adaptação a partir de] Francis Ching, 2007, p.10) 

 

Muitas outras formas, contudo, são geradas por pontos, apresentando atributos visíveis 

distintos numa cidade…na era moderna as torres surgem como um dos melhores 

exemplos, os principais elementos que se destacam na cidade, responsáveis pela 

apropriação da sua linha do horizonte e de desenharem vazios e praças sem qualquer 

significado nos seus limites. 

 

                                            
32 Menir [bretão «pedra longa»], s. masc. Mon. Megalítico constituído por um bloco de pedra alongado 
cravado no solo. Levantados por motivos comemorativos ou rel., alguns ocorrem isolados ou formando 
grupos, quer em círculos (cromlechs) quer em filas (alinhamentos). Predominam na Europa Ocidental. 
(Manuel de Oliveira, 1993, p. 556) 
33 Obelisco, s. masc. Mon. que tem geralmente a forma de uma pirâmide truncada. (Dicionário Prebiram da 
Língua Portuguesa) 
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Quando é “arrancado” da sua posição habitual, por uma força que se precipita sobre 

ele, arrastando-o e empurrando-o para uma qualquer direção a tensão concêntrica do 

ponto encontra-se, assim, destruída; desaparece e dele resulta um ser novo que vive 

uma vida autónoma submetido a outras leis. É a reta (Kandinsky, 2015, p. 57) … Esta 

contrariamente ao ponto passa a ser uma entidade bastante mais viva. 

A point extended becomes a line (…) whereas a point is by nature static, a line, in 
describing the path of a point in motion, is capable of visually expressing direction, 
movement, and growth34 (Ching, 2007, p. 8) 

 

 
Ilustração 6 – A reta (Ilustração nossa, 2015) 

 

Elemento básico de todo o grafismo, a reta pode ser definida, como “o rasto do ponto 

em movimento, portanto, é o seu produto” (Kandinsky, 2015, p. 61). Sendo a reta 

geométrica um ser invisível35, a ideia que temos deste elemento é também bastante 

limitada: o caráter da mesma é definido pela nossa perceção da razão comprimento-

largura. Apesar de a reta ter somente uma dimensão, a sua representação deve conter 

algum grau de espessura a fim de que se torne visível. É vista por nós como uma reta, 

devido simplesmente ao facto do seu comprimento dominar a sua largura. 

É, pois, possível traçar uma reta unindo dois pontos, contudo é mais que sabido que é 

composta por infinitos pontos. Uma reta cria tensão e afeta o resto dos elementos 

próximos delas e para além disto ainda expressa dinamismo, movimento e direção.  

 

 

 

                                            
34 “Um ponto expandido torna-se uma reta (…) enquanto o ponto é por natureza estático, uma reta ao 
descrever o caminho do ponto em movimento, é capaz de visualmente expressar direção, movimento e 
crescimento.” (Tradução nossa). 
35 Invisível – noção dada por Kandinsky no seu livro Ponto, Linha, Plano. 
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O homem “moderno” cada vez mais procura a calma interior porque está atordoado com 

o exterior (Kandinsky, 2015, p. 67). A quantidade de informações existentes no exterior 

acaba por dominar o nosso pensamento. Kandinsky remata afirmando, que como 

resultado deste nosso pensamento existe “uma tendência exclusiva para a Horizontal-

Vertical” (Kandinsky, 2015, p. 67), num jogo com o envolvente, expandindo os edifícios 

o máximo para o céu, para o silêncio.  

 

 
Ilustração 7 - Jogo entre retas horizontais e verticais, edifícios em Den Hagge (Ilustração nossa, 2014)  

 
Vivenciamos isto quando olhamos para os enormes arranha-céus que cada vez mais 

vão aparecendo na cidade. Analisando os edifícios, conseguimos observar retas 

horizontais e verticais que dominam o espaço através das partes superiores que se 

projetam do mesmo. As retas verticais que o expandem, desafiando as regras e que o 

projetam cada vez mais para perto do céu; as retas horizontais, que lhe conferem 

estabilidade e repouso (silêncio) no seu topo. 
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At a smaller scale, lines articulate the edges and surfaces of planes and volumes (…) 
How these linear elements affect the texture of a surface will depend on their visual 
weight, spacing and direction36 (Ching, 2007, p. 13) 

 
Elementos como a Torre Eiffel ou o museu do Louvre em Paris…o Elevador de Santa 

Justa em Lisboa…o edifício Seagram, em Nova York de Mies Van der Rohe…com a 

sua composição linear, definem uma configuração que marca uma posição no espaço 

e define o seu envolvente. Não se tratam apenas de um elemento que se destaca no 

espaço em que estão inseridos, os próprios são os responsáveis pelo desenho e pelo 

ambiente de tudo o que os envolve. 

 

 
Ilustração 8 - Torre Eiffel, em Paris; retas definem o peso visual do objeto (Ilustração nossa, 2014) 

 

                                            
36 “Numa escala menor, as retas articulam as arestas e superfícies de planos e volumes (…) A maneira 
como esses elementos retilíneos afetam a textura de uma superfície dependerá do seu peso visual, 
espaçamento e direção.” (Tradução nossa). 
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A reta, tal como o ponto, é um elemento que facilmente se encontra na vida da cidade 

e no seu desenho, devendo estar sempre presente no pensamento de quem a cria.  

Enquanto o ponto traduz calma, algo em repouso, a “linha”, devido a toda a tensão que 

a cria, é bastante ativa interiormente, nascida do movimento, sendo esta um elemento 

crucial na formação de qualquer estrutura visual. 

 

 

 
Ilustração 9 - Ponto e reta, repouso e movimento (Kandinsky, 2015, p. 152) 

 
Quantas mais forças existirem a agir sobre o ponto, mais direções se diferenciarão, mais 

os componentes de uma reta variarão pelo seu comprimento, mais os planos serão 

complexos. “As variantes são inesgotáveis” (Kandinsky, 2015, p. 86). Existem, pois, 

várias formas de se fazer a cidade. Mas, “em que momento desaparece a reta enquanto 

tal e nasce o plano?” (Kandinsky, 2015, p. 91) 
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2.2. O PLANO, O VOLUME E A CIDADE 

 
A coluna constitui uma certa parte fortalecida de uma parede, mantida perpendicular 
desde as fundações até ao topo […] Uma fileira de colunas nada mais é, na realidade, 
do que uma parede, aberta e descontínua em vários lugares. (Alberti37 apud Ching, 2007, 
p. 14) 

“Duas retas paralelas têm a capacidade de descrever visualmente um plano”, sendo que 

“através da repetição de uma série de retas paralelas a nossa perceção do plano 

descrito é reforçada” (Ching, 2007, p. 14). À medida que essas retas se estendem ao 

longo do plano que descrevem, este torna-se real e os vazios originais entre retas voltam 

a ser meras interrupções da superfície plana. 

 

 
Ilustração 10 - Sucessão de retas paralelas entre si. ([adaptação a partir de] Francis Ching, 2007, p.14) 

 

Contrariamente aos dois elementos até aqui já estudados, o ponto e a reta, o plano 

surge com comprimento e largura, apesar de não conter profundidade.  

É devido às “propriedades dos mesmos, assim como a relação espacial dos planos entre 

si, determinada pelos atributos visuais da forma que definem e as qualidades do espaço 

que delimitam” (Ching, 2007, p. 19) que existe uma enorme diferenciação entre planos, 

a qual é percetível na nossa interação com a cidade… 

 

                                            
37 Leon Battista Alberti (1404-1472) – Nasceu em Génova. Arquiteto, pinto, escultor e músico florentino. 
Autor, em Florença, da fachada da Igreja de Santa Maria Novella e do Palácio Rucellai. Escreveu um tratado 
de arquitetura inspirado em Vitrúvio (1485) (Koogan Larousse Seleções, 1981, p.949). 
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Convém agora mencionar o trabalho de Carlo Scarpa, onde é possível observar-se uma 

evidente manipulação de planos, conjugando-os entre si e dando uma homogeneidade 

aos seus projetos. “A intervenção de Scarpa é uma combinação harmónica de palavras 

poéticas que negam voluntariamente a elaboração de um discurso” (Giurgola, 1985, p. 

148).  

 
Quero ver as coisas, só me fio delas (…) por isso desenho. Posso ver as coisas só 
quando as desenho” (Scarpa38 apud Giurgola39, 1985, p. 8). 

 

Para Scarpa o desenho assume-se como um dos principais elementos para um 

conhecimento da forma final e dos planos que a definem. Este exemplo, surge para nos 

relembrar que a enorme diversidade que pode ser dada aos planos e consequentes 

formas finais dos objetos deve ser, portanto bastante pensada; com a manipulação dos 

mesmos a ter-se em atenção em relação à envolvente e às vivências que pretendemos 

dar.  

A cidade acaba por ganhar com esta enorme diversidade, quando a mesma é bem 

planeada como acontece nas obras de Scarpa…na urbe, contudo, por se tratar de um 

organismo bem maior, é por vezes difícil gerar um conjunto homogéneo, onde todos os 

planos joguem entre si da melhor forma…acabando por dar um aspeto demasiado 

confuso em alguns casos, à mesma … 

A cidade pode, portanto, ser concebida com as mais variadas configurações, através da 

manipulação das propriedades de um plano e da sua consequente alteração. Podemos 

assim adquirir infinitos planos. Contudo são apenas três aqueles que nós, arquitetos, 

manipulamos e que acabam por surgir como base a todos os outros. 

 

 

 

 

                                            
38 Carlo Scarpa (1906 – 1978) – nasceu em Veneza. Foi fortemente influenciado pela materialidade, 
paisagem e pela história da cultura de Veneza. 
39 Romaldo Giurgola (1920 - ) – nasceu em Roma. Foi professor na Universidade Cornell e na Universidade 
da Pensilvânia. Recebeu a Medalha de Ouro do AIA (1982). 
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Os planos devem dirigir-se para um ponto e desenvolver-se a partir dele (Kandinsky, 
2015, p. 47) 

 

Aludindo às palavras de Kandinsky resta referir que o plano, nascendo da reta, 

desenvolve-se sempre a partir do ponto…um elemento “introvertido (…) um pequeno 

mundo à parte” (Kandinsky, 2015, p. 39). Contudo, a sua importância e a vida que nasce 

do mesmo é ilimitada. 

 

 
Ilustração 11 - Três tipos de planos manipulados na arquitetura ([adaptação a partir de] Francis Ching, 2007, p. 19) 

 
A visão que temos do plano é o que nos permite entender o mundo, sendo que a 

arquitetura deve tê-lo sempre presente e uma enorme consideração no modo como 

esses planos são manipulados e conjugados. O plano superior, o plano das paredes e 

o plano do solo sustentam todo o pensamento de construção do edificado. Vejamos 

então como os mesmos podem desenhar e definir todo um espaço envolvente… 
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The ground plan ultimately supports all architectural construction (…) The building can 
merge with the ground plan, rest firmly on it, or be elevated above it. The ground plan 
itself can be manipulated as well to establish a podium for a building form.40 (Ching, 2007, 
p. 20) 

 
O plano da base surge como o elemento horizontal que sustenta a força da gravidade. 

A sua importância é enorme para os arquitetos, sendo que pode ser manipulado (Ching, 

2007, p. 20).  

Como base da construção, os exemplos da sua manipulação são mais que variados; 

podendo ser elevados caso se queira dar ênfase a um dado elemento que se queira 

fazer denotar no envolvente – igrejas; rebaixado, caso se queira dar algum resguardo. 

Trabalhar este plano é um assunto bastante sensível e que deve ser tido bastante em 

conta. Uma má manipulação do mesmo e o objetivo que pretendíamos pode falhar 

redondamente, acabando por danificar todo o envolvente. 

 

 

 
Ilustração 12 - O plano da base, diferentes manipulações: (1) plano da base normal; (2) plano da base elevado; (3) plano da base 

rebaixado (Ilustração nossa, 2016) 

 
As funções dadas a este tipo de plano podem, pois, ser inúmeras, sendo que este surge 

como base de toda a nossa construção e planeamento. Como se diz na gíria popular, 

“não se começa uma casa pelo telhado”41… 

 

                                            
40 “O plano do solo em último caso suporta toda a construção arquitetónica (…) o edifício pode fundir com 
o plano do solo, assentar firmemente sobre ele, ou estar elevado acima do mesmo. O próprio plano do solo 
pode ser manipulado bem como estabelecer um suporte para o edificado.” (Tradução nossa) 
41 “Não se começa uma casa pelo telhado” – ditado popular português. Tudo tem que ter uma base sólida, 
sendo que esta é o início do nosso pensamento e da construção que posteriormente virá. 
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The wall plane, because of its vertical orientation, is active in our normal field of vision 
and vital to the shaping and enclosure of architectural space42 (Ching, 2007, p. 19) 

 
Ao ser mencionado por inúmeros autores o plano das paredes é dividido em duas 

categorias : plano das paredes internas e plano das paredes externas. O confronto 

existente entre ambas, na vida da cidade, é por demais evidente, com a articulação das 

mesmas aos espaços contíguos a ser uma das maiores precauções que devemos ter 

ao manipular e utilizar este tipo de plano. A nível urbano, estes geram fachadas que 

“funcionam como «muros», que definem pátios, ruas e espaços públicos de ajuntamento 

como praças e mercados” (Ching, 2007, p. 22)  

 

 

 
Ilustração 13 - Planos geradores de vazios ([adaptação a partir de] Lynch, 2003, p. 115 

 

Estes planos são os que mais impacto causam ao observador. Por se encontrarem, 

maioritariamente ao nível dos nossos olhos são por si só mais percetíveis. 

Contrariamente ao plano de cobertura, que acaba por ser um bocado descuidado pela 

sua localização na cidade, num espaço onde é pouco apreciado. 

 

                                            
42 “Os planos das paredes, devido à sua orientação vertical, são bastante ativos no nosso campo de visão 
e vitais aquando da manipulação e enquadramento do espaço arquitetónico.” (Tradução nossa). 
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While we walk on a floor and have physical contact with walls, the ceiling plan is usually 
out of our reach and is almost always a purely visual event in space. It may be the 
underside of an overhead floor or roof plane and express the form of its structure as it 
spans the space between its supports, or it may be suspended as the upper enclosing 
surface of a room or a hall.43 (Ching, 2007, p. 25) 

 

O último plano, o da cobertura, é significativo, devido ao “impacto que pode exercer 

sobre a silhueta de um edifício dentro do seu contexto” (Ching, 2007, p. 26). Apesar da 

importância dada a este tipo de plano ser quase ou mesmo nula, o nosso dever 

enquanto arquitetos é entender que o mesmo tem um enorme impacto nos contornos 

de uma cidade. A manipulação deste tipo de planos deve ser cuidadosa. A cobertura irá 

sempre entrar em conflito com os elementos que envolvem o objeto que estamos a criar. 

 

 
Ilustração 14 - Londres, a linha do horizonte (Ilustração nossa, 2015) 

                                            
43 “Enquanto andamos num chão e temos contacto físico com as paredes, o plano de cobertura está 
normalmente fora do nosso alcance e é quase sempre um evento visual no espaço. Pode tratar-se da parte 
de baixo de um chão ou o plano do telhado e expressa a forma da sua estrutura, uma vez que atravessa o 
espaço entre suportes, ou pode ser suspenso como delimitador da superfície superior de um quarto ou 
corredor” (Tradução nossa). 
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In architecture, a volume can be seen to be either a portion of space contained and 
defined by wall, floor, and ceiling or roof planes, or a quantity of space displaced by the 
mass of the building44 (Ching, 2007, p. 29) 

 

“Um plano, transladado numa direção que não seja a sua direção intrínseca converte-  -

se num volume” (Ching, 2007, p. 28), sendo que o plano define os limites ou fronteiras 

desse volume. Estes podem então ser analisados e compreendidos como consistindo 

em pontos onde várias retas se unem, retas em que dois planos se encontram, planos 

que definem as fronteiras de um volume. 

Por caixa, em sentido literal, entende-se o artefacto utilitário construído, não importa em 
que material (…) geralmente associado à forma paralelepipédica, cuja finalidade é ser 
contentor ou recetáculo de algo, cuja existência se procura guardar e preservar. (Jorge 
Cruz Pinto45, 2007, p. 25) 

 

 
Ilustração 15 - O volume associado à forma paralelepipédica (Ilustração nossa, 2016) 

                                            
44 “Em arquitetura, um volume pode ser visto como uma porção de espaço contido e definido por um plano 
de parede, base ou cobertura, ou a quantidade de espaço deslocado pela massa de um edifício.” (Tradução 
nossa). 
45 Jorge Filipe Ganhão da Cruz Pinto (1960 - ) – Nasceu na Vidigueira, Portugal. Formou-se na Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em 1984. Terminou o doutoramento em 1998 na Escola 
Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Madrid. Paralelamente à arquitetura, 
dedica-se também à pintura. Autor de diversos artigos científicos, de livros de arquitetura e estética, e de 
projetos e obras publicados em editoras nacionais e estrangeiras. Leciona e é coordenador de douramento 
em arquitetura na F.A.U.T.L. desde 2009. 
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A nossa noção de volume, do jogo entre interior e exterior é que está inadequada. À 

semelhança do que achamos do ponto, como Kandinsky afirmava, agarramo-nos à 

noção de paralelepípedo, como mencionado por Jorge Cruz Pinto, quando falamos de 

volume. Isto agrava ainda mais a destruição e a identidade do público. 

 

 
Ilustração 16 - Jogo de volumes, edifícios em Roterdão (Ilustração nossa, 2014) 

 
Projetamos caixas sem se relacionarem com o envolvente, onde apesar da beleza que 

os mesmos apresentam, a nível coletivo deixam muito a desejar não enaltecendo em 

nada o público e dando primazia ao privado e ao individualismo. As volumetrias 

estendem-se mais do que o suposto, englobando ruas e logradouros sem qualquer 

lógica, o desenho pensado deixa de existir para dar lugar a um pensamento racional 

onde o moderno é sinónimo de espaços baseados em caixas. 
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Como já referimos anteriormente, o exterior e o interior dos volumes encontra-se num 

intenso conflito. Planos que geram os volumes edificados na cidade marcam os limites 

que entram em contacto com os limites exteriores…onde começa um e acaba outro? 

Este conflito surge sempre como um dos principais entraves quando pensamos a cidade 

e no modo como articulamos todos os elementos da mesma… 

Most architects think in drawings, or did think in drawings; today they think on the 
computer monitor. (…) The interior eye of the brain should be not flat but three 
dimensional so that everything is an object in space. We are not living in a two-
dimensional world46 (Frei Otto47, 2015) 

 
A importância deste elemento, o volume, é enorme. O nosso pensamento a três 

dimensões parte do mesmo e sem ele não conseguíamos projetar…não conseguíamos 

desenhar a cidade. Na urbe um volume joga com todos os volumes que o envolvem e é 

este jogo feito pelos próprios (cheio), que acaba por definir e estruturar os espaços 

públicos que envolve (vazio).  

Infinitos volumes, gerados por infinitos planos…produzidos por infinitas 

retas…concebidas por infinitos pontos. Todos estes elementos, desenhados, vão 

influenciar toda a morfologia urbana da cidade… 

 

2.3. A MORFOLOGIA, O ESPAÇO E A CIDADE 

A morfologia urbana, que é descrita por inúmeros autores como “forma” ou 

“configuração” urbana, pode ser vista como “o ponto de contacto entre massa e espaço” 

(Bacon48 apud Ching, 2007, p. 33). Para José Lamas49, “forma urbana corresponderia 

ao meio urbano como arquitetura, ou seja, um conjunto de objetos arquitetónicos ligados 

                                            
46 “A maioria dos arquitetos pensa em desenho, ou costumava pensar em desenhos; hoje eles pensam no 
monitor do computador (…) O olho interior do cérebro não deveria ser plano mas tridimensional para que 
tudo seja um objeto no espaço. Não vivemos num mundo bidimensional” (Tradução nossa). 
47Frey Otto (1925-2015) – Nasceu em Siegmar, Alemanha. Ingressou na Universidade Tecnológica de 
Berlim, após o final da Segunda Guerra Mundial. Toda a sua obra se centra realização de estruturas ligeiras. 
Em 1970 retirou-se do exercício da profissão e atualmente apenas coopera com alguns profissionais de 
modo excecional. Recebeu o prémio Pritzker em 2015.  
48 Edmund Bacon (1910 – 2005) – Arquiteto norte-americano. Licenciou-se na Universidade de Cornell. 
49 José Manuel Ressano Garcia Lamas (1948-2003) – Arquiteto nascido e formado em Lisboa e Doutor em 
Urbanismo. Autor do conhecido livro Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. É professor Catedrático da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Realizou inúmeros projetos de arquitetura e 
planos de urbanismo, tendo recebido, em 1997/98, o “Prémio de Mérito Especial” do Conselho Europeu de 
Urbanistas. 
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entre si por relações espaciais” (Lamas, 2010, p. 41) Vários volumes geram, portanto, 

uma forma urbana, como uma rua por exemplo… 

Ao descrever uma cidade, ocupamo-nos preponderantemente da sua forma; esta forma 
é um dado concreto a que se refere a uma experiência concreta (Rossi, 2001, p. 43) 

 

 
Ilustração 17 - Bratislava: a rua, forma urbana gerada por vários volumes (Ilustração nossa, 2014) 

 
A morfologia de um espaço é a primeira sensação que temos ao interagir com ele. É 

assim através dessa primeira análise, que captamos todos os detalhes que julgamos 

serem importantes sem nos determos nos pormenores. Daí a configuração, o jogo de 

volumes (plano, retas e pontos) ser tão importante para nós, arquitetos, quando 

projetamos na cidade.  
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Por exemplo, mencionando um caso na cidade de Lisboa, a qual irá ser analisada mais 

à frente; não é possível imaginar-se a Praça do Areeiro sem o jogo de volumes que 

define o vazio da mesma, com o seu centro bem demarcado e os seus limites bem 

compreendidos… 

 

 
Ilustração 18 - Projeto da Praça do Areeiro, jogo de volumes (José-Augusto França, 2005, p. 95) 

 

Da autoria do Arqt. Cristino da Silva50 este exemplo de praça, marcado pelos seus 

“edifícios severos, com arcarias, um torreão ao topo, e um estilo tradicionalista” (José-

Augusto França51, 2005, p. 96), é talvez um dos últimos espaços urbanos em Lisboa 

que se assemelha ao conceito de praça tradicional, conceito esse que iremos abordar 

mais à frente.  

Já anteriormente nos referimos à arquitetura como uma arte e, como arte que é, 

expressa e relaciona o ser humano com o mundo. “Ao experienciar arte, emprestamos 

as nossas emoções e associações ao espaço, e ele, por momentos, empresta-nos a 

sua aura” (Pallasmaa52, 2010, p. 12). Desta interação resulta uma diferenciação de 

pessoa para pessoa, com diferentes perceções e pensamentos. 

                                            
50 Cristino da Silva (1896 – 1976) – nasceu em Lisboa. Diplomado na ESBAL (1919), foi um dos pioneiros 
do movimento moderno na arquitetura portuguesa. 
51 José-Augusto França (1922 - ) – nasceu em Tomar. Historiador, sociólogo e critico de arte português. 
Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras de Lisboa (1994). Obteve os graus 
de doutor em História (1962) e em Letras (1969) pela Universidade de Paris. Tem-se dedicado a estudos e 
trabalhos ativos de preservação de Lisboa e programou o curso de Estudos Olisiponenses na Universidade 
Autónoma de Lisboa. Foi-lhe atribuída a medalha de Honra de Lisboa (1992). 
52 Juhani Pallasmaa (1936 - ) – Arquiteto finlandês. Professor de arquitetura na Universidade de Aalto. 
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The inhumanity of contemporany architecture and cities can be understood as the 
consequence of the negligence of the body and the senses53 (Pallasmaa, 2010, p. 19) 

 

Simultaneamente a tarefa da arquitetura, enquanto arte, é reconstruir a experiência de 

um mundo interior diferenciado, onde não somos meros espetadores, mas sim onde 

pertencemos de forma íntima.  

Podemos entender o termo morfologia, citando José Lamas, como “o estudo da 

estrutura e da configuração exterior de um objeto” (Lamas, 2010, p. 37) …de um 

espaço…Alberto Campo Baeza54 recorda-nos que “as formas arquitetónicas devem 

traduzir ideias e expressá-las com contundência com a força que só a Arquitetura tem” 

(Campo Baeza, 2009, p. 27).  

Na cidade, rodeados de formas “inúteis”55, com planos deformados e jogos de volumes 

sem sentido, o desenho começa a ser excessivo, “remete para o supérfluo” (Campo 

Baeza, 2009, p. 27) … A Arquitetura começa a desaparecer para dar lugar a um tipo de 

escultura, com a tecnologia56 a criar formas sem qualquer significado. 

A propósito do espaço, do uso do mesmo e da sua importância na cidade recordemos 

o que escreveu Henri Lefebvre57: “gestos, caminhos, corpos e memória, símbolo e 

sentido”. O uso deste está vinculado a “costumes ou conjuntos de disposições […] O 

espaço, portanto tem a sua história”. (Lefebvre apud Panerai, Depaule e Castex, 2013, 

p. 157).  

 

 

 

                                            
53 “A falta de humanidade da arquitetura e cidades contemporâneas podem ser entendidas como a 
consequência da negligência do corpo e dos sentidos.” (Tradução nossa). 
54 Alberto Campo Baeza (1946 - ) – Cresceu em Cádiz e licenciou-se em Arquitetura em Madrid (1971). 
Catedrático de Projetos na Escola de Arquitetura de Madrid desde 1986, já foi professor em Zurique (1989-
1990), Dublin (1992), Nápoles (1993), Virgina e Copenhaga (1996), Lausanne (1997) e Filadélfia (1986 e 
1999). A sua obra foi amplamente divulgada e publicadas nas revistas de arquitetura mais importantes de 
todo o mundo. 
55 “inúteis” – expressão que utilizo para referir à falta de significado que, tanto os espaços como o edificado 
da cidade, têm para quem por aí circula. 
56 tecnologia – principal interveniente no desenho e na construção da cidade; o pensamento humano tem-
se vindo a perder cada vez mais. 
57 Henri Lefebvre (1901-1991) – Filósofo marxista e sociólogo francês. Estudou filosofia na Universidade de 
Paris, onde se graduou (1920). Os seus estudos contribuíram para o desenvolvimento da sociologia e da 
geografia. 
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As cidades de hoje são um somatório do ‘antes’ para preparar um ‘depois’, sendo que 

os espaços existentes na mesma surgem como uma síntese de vários momentos da 

história, alterando o seu desenho urbano. Ruas, praças, edifícios, fachadas…todos 

estes elementos se posicionam, organizam entre si e se articulam para definir o espaço 

urbano. 

 

O ESPAÇO definido pela Forma, que traduz certamente a IDEIA (…) é o resultado 
material, palpável, tangível da Arquitetura (Campo Baeza, 2009, p. 36) 

 
O espaço viria a ser considerado pela teoria arquitetónica do século XX, ligada ao 

movimento moderno, como a «essência da arquitetura»” (Jorge Cruz Pinto, 2007, p. 21). 

A Arquitetura propõe…o arquiteto desenha, projeta…o homem habita. Este processo é 

vivido diariamente em qualquer lugar. Sendo por natureza invisível, como recorda Cruz 

Pinto, este apenas é percetível na expansão contida ligada à perceção dos limites que 

o conformam. A arquitetura vê-se assim como a arte que deve delimitar o espaço 

habitável para a urbe. Saliente-se que não é nossa intenção de gerar uma nova 

definição de espaço mas apenas recordar o seu significado original… 

Por hábito mental, as nossas mentes estão fixas na matéria tangível, e falamos apenas 
do que faz trabalhar os nossos instrumentos e detém a nossa vista: a matéria dá-se a 
forma, o espaço vem por si só. O espaço é um “nada” - uma pura negação do que é 
sólido – e por isso o ignoramos. 

Mas, ainda que possamos ignorá-lo, o espaço age sobre nós e pode dominar o nosso 
espírito; uma grande parte do prazer que recebemos na arquitetura – prazer que parece 
não podermos perceber ou que não nos damos ao trabalho de notar – surge, na 
realidade, do espaço. […] Esteticamente, porém, o espaço tem uma importância ainda 
maior: […] suscitar um determinado estado de espírito nos que “entram” nele 
(Scott58 apud Zevi59, 2009, p. 185). 

 

 

                                            
58 Geoffrey Scott (1884 – 1929) – Historiador inglês. 
59 Bruno Zevi (1918-2000) – Nasceu em Roma, 1918 e formou-se em Arquitetura na Graduate School of 
Design da Universidade de Harvard, de que era diretor Walter Grophius. De 1948 a 1963 leciona no Instituto 
Universitário de Arquitetura de Veneza, e partir dessa data na Universidade de Roma onde é responsável 
pelos cursos de História da Arquitetura. Recebeu ao longo da sua vida inúmeras agraciações. É autor de 
uma vasta bibliografia, da qual se destaca: Saber ver a Arquitetura (1948) e História da Arquitetura Moderna 
(1950). (Bruno Zevi, 2002). 
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Os espaços projetados para a cidade têm, pois, de ser o resultado de uma ideia, de um 

planeamento baseado no desenho. Não serem apenas mais um espaço, mas sim algo 

que qualifique a cidade, que surpreenda, que nos faça não querer sair dali, que tenha 

pormenores, que nos acolha, não nos expulse… “assim o fizeram o Partenón e o 

Panteão, Santa Sofia ou Ronchamp” (Campo Baeza, 2009, p. 38). Estes espaços 

tornaram-se em lugares de destaque porque souberam seguir a ideia para os quais 

foram construídos. 

A nossa compreensão de um espaço depende da maneira como interpretamos a 

interação visual dos elementos que fazem parte da composição. Pontos, retas, planos, 

volumes e configurações…tudo se aglutina num enorme jogo gerando o espaço. Estes 

elementos conjugados definem a realidade da arquitetura. Sem eles nada era real…  

 
A melhor razão para enfrentar a questão da Grandeza é a que é dada pelos alpinistas 
do Monte Evereste: “porque está lá” (Koolhaas, 2014, p. 15) 

 

A Grandeza é um conceito cada vez mais presente na cidade moderna, no espaço da 

mesma.” O exterior da cidade já não é um teatro coletivo onde «isso» acontece; não 

sobra nenhum «isso» coletivo (…) Já não precisa da cidade: ela compete com a cidade, 

representa a cidade, antecipa-se à cidade; ou melhor ainda, ela é a cidade” (Koolhaas, 

2014, p. 25-26). Transforma a cidade e a sua arquitetura, tornando-as numa acumulação 

de mistérios. 

As grandes continuidades metropolitanas pressentidas por Ludwig Hilberseimer e Le 
Corbusier, teorizadas por Bruno Taut e por Martin Wagner tentavam precisamente 
solucionar a impossibilidade da repetição de tramas convencionais a principio de 
composição da grande cidade (Solà-Morales60 apud Panerai, Castex, Depaule, 2013, p. 
viii) 

 

                                            
60 Manuel de Solà-Morales i Rúbió (1939 - 2012) – Nasceu na cidade basca de Vitoria. Foi um arquiteto e 
urbanista espanhol. Foi professor da cadeira de Urbanismo na Escola Técnica Superior de Arquitetura de 
Barcelona. Ganhou o Prémio Nacional de Urbanismo (1983) e o Grande Prémio de Urbanismo Europa 
(2000). 
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Ilustração 19 – O Homem e a Grandeza, Praça em Londres (Ilustração nossa) 

 
O arquiteto moderno prende-se bastante com esta questão, assumindo que é ela que 

irá revolucionar a arquitetura. Contudo, a única relação que temos com este conceito é 

mesmo dos nossos grandes erros. Achamos que o desafio está em criar espaços cada 

vez maiores…cidades megalómanas. A Grandeza, como afirma Rem Koolhaas, “já não 

faz parte de nenhum tecido urbano. Existe; quando muito, coexiste” …ganha-se 

entidade é certo…mas “a preço da identidade” (Koolhaas, 2014, p. 18). 

“Qual o máximo que a arquitetura pode atingir?” (Koolhaas, 2014, p. 22). Esta pergunta, 

que o arquiteto assume como Teoria da Grandeza61 é de facto importante para que 

entendamos que a cidade e as modificações que temos feito nela podem já estar a 

ultrapassar o máximo que a arquitetura deveria atingir e que como consequência, já não 

tenhamos qualquer ligação a ela…já não a habitemos, mas apenas vivamos lado a lado 

sem coexistirmos… Recordo uma expressão associada a Alberti e onde o mesmo afirma 

                                            
61 Teoria da Grandeza – teoria que Rem Koolhaas defende no seu texto Grandeza, ou o Problema do 
Grande, compilado no livro Três Textos Sobre a Cidade, e onde afirma que a Grandeza assola as cidades 
sem as ajudar a desenvolver-se, mas lutando contra esse desenvolvimento e danificando a imagem das 
cidades. 
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que a cidade surge como um “organismo vivo”, organismo que acompanha o ritmo de 

quem habita os seus espaços.  

 
Como um ser vivo, as cidades crescem à custa do que as rodeia (Saramago62, 1986, p. 
38) 

 

Comparando a cidade a um poema: a poesia de habitar cabe ao arquiteto, organizando 

os espaços e a cidade como quem organiza um poema, para melhor compreensão. 

Juhani Pallasmaa declara que “o arquiteto sábio é aquele que trabalha com o seu corpo 

e o seu sentido do «eu», do sujeito. Só assim consegue criar obras para os outros” 

(Pallasmaa, 2010, p. 12). De uma maneira tão simples, tão natural, que cada espaço 

consegue “rimar” com os espaços que o circundam, criando todo um conjunto sem 

nenhum corpo/espaço estranho no meio. Esses espaços que são deixados de parte e 

parecem não se articular com nada, devem ser entendidos como matéria que se pode 

e deve aproveitar por conterem uma enorme identidade.  

Agora que analisámos estes conceitos e elementos isoladamente63, resta-nos averiguar 

como os mesmos jogam em simultâneo para a construção de uma identidade do espaço 

público… 

 
 
  

                                            
62 José Saramago (1922 – 2010) – Nasceu no concelho da Golegã. Publicou o seu primeiro livro, um 
romance, Terra do Pecado, em 1947, tendo estado depois largo tempo sem publicar (até 1966).  Em 1972 
e 1973 fez parte da redação do jornal Diário de Lisboa, onde foi comentador político, tendo também 
coordenado, durante cerca de um ano, o suplemento cultural daquele vespertino. Pertenceu à primeira 
Direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi, de 1985 a 1994, presidente da Assembleia Geral da 
Sociedade Portuguesa de Autores. Entre abril e novembro de 1975 foi diretor-adjunto do jornal Diário de 
Notícias. A partir de 1976 passou a viver exclusivamente do seu trabalho literário, primeiro como tradutor, 
depois como autor. Em 1998 foi-lhe atribuído o Prémio Nobel de Literatura. 
63 consultar anexo A 
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3. IDENTIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO – CASOS ESTUDADOS 

 

 

Ilustração 20 - O automóvel, a importância da identidade (Ilustração nossa, 2016) 
 

O espaço moderno baseia-se em medidas, posições e relações: é quantitativo; 
desdobra-se mediante geometrias tridimensionais; é abstrato, lógico, cientifico e 
matemático; é uma construção mental. (Montaner64, 2001, p. 31) 

 
 
 

                                            
64 Josep Maria Montaner (1945 - ) – arquiteto, escritor e professor da Faculdade de Arquitetura de 
Barcelona. Foi professor convidado em vários universidades europeias e latino-americanas. Tem sido 
professor convidado em diversas universidades na Europa, América e Ásia, sendo autor de inúmeras 
publicações. Colabora regularmente em revistas de arquitetura e em diários espanhóis nomeadamente El 
País y la Vanguarda (Montaner, 2014). 
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Este capítulo irá incidir sobre o espaço público da cidade de Lisboa, enquanto espaço 

coletivo da mesma, falando sobre a sua identidade e como se deve ter em conta no 

desenho e projeção do mesmo. “O espaço público deve ser considerado fundador da 

cidade (…) no fundo, o espaço público é a cidade” (Indovina65, 2002, p. 119). 

A cidade foi ao longo da história “espaço de encontro e reunião de pessoas, lugar de 

troca de informação e de bens e serviços, local de cultura e de diversão” (Gehl66 e 

Gemzøe67, 2002, p. 13) …a história da cidade encontra o seu depósito na arquitetura, 

com o espaço público a ter um papel de enorme relevo, conectando os vários usos da 

cidade. 

 
É que a questão da identidade é mesmo uma questão decorrente, hoje como ontem 
(Tainha67, 2006, p. 9) 

 

Manuel Castells68 define a identidade, no seu livro O Poder da Identidade como a fonte 

de significado e experiências de um povo.  A identidade pode ser dada pelo uso nos 

atos da utilização, pelo sentido que é dado às coisas, pois como refere Manuel Tainha, 

“a arquitetura é uma estrutura de sentido” (Tainha, 2006, p. 12) … 

Temos o exemplo da era clássica, onde a cidade era criada partindo da ideia de que a 

identidade deveria ser cultivada na constante elaboração da ideia de uma autoridade. 

Era esta que acabava por definir toda a cidade e todas as vivências da mesma. O 

espetáculo criado era de tal maneira que as pessoas se acabavam por ver incluídas 

nele e ganhavam uma relação bastante forte com os espaços gerados. Na cidade 

moderna, como é esta identidade gerada? 

In our modern cities we have lost sight of the traditional understanding of urban space 
(Krier, R. 69, 1979, p.2) 

                                            
65 Francesco Indovina (1933 - ) – Urbanista italiano. 
66 Jan Gehl (1936 - ) – Arquiteto e urbanista dinamarquês. A sua carreira foi construída com base no 
princípio de melhorar a qualidade de vida urbana através da reorientação do planeamento urbano a favor 
de pedestres. Obteve o grau de Mestre em Arquitetura da Academia Real de Belas Artes da Dinamarca, 
1960. Sócio fundador da Gehl Arquitetos – Consultores em Qualidade Urbana. 
67 Lars Gemzøe (1945 - ) – Arquiteto dinamarquês. É reconhecido como uma autoridade na qualidade de 
vida dos espaços públicos. 
68 Manuel Castells (1942 - ) – Sociólogo espanhol. 
69 Rob Krier (1938 - ) – nasceu em Grevenmacher, no Luxemburgo. Arquiteto e escultor, estudou na 
Technical University of Munich (1959-1964). Foi professor na Vienna University of Technology. 
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Importa referir que “cada uma das partes ou zonas da cidade tem um património de 

conjuntos e edifícios, de vazios e percursos, de monumentos e de símbolos, que são 

referências da sua identidade, que devem, em parte, ser conservados e reconvertidos, 

para contribuir tanto para se guardar a memória, como se dar um impulso para a 

evolução da cidade” (Borja e Muxí, 2000, p. 79). A Identidade de algo é assim dada pelo 

uso e pelo modo como nos apropriamos e interagimos com o objeto ou o espaço em 

questão. O que nos resta se removermos a identidade de um espaço? Ela realmente 

desaparece? Convém recordar as palavras de Rem Koolhaas, onde aborda a Cidade-

Genérica e como a mesma vê a identidade dos seus espaços “renovada todas as 

manhãs” …insistindo que “ao simplificar excessivamente a identidade de uma cidade 

antiga e singular, como é o caso de Barcelona, passa a ser genérica. Torna-se 

transparente” (Koolhaas, 2014, p. 36).  

 
O espaço público é simultaneamente o espaço principal do urbanismo, da cultura urbana 
e da cidadania. É um espaço físico, simbólico e politico (Borja apud Branca Gameiro das 
Neves70, 2012, p. 33) 

 

O espaço público é referido, aludindo a Maurice Cerasi71 no seu livro O espaço coletivo 

da cidade, como “todos esses lugares, que apesar de nunca serem homogéneos entre 

si, são ligados pela unidade do seu significado coletivo, que pertence a todos” (Cerasi, 

1976, p. 75). O espaço público reflete assim a convergência de diversas apropriações, 

que levam à construção de uma identidade territorial coletiva proveniente de diversos 

cruzamentos culturais nele verificados e da partilha de valores e ideias. 

Em arquitetura, a alargada utilização do conceito de “público” revela-nos uma maior 

importância que este assume na requalificação e estruturação dos territórios urbanos. 

Todavia, esta utilização tem conduzido a uma gradual banalização do conceito até 

patamares suscetíveis de determinar uma deturpação da sua figuração. Na nossa 

opinião, é partindo deste conceito que a ordenação da cidade deve ser feita. Importa 

circunscrever os respetivos contornos e refletir quanto à sua evolução e avaliar a sua 

“identidade” com o crescimento da cidade moderna. 

                                            
70 Branca Maria Gameiro das Neves (s.d.) – Engenheira Civil formada na Universidade Católica Portuguesa 
Faculdade de Engenharia. 
71 Maurice Cerasi (1932 - ) – Nasceu em Istambul, tendo-se formando em arquitetura em Istambul e em 
Florença, onde se graduou em 1964. Recebeu um dos prémios Gubbio em 1994. Atualmente leciona a 
cadeira de projeto arquitetónico na Universidade de Génova. 
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O uso está vinculado a costumes ou conjuntos de disposições que são típicos das formas 
de sociabilidade que dependem das peculiaridades sociais e das culturas regionais ou 
nacionais. O espaço, portanto, tem a sua história. (Panerai, Castex, Depaule, 2009, p. 
157) 

 
“Segundo Jordi Borja o Espaço Público é por excelência o maior mosaico cultural e 

sociológico onde todos, independentemente das opções culturais, politicas e religiosas 

podem manifestar os limites da liberdade.” (Paula Teles72, 2000, p. 53). Os espaços 

públicos são considerados como lugares de encontro de comércio e de circulação, 

oferecendo e assegurando uma multiplicidade de usos. No passado esta utilização era 

evidente, a função do espaço público era notória, fator que se tem alterado…existe 

agora uma tendência para a separação e diversificação desses hábitos.  

Embora o uso tradicional se mantenha, constituindo uma herança que nos foi legada e 

a qual transmite parte da identidade da cidade, a verdade é que novas funções e usos 

têm surgido. Verifica-se que alguns espaços públicos da cidade moderna têm vindo a 

ser alvo de um distanciamento por parte dos seus utilizadores não só porque o tráfego 

de veículos e os estacionamentos usurparam gradualmente espaço nas ruas e praças, 

mas também, porque o ruído e a poluição os invadiram. 

O desenho acaba também ele por ser fortemente influenciado por todos os aspetos 

referidos que prejudicam a cidade e os espaços públicos modernos; os próprios 

elementos do desenho que anteriormente enunciámos acabam por não ter um papel 

ativo. Os espaços públicos surgem, pois, desarticulados do restante conjunto que é a 

cidade, influenciando-a negativamente e consequentemente o Homem enquanto 

utilizador do espaço. 

                                            
72 Paula Teles (1969 - ) – Nasceu em Alvarenga, Arouca, a 16 de mai. Engenheira Civil-Planeamento do 
Território (FEUP), Pós-Graduada em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística e Mestre em 
Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano (FEUP/FAUP). É docente convidada na UTAD, na licenciatura 
e mestrado em Engenharia de Reabilitação e Acessibilidades Humanas, desde 2008, e investigadora num 
projeto de mobilidade em áreas urbanas. (Paula Teles, 2000). 
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Ilustração 21 - Lisboa, crescimento em torno do núcleo central gerando bairros de periferia (Ilustração nossa, 2016) 

 

Tomando como exemplo a cidade de Lisboa… onde a mesma acaba por surgir como 

um caso bastante interessante, à semelhança de outras cidades europeias (como Berlim 

por exemplo), devido ao contraste evidente entre novo e velho, tradicional e moderno… 

Na capital este fenómeno também se verificou e continua ainda a verificar. A Lisboa do 

século XX teve os primeiros bairros habitacionais de carácter social apoiados em planos, 

que são nada mais que reflexos de modelos urbanos importados. Estes bairros 

constituíam assim pequenas aldeias na cidade, planeados desde o desenho urbano ao 

projeto de arquitetura. Situam-se afastados do centro, promovendo uma vida própria, 

fechada à grande cidade e com espaços públicos que traduzem exatamente essa 

premissa.  

Estes bairros, também referenciados muitas vezes como cidades-satélites, acabam por 

surgir como gotas de água no enorme oceano que é a urbe. A forma como quase todos 

são desenhados sem cuidado e sem qualquer planeamento, constituindo uma enorme 

mescla de pensamentos, acaba por torná-los em bairros dormitórios, áreas que não 

subsistem por si só e os torna num acessório ao centro urbano tradicional. A cidade 

aumenta a sua periferia. Assiste-se a uma enorme expansão da mesma, mas em termos 

de riqueza e de identidade do centro urbano estes bairros não contém nenhuma.  
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A surpreendente diversidade de formas de habitar que existem em Lisboa dá ainda 

maior ênfase à importância do espaço público na definição da morfologia da cidade, que 

curiosamente acaba por ganhar maior expressão quanto mais clara for a concretização 

dos espaços privados que constituem a parte enigmática e descontinua do tecido 

urbano.  

É neste contexto que ganha também importância a noção de proporcionalidade entre 

público e privado, entre densidade e qualidade da infraestrutura.” (Salgado73 Et al, 2006, 

p.10). Existe, pois, uma transformação corpórea através de obras grandes, de impulsos, 

com a construção de praças, ruas e jardins.  

A cidade vive e transforma-se com desígnios e projetos, mas também com uma gestão 

rigorosa e liberal do seu património, vendo a sua identidade ser alterada com todas 

estas transformações a ocorrerem a um ritmo frenético. É na construção dessa 

identidade e na sua consequente rejeição por parte dos modernistas que sustentaremos 

o nosso estudo neste segundo capítulo, “Identidade do Espaço Público”. Procurámos 

encontrar três casos de estudo que de alguma maneira se ligassem entre si e, ao mesmo 

tempo, se distinguissem pelas suas características próprias. Adotou-se a escala do 

bairro como objeto de estudo, porque aqui se refletem todas as outras escalas de 

planeamento 

Um bairro onde o seu sistema viário não contenha elementos necessários para manter 

uma conexão com o seu núcleo de habitações, não ajudando a resolver os problemas 

de acessibilidade, mas, agravando os mesmos, acaba por ver os seus arruamentos ter 

uma função apenas de distribuição local. Este fator irá influenciar todo o sistema 

residencial e consequentemente todos os polos de atração desenhados para o dito 

bairro. Os nossos três casos de estudo, que irão ser abordados, evidenciam exatamente 

estas premissas descritas.  

A nossa seleção recaiu sobre os bairros de Olivais Sul, Chelas e Telheiras e aqui, se 

por um lado é preocupante a degradação dos espaços urbanos a que se assiste nestes 

locais, mais grave parece ser a falta de qualidade desses mesmos espaços.  

                                            
73 Manuel Salgado (1944 - ) – arquiteto português. Formou-se na E.S.B.A.L. (1966). Ganhou o concurso do 
Centro Cultural de Belém (1989), posteriormente desenvolveu esse projeto, finalizado em 1992. 
Responsável pelo projeto de ordenamento do recinto da Feira Mundial de Lisboa – Expo 98 (1995-1998). 
Atualmente é vereador na Câmara Municipal de Lisboa do pelouro de Urbanismo e Planeamento 
Estratégico. 
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Ilustração 22 - Lisboa, os três bairros estudados e os seus núcleos urbanos (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Se o bairro de Olivais Sul apresenta um núcleo urbano que não foi muito alterado desde 

a sua construção, o mesmo não se observa nos outros dois bairros estudados. Em 

Chelas observa-se um retrocesso, com a zona a cair numa desertificação e a ver o seu 

núcleo a diminuir, contrariamente a Telheiras que viu um aumento dos seus territórios, 

expandindo os seus limites até aos bairros contíguos. 

 
Hitler escreveu que para destruir um povo, para nele apagar a consciência de si próprio, 
basta destruir os seus monumentos, o meio físico a partir do qual ele se identifica. A 
cidade de Varsóvia, vítima da aplicação deste “pensamento”, sentiu a necessidade 
imperiosa de reconstruir o seu centro histórico, e nem as dificuldades do pós-guerra 
limitaram essa vontade. (Siza, 2009, p. 19) 

 
“Se uma tal relação entre mim, os seres e as coisas, se altera tão profundamente quanto 

o tem vindo a ser, quer na produção da Cidade quer na Arquitetura, então aquele 

reconhecimento identitário fica perturbado (…) A identidade é, pois, um tema recorrente” 

(Tainha, 2006, p.10). Iniciamos a partir daqui uma análise menos abstrata e geral, 

começando a investigar casos concretos e em que tomamos a Lisboa Moderna como 

exemplo, apoiando-nos no desenho e nos seus elementos, já anteriormente estudados. 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   60 

3.1. ESPAÇO PÚBLICO E RUA – BAIRRO DOS OLIVAIS 

 

 
Ilustração 23 - Bairro dos Olivais Sul (Salgado Et al, 2006, p. 143) 

As características identitárias de um local, decorrem da forma como a população se 
relaciona com o ecossistema e se apropria do espaço (…) ostentando uma identidade 
singular que as pessoas reconhecem facilmente. (Brandão74, 2002, p. 35) 

 
Através de um primeiro olhar que tive sobre o bairro, Olivais-Sul apresenta uma 

manifesta deficiência na vivência urbana por duas razões: pelo desenho da própria 

estrutura viária e pela insuficiência de serviços que caracteriza o referido bairro. Existe 

uma desumanização do seu espaço público, fator que o tornou mais árido, mais 

disforme e mais agressivo. A ideia de urbanismo foi aqui completamente eliminada, com 

o espaço urbano a ocultar-se. 

                                            
74 Pedro Ramos Brandão (1965 - ) – Nasceu em Coimbra. Licenciado em História e em Engenharia 
Multimédia, mestre em História Institucional e Politica Contemporânea, no ISCTE. É docente do Ensino 
Secundário e do Ensino Superior e Presidente do Conselho-Técnico Cientifico do I.S.T.E.C. 
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Os espaços públicos deveriam ser, não só integradores das vivências das centralidades 

vividas na cidade, como também com outras centralidades que vão surgindo noutras 

regiões da cidade, através e com o tecido urbano pré-existente.  

Surge aqui a importância das vias públicas que serão alvo da nossa análise neste 

capítulo, tendo o bairro de Olivais Sul como cenário. São estas vias que deveriam fazer 

a integração e ligação dos espaços entre si, através de percursos pedonais atrativos e 

onde é dada uma continuidade ao espaço público. As ruas surgem como um importante 

espaço público de transição, é um facto, mas onde é possível circular, habitar e observar 

tudo num só conjunto… 

 
Um boulevard e uma rua, são, na periferia de um bairro, lugares privilegiados para 
atividades mais coletivas (Castex, Depaule e Panerai, 2013, p. 162) 

 
Por razões operacionais, Olivais foi subdivida em duas zonas aquando do seu 

planeamento: Olivais Norte e Olivais Sul. Os conceitos urbanísticos usados no nosso 

caso de estudo, “evidenciam a rutura total com a prática da urbanística formal então 

utilizada em Alvalade” (Teresa Heitor75, s.d., p. 5), sendo que esses mesmos conceitos 

estão “fortemente vinculados ao ideário expresso na Carta de Atenas e embora 

tardiamente, refletem o pensamento racionalista traduzido na inserção pontual dos 

edifícios num espaço livre, fluido e ajardinado” (Teresa Heitor, s.d., p. 5). 

A rede de vias desenhada surge com uma evidente falta de cuidado e planeamento; as 

retas que a constituem não são articulados de forma devida com o jogo de volumes e 

planos envolventes, influenciando fortemente o público e o desenho, os quais não 

tiveram um papel ativo no planeamento do bairro, com as vias públicas a traduzirem 

isso mesmo, onde o automóvel prevalece e ganha uma enorme importância…sendo ele 

o gerador de espaços em torno da via (para o próprio e não para o peão). 

 

 

 

                                            
75 Teresa Valsassina Heitor (1959 -) - Diplomada em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, 
mestre em Desenho Urbano pela Oxford Brooks University, doutorada em Engenharia do Território e 
agregada em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, é desde 1987 docente do Departamento de 
Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 
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O desenvolvimento da tecnologia veio alterar profundamente a cidade moderna e a área 

em estudo evidencia isso mesmo; o pensamento, o desenho e a construção da cidade, 

as regras individuais, puseram de lado o que de mais importante temos na definição da 

cidade – a coletividade. 

Em Olivais Sul assistiu-se a um rápido desenvolvimento do tráfego de veículos e a 

importância que começou a ser dada às rodovias, como já afirmei, fez com que o 

desenho da cidade fosse feito para o automóvel. 

 
Ilustração 24 - A via pública: (1) O percurso inóspito; (2) o prazer de caminhar ([adaptação a partir de] Manuel Costa Lobo Et al, 1991, 

p. 50) 

 
Recordo as seguintes palavras “Onde está a rua, a cidade, o espaço urbano? Onde 

começam esses espaços?” (Castex Et al, 2013, p. 167).  A identidade, a história de cada 

local, deveria saltar-nos à vista. Se isto não acontece, então é porque o espaço não nos 

permite e aí reside o principal problema da zona em estudo. Em Olivais-Sul, foram 

aproveitados arruamentos já feitos para implementar uma malha muito simples em que 

os elementos se repetem, de forma regular, sem formar um núcleo bem definido que o 

polarize.  

A proposta morfológica do plano apoia-se então num conjunto edificado amarrado pela 

estrutura verde e pela síntese viária principal, sendo que, o esquema proposto “baseou-

se numa estrutura celular hierarquizada e zonificada nas suas funções” (Teresa Heitor, 

2001., p. 6), à semelhança do que havia sido proposto para as cidades inglesas76, as 

quais de resto são inspiração para o modelo proposto para este bairro e acabam por 

fazer com que o mesmo surja com um aspeto demasiado confuso; um aglomerado de 

ideias sem nenhuma que consiga subsistir e sobressair.  

                                            
76 Consultar anexo B. 
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Ilustração 25 - Esquema proposto para Olivais Sul (boletim GTH) 

 

Contudo, este modelo não permitiu ao bairro ultrapassar o estatuto de zona “dormitório” 

…Senti, na minha visita, que a área não nos permite “conhecê-la”, não consegui circular 

em condições, não consegui habitar num espaço e perder-me nele. Este tipo de 

vivências, que considero tão importantes ao interagir com um espaço, foram aqui 

segregadas…senti uma verdadeira imagem urbana desorganizada.  

For on the one hand, the street clearly belongs to the history of architecture and urban 
design in the strict sense of physical fact. The street is and entity made up of a roadway, 
usually a pedestrian way, and flanking buildings (…) The street, furthermore, structures 
community. 77(Kostof78 , 1999, p. 189-194) 

 

“Caminhar é necessário” (Gehl e Gemzøe, 2002, p. 257), sem caminhar não existe 

interação entre o Homem e a Cidade. A via pública foi aqui feita para o automóvel, em 

função do mesmo e não para os transeuntes, tornando-se o ato de deambular, de 

                                            
77 “Por um lado, a rua claramente pertence à história da arquitetura e do desenho urbano, no seu sentido 
de facto físico. É uma entidade que surge a partir de uma via pública, normalmente um caminho pedestre, 
flanqueando edifícios. Para além disto, ainda estrutura comunidades.” (Tradução nossa). 
78 Spiro Kostof (1936-1991) – Nascido em Istambul. Historiador de Arquitetura. Formou-se na Universidade 
de Yale, nos Estados Unidos, 1961. Lecionou na Universidade de Yale durante quatro anos até se mudar 
para a Universidade da Califórnia. 
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passear pelas ruas de uma cidade, um aspeto secundário, ou mesmo inexistente em 

alguns casos. Recordando Krier, “although the asphalt carpet which serves as a channel 

for the movement of cars is still called street, it retains no connection with the original 

significance of the term”79 (Krier, R. , 1979, p.3). 

 

 
Ilustração 26 - Olivais Sul, via pública feita em função do automóvel (Ilustração nossa, 2015) 

 

Não existe vida na cidade se as pessoas não se deslocarem, se não interagirem 

diretamente com o espaço. E que melhor forma de o fazer senão sem nenhum meio de 

transporte, onde qualquer pessoa pode demorar o seu tempo a contemplar o 

envolvente? 

Aludindo ao Professor Costa Lobo80, que descreve as ruas como mais do que um 

simples acesso, um elemento estruturante do tecido urbano e, como tal, “carece de ter 

uma identidade, um carácter que a afirme como uma unidade de vizinhança urbana” 

(Costa Lobo Et al, 1991, p. 39) deve ter, portanto, uma demarcação própria do seu 

espaço, até onde ele se desenvolve, permitindo uma fácil leitura. É ela a principal 

responsável por conectar os vários polos de atração das cidades. Costa Lobo vai ainda 

                                            
79 “Apesar do tapete de asfalto que serve como canal para o movimento dos carros é ainda apelidado de 
rua, não tem qualquer conexão com o significado original do termo.” (Tradução nossa) 
80 Manuel Leal da Costa Lobo (1929-2013) – Urbanista português. Professor catedrático aposentado na 
área do Planeamento Urbano e Regional da Universidade Técnica de Lisboa. 
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mais longe, afirmando que é necessário não confundir mais os conceitos de rua e 

estrada (Costa Lobo Et al, 1991, p. 40). Os efeitos sentem-se de uma maneira bastante 

acentuada caso ambos os conceitos sejam confundidos. 

Como iremos abordar mais à frente quando estudarmos o Bairro de Alvalade, e 

baseando-nos no até então já estudado, a reta joga intensamente com o ponto, de certa 

forma nascendo do mesmo e dirigindo-se para ele. Este jogo é essencial para uma boa 

perceção do plano e consequentemente do volume, morfologia e espaço. No nosso caso 

de estudo atual, contudo, as retas parecem elementos perdidos no desenho, não se 

dirigindo a elemento algum e por vezes aparecendo colocadas mais como uma 

necessidade do que como algo planeado. 

 

 
Ilustração 27 - Olivais Sul, pavimento “abandonado” (Ilustração nossa, 2015)  

 
A qualidade arquitetónica de uma rua define e muito o envolvente. Uma rua que surja 

abandonada, desgastada ou pressionada pelo automóvel aufere um tipo de ação e 

pensamento a quem nela passa, não deixando nunca que seja habitada ou aproveitada 

na sua totalidade. As funções tradicionais que estes espaços tinham na cidade são 

substituídas por outras. As ruas tornam-se num acessório ao conjunto que é o bairro, 

não traduzindo as palavras realçadas pelo professor Costa Lobo.  
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A rua mais do que um simples acesso, surge como um elemento estrutura do tecido 

urbano, servindo de conexão, tanto de outros espaços como de pessoas, vê-se agora 

enclausurada num bairro onde a sua própria identidade lhe foi recusada.  

Caminhar nesta área torna-se difícil…as ruas não conectam, não qualificam o próprio 

espaço, não atraem as pessoas. A via pública está lá, é percetível para quem ali se 

atreve a aventurar-se, contudo não existe. Foi relegada para um plano o qual não 

contribui em nada para a vida na zona. 

 
Caminhar é hoje uma impaciência (…) caminhavas automaticamente sobre as páginas 
de pedra que a cidade estende, em trânsito por um destino de memórias e de gestos. 
Ninguém vive neles. Dizias. A calçada não tem endereço. (Paulo Martins81 apud Ernesto 
Matos82, 2009, p. 9) 

 

Enquanto caminhava por ali apreendi que as relações das vias pedonais e entre as 

mesmas, pareciam inacabadas e que não ficaram totalmente resolvidas. A grande 

extensão de território, quer no bairro, quer entre bairros contíguos e o mesmo, não foi 

objeto de uma intervenção contínua e planeada, ou pelo menos não nos dá esse 

aspeto… 

Kevin Lynch83 refere no seu livro A Imagem da Cidade, que o desenho urbano é de uma 

enorme importância na construção da cidade, “onde o espaço urbano público pode 

propiciar uma intensa vida urbana desde que contenha vitalidade, sensação, 

adequação, acesso e controlo” (Lynch, 2003). O bom desenho urbano é, pois, capaz de 

fornecer uma variedade de características a um dado espaço público, ganhando este 

uma identidade própria capaz de ser reconhecida, sendo que a partir do mesmo poderá 

experimentar-se uma melhoria na vida da cidade. 

                                            
81 Paulo Martins (s.d) – Licenciado em Arquitetura pela ARA-EUAC, Coimbra. De 2003 a 2008, trabalhou 
em Barcelona como arquiteto coordenador de equipa no estúdio Ribas Arquitetes. 
82 Ernesto Matos (1964-) – Nasceu na cidade de Lisboa. Concluiu o Curso de Imagem da Escola António 
Arroio e de Fotojornalismo no CENJOR. Foi monitor da Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de 
Lisboa onde adquiriu o gosto pela arte das calçadas. Publicou inúmeros trabalhos sobre o tema entre uma 
viagem à volta do mundo onde registou fotograficamente a presença da tradição portuguesa nos mais 
variados locais. (Ernesto Matos, 2004). 
83 Kevin Lynch (1918-1984) - Urbanista e escritor norte-americano. O seu livro mais famoso A Imagem da 
Cidade, publicado em 1960, resultou de cinco anos de estudos sobre o modo pelo qual as pessoas 
percebem e organizam informações aleatórias quando trafegam pelo espaço urbano. 
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Os circuitos pedonais do bairro não contêm vida…estão envolvidos por um “vulto” que 

se assume como principal interveniente; a sua vitalidade não existe. Dão-nos a 

sensação de estarmos constantemente inseguros, envolvidos por um ambiente sombrio, 

não se adequando em nada à circulação pretendida, não jogando com o envolvente e 

são colocados como se de um elemento estranho ao conjunto se tratasse, sem serem 

desenhados e planeados…parecem ter sido “esquartejados”. 

O próprio acesso que dão é deficiente, não ligando todos os equipamentos envolventes, 

o que faz com que nasçam caminhos que as pessoas vão criando com o seu uso diário, 

percursos esses que ganham mais identidade que as ditas ruas de Olivais Sul. O poder 

das ruas, dos espaços de circulação dentro de uma cidade, não apenas das ruas, mas 

de todos os espaços públicos em geral, advém da sua especificidade. Devem ser 

interessantes e de preferência estimulantes…pontos de referência dentro da vida da 

cidade. 

 

As ruas e as calçadas, principais lugares públicos de uma cidade, são os seus órgãos 
vitais. Ao pensar numa cidade o que é que lhe vem à cabeça? As suas ruas. Se as ruas 
da cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem 
monótonas, a cidade parecerá monótona (Jacobs84, 2001, p. 29). 

 

O tipo de pavimentação é um dos elementos chave para uma interação bem-sucedida 

com a população. Deambulei uma tarde pela Baixa Lisboeta e a experiência não podia 

ter sido tão diferente e agradável do que passear pelo bairro de Olivais Sul. A típica 

calçada portuguesa, tão bem descrita por Ernesto Matos, que diz ser um amontoado de 

“pedras juntas, como palavras, incendeiam manuscritos e também soltam gritos. Pedras 

que encantam, que chamam, que riem, pedras que choram, choram em contínuas 

pancadas. Pedras, pedras, pedras que piso, que desprezo, que amo, que escrevo” 

(Ernesto Matos, 2009, p. 17). Esta descrição dá-nos uma ideia da enorme identidade, 

deixam de ser meras pedras individuais para passar a organizar um conjunto 

relacionado com o lugar.  

Mas voltando ao nosso estudo de caso… 

                                            
84 Jane Jacobs (1916-2006) – Nasceu em Scranton, Pensilvânia e viveu em Toronto. Entre 1952 e 1962, 
foi uma editora associada do Architectural Forum em Nova Iorque. É igualmente autora do livro The 
Economy of Cities. (Jacobs, 1961, p. 459). 
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Em Olivais Sul isso não aconteceu. Não me senti disposto a “abrir” com aquele percurso 

que tinha à minha frente. Não me quis perder nele e muito menos conhecê-lo…não fui 

capaz de lhe reconhecer uma identidade, ao contrário do que aconteceu na Baixa 

Lisboeta… 

 

 
Ilustração 28 - O pavimento na rua: (1) Olivais Sul; (2) Baixa Lisboeta (Ilustração nossa, 2016) 

 
Em alguns locais identifiquei uma tentativa de se recriar a calçada portuguesa, a fim de 

dar alguma vida a uma rua que parecia abandonada, mas parece-me que existiu uma 

enorme falha devido a este tipo de calçada não ter qualquer continuação, qualquer ideia 

por detrás… o próprio pavimento dá-nos essa noção, como se nos quisesse expulsar, 

ao invés de nos convidar a habitá-lo. 

Existe memória…não estava era ligada com o envolvente e como consequência as 

vivências e a envolvente construída não coexistiam com a via pública e davam à 

mobilidade na área uma experiência que não era nada agradável… 

São os canais ao longo dos quais o observador se move, usual, ocasional ou 
potencialmente (…) as pessoas observam a cidade à medida que nela se deslocam e os 
outros elementos organizam-se e relacionam-se ao logo destas vias (Lynch, 2003, p. 
58). 
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Lynch afirma desta maneira que o bom desenho e as retas do mesmo são elementos 

importantes para uma correta estratificação, o conjunto da rede de retas que formam as 

ruas devem ser estimulantes, representando toda uma hierarquia…algo que não foi 

percetível da minha parte enquanto caminhava no bairro, não senti uma estratificação; 

ruas principais ou secundárias, com comércio ou não, desenvolviam-se todas do mesmo 

modo e sem qualquer diferença entre si. Se as próprias ruas de Olivais Sul não estão 

ordenadas, não têm identidade, como poderia o resto do conjunto por elas gerado, estar 

bem ordenado e qualificado? 

 
Existem para os habitantes alguns lugares – ao menos simbolicamente – que garantem 
uma transição entre as diferentes escalas, uma familiarização gradual (Castex, Depaule 
e Panerai, 2013, p. 169) 

 
Esta tensão existente entre o interior e exterior e que já antes realçámos, gera um tipo 

particular de espaços, que se encontram nos limites entre público e privado, sendo 

quase “terra de ninguém”. “Na arquitetura retiramos um pedaço do globo terrestre e 

colocamo-lo numa pequena caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar 

dentro e estar fora (…) Desenrola-se então o jogo entre o individuo e o público, entre a 

privacidade e o público” (Zumthor85, 2009, p. 47).  

Estes espaços de transição, que permitem o diálogo entre coletividade e individualidade, 

são o ponto de contato entre exterior e interior…os pormenores, que deveriam ser a 

chave de tudo, deveriam surpreender, deliciar quem por ali deambula...os “degraus de 

intimidade”86 que colocamos, necessitam ser um chamariz e não mais um elemento que 

afaste… 

 

                                            
85 Peter Zumthor (1943 - ) – Nasceu em Basileia, tem formação de marceneiro, mestre-de-obras e arquiteto 
na Kunstgewerbeschule Basel e no Pratt Institute, Nova Iorque. Tem o seu próprio atelier de arquitetura 
desde 1979 em Haldenstein, Suiça. Professor na Accademia di architettura, Università della Svizzera 
Italiana em Mendrisio. Foi agraciado com o prémio Pritzker em 2009. 
86 “degraus de intimidade” – expressão utilizada por Peter Zumthor no seu livro Atmosferas, para se referir 
a uma relação entre proximidade e distância. A sensação de habitar provém exatamente destes, dos 
pormenores que definem os espaços. Zumthor afirma que não se pode pegar numa planta e colocar lá 
dentro uma sucessão de linhas como se estivessem apenas paredes. Algo que intimide mas que ao mesmo 
tempo seja delicado e enaltecido num conjunto bem maior. 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   70 

 
Ilustração 29 - Espaço de transição: (1) Olivais Sul; (2) Baixa Lisboeta (Ilustração nossa, 2016) 

 
Uma porta, uma janela bem desenhada faz toda a diferença, uma arcada onde seja 

possível habitar-se entre o exterior e interior também…ao olharmos para uma porta 

antiga, em madeira, conseguimos imaginar o que já se passou naquele espaço…uma 

janela com uma ombreira que nos chame a atenção tem um enorme efeito no modo 

como nos sentimos num lugar…A partir dessa nossa vivência conseguimos entender 

um pouco da identidade daquele local. A importância destes espaços é enorme, se eles 

existem então que sejam bem conseguidos, caso contrário assiste-se a uma 

degradação dos mesmos e do seu uso…  
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Aquando da minha visita ao bairro acabei por dar por mim numa enorme área verde, 

projetada no extremo noroeste, entre Olivais Sul e Norte. Esta pareceu-me acusar a sua 

localização, com as vias circundantes a norte e a oeste a conterem um enorme tráfego, 

não permitindo uma deslocação em segurança e com tranquilidade.  

 

 
Ilustração 30 - Parque do Vale do Silêncio (Ilustração nossa, 2015) 

 
O Parque do Vale do Silêncio é um enorme “pulmão” capaz de dar vida a Olivais Sul e 

que poderia conectar o bairro aos bairros mais próximos do mesmo. Contudo, até este 

aspeto foi deixado de parte e em nada ajuda ao quotidiano de quem ali vive… 

A questão da ligação desta área verde aos dois bairros que fazem o conjunto conhecido 

como Olivais vê-se logo aqui que ficou por resolver. A paisagem surge vistosa e 

pretendia ser um sinónimo de planeamento territorial. Com uma configuração em “L”, os 

percursos pedonais existentes na área acabam mesmo por ser escassos, com uma 

circulação feita em torno do parque, nos limites do mesmo e com poucos caminhos 

pedonais que liguem pontos distantes. 
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O desenho urbano desta enorme área verde não se ajusta com o envolvente...a Teoria 

da Grandeza de Rem Koolhaas referida anteriormente, aplica-se aqui muito bem, com 

a zona a atingir uma área enorme, mas, sem nunca conseguir controlar essa grandeza 

que contém, perdendo o seu conteúdo, a sua identidade. Surge um espaço com uma 

enorme área, mas que não qualifica o bairro. A área do parque surge enorme em 

comparação com o espaço que realmente é habitado de forma usual. Circulei também 

eu pelo parque e reconheço que evitei o centro do mesmo. 

 

 
Ilustração 31 - Teoria da Grandeza observada no Parque do Vale do Silêncio (Ilustração nossa, 2016) 

 
Existem três polos que são criados. Ao examinar o parque reconhece-se que estes polos 

estão intrinsecamente ligados com a quantidade de árvores existentes, que acabam por 

dar alguma proteção.  

É que o peão precisa de verdadeiras cenários habitados, de emoção e de conteúdos…o 

gosto de sentir que passeia em zonas vivas…Enquanto peão, na experiência que tive, 

muitas vezes, dei por mim a desejar emoção na relação que estava a ter com o 

lugar…uma maior proximidade…algum mobiliário urbano que me convidasse a sentar 

e a contemplar o envolvente, algum café que me fizesse parar e sentar numa das suas 
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cadeiras, a aproveitar o final de tarde que estava a acontecer…um quiosque para ouvir 

as típicas conversas de um bairro…aludindo a Francisco Serdoura87, no seu livro 

Espaço Público - lugar de Vida Urbana, o qual refere que o desenho urbano depende 

da presença de mobiliário urbano, da qualidade ambiental que o mesmo dá ao espaço; 

estes fatores fazem com que a relação entre espaço e pessoas se intensifique, 

estimulando as segundas a aí permanecerem. 

Ao final do dia, o tecido urbano, quando contemplado por mim, não parecia uma teia, 

mas sim um cruzar de direções e aspetos que em nada pareciam interligar-      

se…edifícios isolados, pareciam implantados de maneira mais ou menos 

aleatória…espaços verdes colocados de modo desorganizado a tentarem completar o 

conjunto com os edifícios e a tentarem de alguma maneira ligarem-nos às vias que ali 

bem perto (perto de mais até) passavam… o espaço público de uma cidade, capaz de 

criar uma identidade dentro da mesma mas sem nunca banir a identidade do pré-

existente, surge como o resultado de uma boa qualidade de todos as vias pedonais que 

o envolvem, criando uma rede, permitindo uma circulação percetível e segura a todos 

os transeuntes, sem sobressaltos, sem quebras nos percursos.  

O espaço público pedonal é, portanto, o primeiro interveniente capaz de dar qualidade 

à cidade, é o nosso primeiro contacto com ela, influenciando todo o seu envolvente, 

contudo, não é o único. A qualidade do espaço urbano depende ainda de outros fatores 

como o “equilíbrio” e volumetria das construções envolventes e é nas vias públicas que 

o sistema residencial tem a sua principal influência. Torna-se, pois, vantajoso o estudo 

desta relação que poderá servir para o futuro desenvolvimento da paisagem envolvente 

e da construção de uma identidade para o local. 

 

 

 

 

                                            
87 Francisco Manuel Camarinhas Serdoura (1960 - ) – nasceu em Évora. Ingressou na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, com a categoria de Assistente Estagiário no Departamento 
de Urbanismo, 1996. Entre 1992 e 2006 foi investigador no C.E.S.U.R., no IST/UTL. A partir de junho de 
2006, passou a integrar o C.I.A.U.D., da F.A.U.T.L., no núcleo de Urbanismo. 
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3.2. ESPAÇO PÚBLICO E PRAÇA – BAIRRO DE TELHEIRAS  

 
O território ao qual pertence o bairro de Telheiras desenvolveu-se a partir de terrenos 

de cultivo e quintas de lazer. Apenas em meados da década de 70 o bairro acabaria por 

começar a sua expansão, com o sistema urbano a ser projetado por Pedro Vieira de 

Almeida88, apresentando-se como uma solução de compromisso entre a cidade 

consolidada e a Carta de Atenas.  

 

 
Ilustração 32 - Telheiras Sul, vista aérea (Salgado Et al, 2006, p. 202) 

 

A imagem de periferia que a zona apresentava inicialmente acabou por sofrer uma 

tentativa de alteração, com a expansão de Lisboa para Norte e mais tarde, com a 

concretização do Plano de Telheiras. 

                                            
88 Pedro Vieira de Almeida (1933 – 2011) – Arquiteto português. Formou-se na E.S.B.A.P, 1963. No final 
da década de 1950 integrou o atelier de Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, tendo colaborado em 
diversos projetos. Em 1970 vence o concurso da Igreja dos Olivais. Desde sempre tem privilegiado a 
abordagem de cariz teórico de temas da arquitetura, procurando manter estas investigação em paralelo, 
com os aspetos mais pragmáticos e empenhados da sua prática profissional. 
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Este definia uma área de intervenção delimitada por três grandes vias: a Avenida Padre 

Cruz, a 2ª circular e o Eixo Norte-Sul. Estas condicionantes davam a Telheiras um 

aspeto de ilha, isolada do resto da cidade. Esta questão foi de resto abordada pelos 

projetistas que assumiam a “dificuldade de conseguir uma permeabilidade 

verdadeiramente eficaz entre Telheiras e as zonas limítrofes” (Sérgio Melo89, 2013, p. 

62). 

 

 
Ilustração 33 - Plano de Telheiras Sul (José Luis Quintino, 1976) 

 
Existiu uma enorme dificuldade, desde o seu planeamento, em alterar-se a imagem de 

periferia; ao estudar o plano proposto, verificamos que a área a intervir incluía inúmeros 

equipamentos que conjugariam com o sistema residencial e onde o mesmo definia uma 

série de espaços de logradouro que funcionariam como praças no seu interior; a nossa 

visita ao local, porém, mostrou uma Telheiras bem diferente da planeada. 

                                            
89 Sérgio José Ranha de Menezes e Melo (s.d.) – Arquiteto português. Formou-se na Faculdade de 
Arquitetura do Instituto Superior Técnico (2013). 
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Na passagem para a fase de plano de pormenor, passou a considerar-se apenas uma 
parte desse território, constituída pela zona denominada no plano como Telheiras-Sul 
(Sérgio Melo, 2013, p. 62) 

 
Final da tarde…. Tinha acabado de estacionar o carro…esta minha ação fez-me ver 

ainda mais a extrema importância que hoje em dia, para nos deslocarmos, damos ao 

automóvel. O bairro de Telheiras sempre me passou um pouco ao lado... A zona em 

estudo é delimitada por quatro vias com enorme tráfego. O automóvel - o individualismo 

- ocupou por completo este bairro, tornando os seus espaços com maior potencial para 

gerar identidade em meros espaços sem qualquer interesse. 

 
Ilustração 34 - Mapa esboço da zona em estudo (Ilustração nossa, 2016) 

 
Apresentando uma enorme quantidade de arruamentos e de espaços verdes, o bairro 

deveria conter uma enorme riqueza em termos de espaço público, cuja fruição deveria 

ser um prazer para aqueles que o frequentam, contudo o mesmo não se verifica. Todos 

os quarteirões acabam por ver o seu interior a ser subjugado pela tecnologia e por um 

elemento estranho ao conjunto, como iremos referenciar.  
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O logradouro em Telheiras, acaba por ser visto como um espaço com uma 

potencialidade para se projetarem praças que servissem como polos de atração dentro 

do bairro; que dessem vida e que acabassem por gerar identidade, contudo este 

conceito acabou por ter consequências desastrosas, com a função das mesmas a ser 

totalmente o contrário do pretendido. Podemos perguntar-nos então, e citando Rob 

Krier, “What are the functions which are appropriate to the square?”90 (Krier, R., 1979, 

p.5).  

 

 
Ilustração 35 – A praça (Krier R., 1979, p.3) 

 
A praça tradicional era um local de encontro, onde o comércio local imperava e as 

relações entre pessoas eram mais que evidentes. Convém recordar as palavras que 

inicialmente ligámos a Fernando Távora e onde sem o Homem não há cidade; este 

aspeto surge aqui com uma enorme importância, a praça acaba por aparecer com uma 

falta de simbolismo na área e é subjugada, perdendo a identidade pública pretendida.  

 

                                            
90 “Quais são as funções que são mais apropriadas para a praça?” (Tradução nossa). 
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O Homem não se identifica, a arquitetura não atua e a cidade e a identidade do público 

acaba por ser perder.  

Abordando agora em concreto uma área especifica do bairro… 

Contrariamente ao que iremos verificar em Alvalade, as células planeadas para 

Telheiras Sul apresentam um conjunto edificado, que não é de todo harmonioso entre 

si. A célula mais central do plano apresenta edifícios em quarteirões, outros em banda 

e torres isoladas. Todo este conjunto não define espaço nenhum de qualidade, pelo 

contrário, só prejudica a identidade do mesmo. 

 

 
Ilustração 36 - Planta esquemática, uma das células planeadas ([adaptação a partir de] Manuel Salgado Et al, 2006, p. 200) 

 

 
In all probability the square was the first way man discovered of using urban space […] 
in the public sphere, the square has undergone the same development. Market places, 
parades grounds, ceremonial squares, squares in front of churches an town halls […] 
have been robbed of their original functions and their symbolic content (Krier, 1979, p.3) 
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Em Telheiras, para entender o porquê do conceito tradicional de praça ter sido 

completamente destruído, convém entender que a materialização do plano veio a 

verificar-se num período em que as ideias de segregação funcional começavam a ser 

questionadas por razões de economia e de vivência dos espaços urbanos. “As 

experiências urbanísticas que tinham sido promovidas, com o estrito respeito pelas 

orientações da Carta de Atenas tinham demonstrado que os ambientes urbanos assim 

criados eram demasiado frios e pouco amigáveis.” (Sérgio Melo, 2013, p. 63). Assim o 

plano de Telheiras, seguindo estes mesmo princípios, acabaria por destruir de uma 

forma bastante expressiva as zonas onde poderiam nascer praças ou outros espaços 

públicos.  

Les quartiers neufs  des villes nouvelles ou les rénovations urbaines modérées se sont 
alors remplis de pseudo-îlots prétendument urbains qui ne sont que la traduction 
urbanistque d’un formalisme post moderne sans exigence.91 (Castex Et al, 2004, p. 12) 

 

Com a abertura do quarteirão, situação que aconteceu também em Alvalade e a qual 

iremos abordar mais à frente, Telheiras acabou por ver os seus espaços de logradouro 

abertos para a via pública. Contudo, contrariamente ao sucedido em Alvalade, o 

resultado não foi nada positivo para a vida do bairro, devido à maneira como os mesmos 

foram analisados, dispostos e desenhados. Com um caráter essencialmente residencial, 

os quarteirões apresentam um intenso conflito entre privado e público, interior e exterior. 

Antagonismo que já abordámos anteriormente; o Homem acaba por viver também lado 

a lado e de uma forma bastante intensa o conflito criado, afetando de forma bastante 

evidente o sistema residencial, o qual, à semelhança de Chelas, caso que iremos 

estudar mais à frente, surge baseado na forma paralelepipédica; a partir do pensamento 

trivial do volume foi feita uma destruição profunda do quarteirão, sem qualquer tipo de 

planeamento e cuidado. Aparecem elementos isolados na paisagem, nunca conjugados 

entre si e onde os planos que os definem afetam diretamente a morfologia e desenho 

do interior dos seus quarteirões. Convém relembrar o que anteriormente mencionámos 

aquando do estudo dos elementos do desenho e onde verificávamos que partindo do 

ponto todo o desenho da cidade poderia surgir danificado, caso os mesmos não fossem 

devidamente pensados, planeados e conjugados. 

                                            
91 “Os bairros novos das cidades novas ou as renovações urbanas moderadas estão cheias de pseudo 
quarteirões alegadamente urbanos que não são mais do que a tradução urbanística de um formalismo pós-
moderno sem qualquer tipo de exigência.” (Tradução nossa). 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   80 

 
Ilustração 37 –  Elementos urbanos: (1) desenho integrado; (2) elementos dispostos sem qualquer ordem (Krier L.92, s.d, p.13) 

 
 

Encerrada, mas definida por pontos de interesse que garantem um percurso. O plano 
recupera o uso do quarteirão de caráter semipúblico, aberto e acessível aos automóveis 
e peões. (Salgado Et al, 2006, p. 200) 

 

O quarteirão aparece em Telheiras Sul como um espaço preponderante para todo o 

desenho, contudo neste caso o resultado parece-nos bastante desastroso; consegui 

observar de maneira bastante eficaz que o nosso comportamento em priorizar o 

transporte privado no planeamento da cidade tem resultados desastrosos. Os espaços 

de logradouro que poderiam ser aproveitados como espaços de caráter semipúblico, 

aproveitando a abertura do quarteirão, à semelhança do que refere Manuel Salgado, 

são aproveitados maioritariamente para uso exclusivo do automóvel. 

A função dos mesmos é fortemente alterada para servir o veículo motorizado, como 

parque de estacionamento. O caráter público pretendido vê-se completamente 

subjugado pelo privado e o peão acaba por ser fortemente afetado, não existem 

relações, não existem espaços de habitar no exterior. 

Verifica-se uma enorme segregação entre a circulação automóvel e a circulação 

pedonal. As vias dedicadas a cada uma destas funções eram independentes e a maior 

                                            
92 Léon Krier (1946 - ) – Arquiteto luxemburguês. Irmão mais novo do arquiteto Rob Krier, representa o 
Novo Urbanismo, movimento que defende. 
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parte dos pontos de conflito acabariam por ser resolvidos com passagens desniveladas, 

que em nada asseguravam a proteção, a segurança, ou o acesso desejado.  

O espaço de logradouro deveria aparecer como um novo tipo de espaço sim, mas não 

totalmente dissociado do seu conceito antigo, devendo ser capaz de reinterpretar o 

espaço envolvente e surgindo como um nó estratégico para o público. A abertura do 

quarteirão acabou por danificar bastante a identidade destes espaços, apresentando 

uma conformidade quase monótona e bastante rigorosa, acaba por ocultar a possível 

identidade que se poderia construir no bairro. A somar a este fator resta ainda salientar 

que o interior dos quarteirões acabaria por ser usado maioritariamente por todo o bairro, 

como parque de estacionamento.  

 
No bairro, essencialmente residencial, existem blocos em banda que definem o 
perímetro dos quarteirões e alinhamento de rua e torres isoladas. (Salgado Et al, 2006, 
p. 200) 

 
As células que constituem a zona de estudo apresentam uma enorme diversidade a 

nível do desenho e do edificado presente. Estas diferentes configurações acabam por 

não conseguir conjugar muito bem umas com as outras, apresentando um sistema 

público deficiente e sem qualidade e onde não é possível reconhecer uma identidade 

por detrás. O caráter público em torno dos edifícios acaba por ser também ele bastante 

limitado…A heterogeneidade presente não poderia ser mais diversificada e com um 

impacto mais negativo do que aquela que apresenta. O quarteirão, neste caso concreto, 

acaba por nem surgir com um aspeto de quarteirão, não sendo o seu conceito tradicional 

levado em consideração para a conceção do público, aparecendo ora com um formato 

irregular ora um conjunto de blocos que surgem como um “fragmento”, elementos 

autónomas e dispersos; a cidade não pode ser uma soma de porções. 

Ao abrir este elemento, que Castex nos recorda que foi “herdado da cidade tradicional” 

(Castex Et al, 2013, p. 23), tentamos corrigir esta estrutura que anteriormente aparecia 

fechada e com limites bem definidos, dotando o seu interior de um novo tipo de espaço. 
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Ilustração 38 – Telheiras, interior de um quarteirão na zona de estudo (Ilustração nossa, 2015) 

 

O espaço coletivo do quarteirão, que surge no seu interior, não coincide com a unidade 

fechada, acabando por se estender; o perímetro do quarteirão, a rua, acaba por ser 

fortemente influenciada por este espaço que surge como e recordando Castex no seu 

livro Formas Urbanas : A dissolução da quadra, o coração do mesmo; Este, em 

Telheiras, acaba por surgir como um espaço sem qualquer tipo de qualificação, entregue 

ao automóvel e que funciona mais como deserto urbano do que como polo de atração. 

Abandonei Telheiras Sul, pouco “surpreendido” pelo que vi, pelo que vivenciei…os 

espaços de uma cidade precisam de nos surpreender, de cativar...Telheiras Sul talvez 

por isso, por não conseguir cativar, por se tornar também ela numa zona dormitório à 

semelhança de Olivais e Chelas, vê a sua identidade a cair numa espiral, virando as 

costas aos seus habitantes e servindo apenas como bairro dormitório, repudiando quem 

passa.  

Por estar demasiado envolvido com o veículo motorizado, os seus espaços públicos 

perdem uma enorme qualidade. É necessário que se liberte do mesmo, refazendo os 

seus recantos, tornando-os agradáveis e bem desenhados. Repare-se que ao estudar 

o espaço público até agora, inúmeras vezes nos sentimos obrigados a referir o sistema 

residencial; o estudo do mesmo e a sua relação com o espaço público torna-se portanto 

um assunto bastante importante neste contexto. 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   83 

3.3. ESPAÇO PÚBLICO E SISTEMA RESIDENCIAL – BAIRRO DE CHELAS 

 

A Chelas de hoje não é exatamente um reflexo do que os sucessivos instrumentos de 
planeamento idealizaram. Hoje, aos “grandes conjuntos edificados contrapõem-se 
núcleos de habitação precária localizadas no interior de algumas quintas que ainda 
sobrevivem (Teresa Heitor apud Ana Ramos93, 2011, p. 58) 

 

Os estudos para a área de Chelas foram iniciados pelo Gabinete Técnico de Habitação 

da Câmara de Lisboa (GTH) em 1960, tendo como objetivo principal, “incrementar uma 

estrutura urbana plurifuncional e socialmente diversificada, integrada no conjunto da 

cidade e articulada com a zona ribeirinha até Vila-Franca-de-Xira” (Teresa Heitor, s.d., 

p. 7) …uma resposta à urgente necessidade social verificada na época. O plano surge 

como resposta a suplantar as falhas que ocorreram no plano dos Olivais. 

 

 
Ilustração 39 - Vista área de Chelas (Salgado Et al, 2006, p. 106) 

 

                                            
93 Ana Rita Alves Ramos (s.d.) – Arquiteta portuguesa. Formou-se no Instituto Superior Técnico (2011). 
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Início da manhã. Os meus olhos tentaram concentrar-se na massa edificada que estava 

à minha frente…“Pensada para acolher operários, como aconteceu no caso de Alvalade 

ou mesmo Olivais (…) Ainda eclodiu a necessidade de alojar cidadãos oriundos das ex-

colónias, e outros pelo inicio da erradicação dos bairros de barracas”. O bairro, parece-

me, acabou por ser penalizado por estes fatores, mas mais ainda “com as intervenções 

anteriores, realizadas em Olivais Norte e Sul e que ainda não haviam terminado”, 

comprometendo o arranque das operações em Chelas. A estratégia acabaria assim por 

ser “alterada, optando-se por uma intervenção faseada”, sendo que “foi definitivamente 

sacrificada a operação global e integrada que havia sido planeada” (Carlos Filipe94, 

2011).  

 

 
Ilustração 40 - Evolução da Malha de Chelas: (1) década de 60; (2) década de 70; (3) década de 80; (4) década de 90 ( Teresa Heitor, 

s.d., p.10)) 

 

                                            
94 Carlos Filipe (s.d.) – jornalista português. 
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Com efeito, Chelas, desde o ano 1960, vê a sua malha urbana crescer a um ritmo 

bastante lento para o que havia sido planeado. As suas ligações com o exterior, com os 

bairros circundantes e com o centro da cidade, só acabariam por surgir na década de 

90. 

A zona, anteriormente preenchida por quintas e azinhagas, sofreu uma enorme 

alteração urbanística, com todos os elementos pré-existentes a serem postos de lado 

no planeamento de Chelas; toda a zona verde existente não foi considerada, existindo 

nos dias de hoje um evidente contraste entre campo e cidade que não ficou resolvido… 

os percursos públicos pedonais que poderiam surgir do que anteriormente existia, 

acrescentando uma imensa riqueza ao espaço público que daqui nasceria, perderam-

se e dão lugar ao edificado que hoje pontua a área. 

Num primeiro olhar noticia-se logo um evidente contraste entre as zonas verdes e as 

zonas onde existiu uma intervenção, as duas surgem como elementos distintos de um 

enorme conjunto, mas sem terem qualquer relação entre si. 

 

 
Ilustração 41 - Chelas, contraste entre campo e cidade (Ilustração nossa, 2016) 

 

“Condicionada pelas características topográficas da área” a distribuição de 

equipamentos foi feita segundo uma estrutura linear, a qual “tomou a forma de dois eixos 

paralelos ao vale central, a partir dos quais se desenvolvem eixos secundários que 
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estruturam cinco zonas habitacionais” (Teresa Heitor, s.d., p. 7). Organizada em células, 

Chelas vê as mesmas a tornarem-se em seres isolados; foram criados pequenos 

núcleos, que por não terem qualquer ligação entre si se tornam em pequenas ilhas.  

Edifícios em torre, em banda, os fogos foram repartidos por cinco categorias já 
experimentadas no plano dos Olivais e o realojamento. Na realidade, foi dada maior 
importância ao realojamento, o que contribuiu para o isolamento físico, social e funcional 
do bairro (Salgado Et al, 2006, p. 104) 

 

António Baptista Coelho95 descreve da seguinte forma Chelas, onde “foram edifícios e 

espaços públicos feitos nos anos 60, mas com a sabedoria da relação com o movimento 

aparente do sol. O que ali aconteceu foi ter-se feito cidade com habitação” (António 

Coelho apud Carlos Filipe, 2011). As volumetrias já tinham sido por nós analisadas 

como um dos principais intervenientes no bom desenho de uma cidade, com os planos 

que as definem a ocuparem também um importante papel no desenvolvimento de uma 

identidade.  

 
Ilustração 42 - Volumetrias de Chelas (Ilustração nossa, 2016) 

 

                                            
95 António Júlio Marques Baptista Coelho (1956 - ) – Arquiteto português. Doutorado pela Universidade do 
Porto, investigador do L.N.E.C:, editor da – Infohabitar – e coordenador do Congresso Internacional da 
Habitação no Espaço Lusófono. 
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Em Chelas as volumetrias existentes cingem-se principalmente à caixa 

paralelepipédica, anteriormente mencionada, sem qualquer interesse e influenciando o 

espaço em torno delas, com consequências desastrosas para o mesmo. O sistema 

residencial de Chelas surge como uma enorme mancha feita de modo quase aleatório, 

parece-me, onde se tentou apenas realojar ao invés de se pensar em habitar. 

 
A causa do desastre de Chelas, como cidade-dormitório, radica na raiz da sua conceção 
errada, constituindo um laboratório de experiências sociais onde as principais vitimas 
são as pessoas (…) este tipo de falhanços urbanísticos já começaram a ser demolidos 
pela Europa (Rosa Carvalho96 apud Carlos Filipe, 2011) 

 

Acontece que Chelas vê o seu sistema residencial, tendo como unidade principal o fogo, 

tornar-se num enorme entrave para o desenvolvimento e relação do e com o espaço 

público, sendo este um organismo que vive e se desenvolve à parte, não sendo de 

ninguém…e como afirma Mia Couto97 no seu poema Identidade, é “preciso ser um do 

outro para ser eu mesmo”. 

 

                                            
96 António Sérgio Rosa de Carvalho (1952 - ) – Historiador de arquitetura. 
97 António Emílio Leite Couto (1955 - ) – Biólogo e escritor moçambicano. Adotou o seu pseudónimo ‘Mia 
Couto’ desde cedo. Tem uma obra extensa e diversificada, incluindo poesia, contos, romances e crónicas. 
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Ilustração 43 - Chelas, estrutura habitacional linear (boletim GTH 10) 

 

Abandonado ou inexistente, o uso público não se impõe, dando-se primazia ao privado, 

ao edificado que não qualifica, aos espaços de transição que não se integram, à falta 

de pormenores aliciantes…O individualismo tomou conta de Chelas, não havendo 

espaço para o público. 

 
O plano de Chelas propunha uma estrutura urbana compacta, identificável (…) ao 
abandonar o conceito de célula, pretendia recuperar os modelos urbanos tradicionais e 
criar zonas lineares de vida urbana intensa – a rua pedonal atuava como elemento 
urbano gerador e como espaço de convívio. As massas edificadas, definidas com 
soluções tipológicas diversas, desenhavam os principais percursos (Salgado Et al, 2006, 
p. 104) 
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Ilustração 44 - Chelas, planta de pormenor zona I (José Luis Quintino, 1976) 

 

Inicialmente pensada como uma estrutura celular, Chelas rapidamente, devido a todos 

os atrasos verificados, foi repensada e foi feita uma nova proposta onde a distribuição 

pontual de equipamentos já não existia e onde a estrutura habitacional passaria a ser 

linear. O público passa a ser secundário e o privado começa a ganhar cada vez mais 

forma, identidade e importância no plano, definindo tudo o resto… 

O bairro acaba mesmo por viver, parece-me, massacrado pela pressão das massas 

populacionais edificadas. Apresentando assim enormes deficiências a nível urbano, 

confrontando, por um lado, novas áreas de requalificação e, por outro lado, aglomerados 

antigos de resíduos espaciais, de relações de exclusão e de resíduos arquitetónicos da 

habitação social aqui existente… 

A descontinuidade do tecido urbano contemporâneo de Chelas tem origem na 
fragmentação das partes que o compõem, devido à composição “(…) funcionalista dos 
zonamentos e os excessos de experimentação arquitetónica (…). O privilegiar da 
diferenciação/separação da edificação em relação à contiguidade fez-se à custa do papel 
de ligante e suporte que na longa história das cidades foi desempenhado pelo espaço 
público contido e não residencial: por excelência, o elemento significante da 
continuidade, que de ‘gerador’ se foi reduzindo a ‘adereço’ ou mesmo a terra-de-
ninguém” (Salgado Et al, 2006, p. 17) 
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O espaço público de Chelas vê todas as suas características serem-lhe negadas, 

deixando de ser um elemento de continuidade e reduzido a um ornamento sem qualquer 

identidade e sem qualquer possibilidade de conseguir vir a tê-la neste local, onde é 

subjugado pelo envolvente.  

Mas se pensarmos bem e analisando Chelas, como podia o espaço público sobreviver 

ou sequer existir num local onde as bolsas residenciais existentes surgem como 

organismos separados, em vez de serem o suporte para uma rede dependente de 

serviços, comércio e mobilidade, tudo elementos que influenciam e caracterizam esse 

mesmo espaço público…Rem Koolhaas lembra-nos que “estamos a estender a fachada 

tanto quanto possível (…) mais pelo objetivo do que pelo desenho” (Koolhaas, 2014, 

p.58)…Chelas evidencia essa situação. As fachadas dos edifícios, ora interessantes ora 

aborrecidas, estendem-se o máximo possível, pressionando tudo o que os envolve e 

transformando-as numa camisa-de-forças que os cercam, tornando-os incapazes de se 

soltar… 

 
Simplesmente, apreciar uma construção habitável pelo aspeto exterior é como saborear 
uma maçã pela cor da pele (…) da mesma forma que o exterior de um organismo 
depende da adaptação dos seus órgãos às respetivas funções, assim acontece com o 
aspeto exterior de uma construção. (Siza, 2009, p. 15) 

 

É necessário inverter o método de trabalho: conhecer o que se vai passar dentro dum 

edifício e o que se passa fora dele. O edificado em Chelas traduz-se num conjunto de 

blocos inexpressivos de betão, com filas intermináveis de janelas repetidas. Rasgam 

todo o envolvente, criando um cenário nada agradável e que apenas prejudica a 

identidade do local…repudiando tudo e todos… 

 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   91 

 
Ilustração 45 - Planta esquemática, confronto entre espaços públicos e sistema residencial ([adaptação a partir de] Salgado Et al, 2006, 

p. 104) 

 
O sistema residencial acaba então por surgir como um enorme contributo para a 

destruição do espaço público em Chelas. Edifícios e as suas volumetrias afetam 

diretamente as vias públicas. Existiu uma aposta na destruição do quarteirão em 

detrimento do desenho linear, em banda.  

Este aspeto acabou por expor, de forma bastante evidente, as áreas de serviço dos 

edifícios que se deviam manter privadas, tornando-as bastante públicas e permitindo 

que as mesmas definissem o rumo da morfologia urbana envolvente. 

Praças e ruas que poderiam nascer e ajudar a tornar a identidade da área mais forte, 

veem o seu crescimento negado por um conjunto edificado, que funciona como uma 

“doença”, que se alastra a todo o conjunto urbano, que é Chelas.  



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   92 

 
Ilustração 46 - Chelas, sistema residencial e via pública (Ilustração nossa, 2016) 

 
As áreas públicas acabam mesmo por não conseguir nascer; um pouco à semelhança 

de uma flor que tenta nascer numa área com imensas pedras, mas que vê esse seu 

desejo ser-lhe negado, acabando sempre por morrer. Como afirma Maurice Cerasi no 

seu livro O espaço coletivo da Cidade, o sistema residencial não precisa de jogar com 

todos os elementos da cidade, mas tem de fazer parte da mesma e estar integrada com 

a paisagem, algo que não se verifica em Chelas. 

Equipamentos e serviços têm toda uma importância para o sistema residencial e como 

tal para os percursos existentes e para o espaço público. O bom desenho de um espaço 

público deriva de todo um entendimento entre todos estes intervenientes. 

 
A ideia de um bairro é mesmo muito mais ampla e complexa do que o processo de uma 
“urbanização” ou loteamento. Por vezes o bairro é formado por uma constelação de 
nucleações referenciadas a um centro com os seus concomitantes equipamentos e 
serviços (Costa Lobo Et al, 1991, p. 73) 

 

Existe, pois, uma enorme escassez e um enorme distanciamento entre os espaços 

públicos existentes no bairro, mas também a nível de equipamentos e serviços, a 

deslocação a pé não se torna confortável nem segura; é assim verificada uma constante 

e crescente utilização do transporte individual nos percursos existentes. Mesmo os 
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locais públicos passíveis de serem alcançados a pé, ou por transportes coletivos, são 

alcançados de um outro modo devido ao perigo existente na zona.  

Temos o exemplo da estação de Comboio existente em Chelas que foi desativada, não 

tendo o bairro nenhum acesso àquele transporte sem se deslocar até aos pontos mais 

afastados da cidade de Lisboa. 

 
A proposta tem como objetivos principais a construção de uma alternativa para as 
soluções urbanas previstas em Chelas (Byrne98, 1998, p. 30) 

 

Existem em Chelas, contudo, alguns exemplos de locais que tentaram fazer renascer o 

público, numa tentativa de se contrariar a destruição que se verificava na área. O projeto 

dos Arquitetos Gonçalo Byrne e Reis Cabrita99 na zona N do bairro é disso exemplo, 

tentando reanimar as relações de sociabilidade perdidas bem como de criar um tecido 

urbano público que se relacionasse com o sistema residencial e fizesse parte do mesmo. 

Em Chelas a ação da arquitetura limitou-se ao preenchimento dos espaços residuais 

resultantes do traçado rodoviário, os arquitetos pretendiam contrariar essa tendência na 

área. 

 

Mais do que a elevação de um conjunto de edifícios, o projeto procurava constituir uma 
alternativa às soluções urbanas adotadas no plano de Chelas, em que o papel que cabia 
à arquitetura se limitava ao mero preenchimento dos espaços residuais resultantes do 
traçado das vias (Gonçalo Byrne Arquitetos, 2016) 

 

 

 

 

                                            
98 Gonçalo Byrne (1941 - ) – um dos protagonistas do extraordinário período que a arquitetura portuguesa 
atravessa. Atento às implicações urbanas dos seus projetos, e preocupado em conseguir com que cada 
construção sua seja o resultado do diálogo e da interpretação dos contextos históricos e paisagísticos 
destinados a recebê-la, Byrne possui uma linguagem formal rigorosa e simples, que é desprovida de 
ostentação e satisfaz da melhor maneira as suas refinadas técnicas compositivas. (Gonçalo Byrne, 1998) 
99 António Manuel da Silva Rocha Reis Cabrita (1942 - ) – Nasceu em Lisboa. Licenciou-se em Arquitetura 
pela E.S.B.A.L. (1967). Desde 1987, é Investigador Coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, no qual tem o título de Especialista em Arquitetura e Urbanismo desde 1978. 
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Com os sucessivos abandonos observados em Chelas, o projeto surge com uma 

identidade autónoma, sem qualquer continuidade urbana. O conjunto habitacional 

planeado, apelidado de “Pantera Cor-de-Rosa”, surge partindo de quatro blocos 

habitacionais que através da sua implantação geram uma praça e um sistema de ruas. 

“O projeto ancora-se ao espaço urbano, vivendo dele” (Bruno Ribeiro de Cerqueira100, 

2010, p. 129).  

 
Ilustração 47 - Pantera Cor-de-Rosa, axonometria do conjunto (Bruno Ribeiro de Cerqueira, 2010, p. 129) 

 
Baseado em geometrismos de formas puras, a rua, a praça e o quarteirão surgem como 

espaços qualificados de transição. Também o conjunto habitacional é baseado numa 

estrutura simples, estrutura essa que acaba por acentuar “a necessária ligação entre 

habitação, equipamentos e infraestruturas da zona” (Bruno Ribeiro de Cerqueira, 2010). 

 

 

 

                                            
100 Bruno José Gonçalves Leite Ribeiro de Cerqueira  (1986 - ) – nasceu em Arroios. Arquiteto formado na 
Universidade Lusíada de Lisboa (2010). 
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A praça surge com uma forma simples e quadrangular, sendo intensamente vivida no 

seu interior e “age como espaço de transição e de absorção da presença exterior” 

(Gonçalo Byrne Arquitetos, 2016). A parte edificada pretende funcionar como entidade 

catalisadora dos fatores de urbanidade. A estrutura do edificado surge como um “muro” 

limite, acentuando as vivências; ganhando os espaços urbanos destaque e importância 

na vida da cidade. 

 

 
Ilustração 48 - Pantera Cor-de-Rosa, a praça (Ilustração nossa, 2016) 

 
O complexo oferece ao observador diferentes leituras; a fachada exterior do edificado 

impõe-se como um limite enquanto o interior oferece uma superfície perfurada com 

espaços com aberturas regulares. O público é assim gerado por inúmeros elementos 

como nos recorda Byrne na memória descritiva referente ao projeto, “com galerias 

múltiplas, cilindros que albergam caixas de escada, passadiços entre blocos” (Gonçalo 

Byrne Arquitetos, 2016).  
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O projeto visava a transformação de um local fragmentado e vazio; existiu uma procura 

de um cenário mais agradável, capaz de amenizar a dureza e monotonia observada no 

envolvente, que se traduzia num subúrbio deserto. Na minha visita, e para minha 

surpresa, observei que a praça surgia como um polo de atração, com algumas vivências; 

a mesma surge como um chamariz na área relembrando os espaços públicos da cidade 

tradicional onde existia uma relação entre homem-homem, mas também entre homem-

espaço. Já a rua que se desenvolve a partir da praça surge como um oposto, quase 

como um polo de repulsão. 

 

 
Ilustração 49 - Pantera Cor-de-Rosa, a rua (Ilustração nossa, 2016) 

 

Abandonada, a rua surge como um elemento estranho a todo o conjunto; deparei-me 

com um elemento vazio, sem qualquer vivência, contrariamente à praça que atrás de 

mim se apresentava cheia e onde todos os meus sentidos eram postos a funcionar (o 

som dos carros, a vozes das pessoas, a cor do edificado, as volumetrias que geravam 

o conjunto), a rua aparece desamparada e apenas repudia quem ali se atreve a passar.  
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A Pantera soube melhor que outro projeto em Chelas dar resposta aos objetivos que 
definiu para o tipo de espaço urbano que pretendia. Tornou-se o centro daquela zona 
pelo facto de se ter aberto à cidade e não se ter formado em mais um bloco habitacional 
sem relações diretas com o exterior. (Bruno Ribeiro de Cerqueira, 2010, p. 129) 

 
Planeado numa área em que o individualismo prevaleceu, onde após 30 anos da sua 

construção a mesma nunca se conseguiu consolidar, o espaço urbano gerado pelo 

“Pantera Cor-de-Rosa” é o maior triunfo aqui verificado. Acaba por ter um árduo trabalho 

em fazer subsistir o público e caiu também ele em abandono. Os quatro blocos do 

“Pantera Cor-de-Rosa” são a única referência urbana num cenário que parece deserto 

e agreste. O conjunto surge como uma ilha no meio de um enorme oceano de 

descontinuidades urbanísticas que é Chelas e os seus edifícios estão a cair cada vez 

mais num estado de degradação, acompanhando o abandono e a falta de eficácia para 

se fazer algo em Chelas. A obra dá significado, estrutura e identidade a Chelas, sendo 

uma pequena área de habitação incutida com conceitos modernos, mas sem estar 

segregada do restante bairro. 

Então, porque falhou Chelas? Rosa Carvalho afirma que “talvez porque na altura haveria 

uma ideia de modernidade, que tinha que ver com aspetos até políticos, talvez porque 

não se conseguiu ter adequado discernimento relativamente a conjuntos ali ao lado bem 

conseguidos em termos habitacionais e urbanos” (Rosa Carvalho apud Carlos Filipe, 

2011).  

Chelas pode ter sido um falhanço em termos urbanísticos, mas não pensemos que deva 

ser abandonado. O potencial do local é bastante grande e citando o Arquiteto Manuel 

Tainha, na revista Arquitetura e Vida, de março de 2000, “é mais do que tempo para 

regenerar, reabilitar, converter, preencher e requalificar Chelas, e, quem sabe, o tempo 

que se passou nos permita fazer ali uma intervenção tão sensível e adequada, como 

estruturalmente reabilitadora da realidade que ali se vive” (Tainha apud Baptista Coelho, 

2012). O espaço público existente em Chelas e que vê o seu caráter, cada vez mais, 

ser-lhe negado, ainda pode ver a sua identidade renascer num bairro, suportado por 

uma habitação social degradada, que o infecta. O problema principal de Chelas foi que 

acabou por “ser pensada, mas nunca acabada” (Rosa Carvalho apud Carlos Filipe, 

2011). 
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4. BAIRRO DE ALVALADE: UM PLANO INTEGRADO 

 

Se partilharmos a convicção de que a criação se apoia sobre um adquirido e procede a 
experimentações sucessivas, é possível escolher referências de um outro modo, é 
possível utilizar modelos ou experiências realizadas como base de trabalho de projeto, 
pelas suas qualidades urbanas, pelas qualidades que sugerem, pelas manipulações a 
que se prestam. (Castex, Depaule, Panerai apud João Costa101, 2010, p. 7) 

 

 
Ilustração 50 - Bairro de Alvalade, vista aérea (Manuel Salgado Et al, 2006, p .53)  

 

O plano, datado de 1946 e da autoria de Faria da Costa102, corresponde à primeira 

grande operação de expansão urbana da cidade de Lisboa; desenhado com base nos 

bairros operários alemães, ou Siedlung, que como refere Rob Krier “is a primitive form 

of land occupation”103 (Krier, 2003, p. 12).  

                                            
101 João Pedro Teixeira de Abreu Costa (1970 - ) – Arquiteto português (FA-UTL, 1993), Mestre em Cultura 
Arquitetónica Contemporânea (FA-UTL, 1998) e Doutor em Urbanismo (Escola Técnica Superior de 
Arquitetura de Barcelona, UPC, 2007). É Professor Auxiliar com Agregação na Universidade Técnica de 
Lisboa. 
102 Faria da Costa (1906 - 1971) – nasceu em Sintra. Diplomado em Arquitetura pela ESBAL (1936) e em 
Urbanismo pelo Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (1935). 
103 “é uma forma primitiva de ocupação de terrenos” (Tradução nossa). 
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Como iremos estudar as semelhanças verificadas entre os bairros alemães e o bairro 

de Alvalade são mais que muitas, com o desenho urbano e o modo como o público é 

construído a ter o mesmo conceito por detrás. 

 

Ilustração 51 – Siedlung e Alvalade; (1) Berlim; (2) Células 1,2,3 e 5 do Bairro de Alvalade (João Costa, p.168) 

 
Destacando-se na cidade de Lisboa através da sua malha urbana facilmente 

identificável, a escolha deste bairro baseou-se na sua riqueza tipológica e na sua 

importância no panorama urbanístico português, assim como no facto da riqueza 

encontrada a nível do espaço público. 

O plano de Alvalade surge na sequência do P.G.U.E.L., constituindo uma intervenção 

pioneira na cidade de Lisboa, criando uma parte da mesma, construída quase de raiz, 

com uma escala até então nunca vista.  

O Bairro de Alvalade é um exemplo eclético do desenho urbano. Eclético, no sentido de 
método. (João Costa, 2010, p. 9).  

 

“No Bairro de Alvalade são identificados conceitos urbanísticos retirados de diferentes 

modelos de cidade e de várias experiências anteriores” (João Costa, 2010, p. 9). O plano 

não se limitará, contudo, a reinterpretar um desses modelos, como aconteceu em Olivais 

e Chelas – baseados nas cidades inglesas como já estudámos – aqui foi realizada uma 

síntese de várias referências, algumas como João Costa aborda, “totalmente 

antagónicas – por exemplo, a cidade tradicional e o movimento moderno” (João Costa, 

2010, p. 9). 
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É possível portanto verificar-se uma enorme diversidade de ideias a nível de desenho, 

contudo as mesmas acabariam sempre por ser conjugadas entre si e devidamente 

articuladas…Voltando um pouco atrás, relembrando os casos de estudo anteriores - 

Olivais, Chelas e Telheiras – e comparando ao estudo do caso atual, observamos que 

a base da sua construção, do seu planeamento, contrariamente aos três bairros 

mencionados, teve um impacto bastante profundo e diferente, sendo que o resultado 

final foi o de um desenho urbano contínuo…Alvalade foi pensado como um conjunto e 

não como um ser isolado, onde todos os elementos desenhados foram projetados 

articulando-se de uma maneira bastante homogénea e simples.  

Os primeiros ensaios de urbanização do sitio de Alvalade têm origem nos estudos do 

plano diretor da cidade de Lisboa sob a direção de Etiènne de Gröer. Acabaria por surgir 

num período após o qual Lisboa viu os seus pequenos bairros serem desenvolvidos de 

um modo quase anárquico e sem qualquer tipo de pensamento; foi uma altura onde as 

carências a nível habitacional começaram a aumentar e a tornar-se num sério problema 

para a vida da urbe. Acabou por constituir uma reflexão sobre o urbanismo habitacional, 

pondo-se em prática a modalidade de casas de renda económica, através da lei nº 2007 

de 07 de maio de 1945104, dando resposta aos problemas que surgiam.  

O sítio de Alvalade estava, portanto, perfeitamente enquadrado no plano diretor de 
urbanização de Lisboa e achava-se bem servido por duas grandes radiais e duas 
circulares importantes, que lhe permitiam ser facilmente acessível ao centro e restantes 
pontos da cidade (Luís Guimarães Lobato105, s.d., p. 3) 

 

O Bairro de Alvalade aparece hoje como uma área consolidada e qualificada na cidade 

de Lisboa. No fundo nasceu como uma cidade em ponto pequeno dentro de uma 

enorme urbe que é Lisboa. 

                                            
104 consultar anexo C. 
105 Luís Guimarães Lobato Catarino (1978 - ) – Engenheiro Civil português. Foi diretor da Faculdade Técnica 
de Lisboa. 
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Ilustração 52 - Plano Diretor de Urbanização de Lisboa 1948 (João Costa, 2010, p. 19) 

 
Alvalade surge então como um novo centro urbano, um centro moderno fora do centro 

tradicional da cidade de Lisboa; uma área da cidade que se basta a si própria e que 

contém uma enorme diversidade de elementos públicos e privados numa malha urbana 

devidamente planeada, como iremos constatar. Nasce assim uma unidade urbana 

completamente autónoma. 

O Bairro é predominantemente residencial, sendo que pretendeu e conseguiu recriar as 

relações sociais entre vizinhos, as quais tendiam a desaparecer nas novas urbanizações 

da altura, sem perder ou alterar a sua identidade, mostrando-se como uma “obra 

aberta”106 onde o espaço público é um momento de centralidade, um marco urbano. 

Como nos recorda João Pedro Costa, surge como um elemento de referência na área 

do plano. 

                                            
106 “obra aberta” – conceito utilizado por João Pedro Costa para se referir ao facto de que o plano de 
Alvalade e o bairro conseguem adaptar-se às mudanças que poderão ocorrer na zona, sendo sempre 
abertos a novas situações e mantendo a identidade. 
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Afirmou-se como um modelo de referência tanto a nível arquitetónico, através do 
desenho urbano e da conceção dos próprios elementos como a nível de engenharia. 
(Alexandra Alegre, s.d., p. 1) 

 

Relembrando Chelas, Olivais e Telheiras e os elementos urbanos que constituiam toda 

a morfologia do espaço…os mesmos surgiam como uma tentativa individual de se 

recriar espaço público de qualidade, mas sem nunca conjugar as tentativas num único 

conjunto que valorizasse a identidade da zona; contrariamente aos três estudos de caso 

anteriores, o bairro de Alvalade surge com uma identidade e uma importância, na urbe 

que é Lisboa, bem diferente. “A urbanização do Bairro de Alvalade impressiona pela sua 

dimensão” (João Costa, 1998, p. 10), aqui não se bastou desenhar elementos para 

habitar, não surgiu mais uma cidade-dormitório, não, aqui pensou-se mais além, nas 

verdadeiras questões aquando de planeamento urbano e de como esta entidade poderia 

nascer sem se perder identidade, mas ganhando-a com o desenho. 

A questão do desenho volta, pois, a ser preponderante, tendo mesmo um enorme 

impacto, sendo pensado através do terreno e de formas orgânicas, que em muito 

contribuíram para o sucesso desta área a nível de morfologia do desenho urbano e 

consequente planeamento. Com bastantes espaços verdes incorporados de forma 

consciente na sua malha urbana, algo que não acontecia em Olivais, Chelas ou 

Telheiras, Alvalade é também reconhecível também pelo seu carácter comercial e pelos 

espaços públicos, conferindo estes aspetos uma identidade notória para o bairro.  

O novo bairro traçava irreversivelmente o desenvolvimento da cidade com um desenho 

urbano tradicional e onde as construções acompanhavam o contorno das ruas e praças; 

o conjunto ensaiava assim o desenho qualificado de tipologias arquitetónicas repetíveis, 

contribuindo para a manutenção do espirito do desenho urbano definido no plano. 

Alvalade apresenta inúmeras vantagens de uma urbanização estudada, planeada e 

executada ordenadamente. Inúmeros autores, todavia, referem que é possível 

apresentar algumas deficiências ao plano; salientando Alexandra Alegre107 que afirma 

que algumas destas podem ser observadas na nossa interação com o bairro, como um 

“ligeiro excesso de densidade populacional e reduzida distância entre fachadas nos 

arruamentos secundários”. Não obstante, a experiência urbanística levada a cabo em 

Alvalade salienta-se pelo seu bom planeamento e pelo bom resultado final conseguido. 

                                            
107 Maria Alexandra de Lacerda Nave Alegre (s.d.) – Professora Auxiliar no I.S.T. 
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Mais do que um bairro, fez-se uma cidade, viva, com identidade e em que se privilegia 

o público e não a individualidade e o privado, como acontecia até aqui. Alvalade 

marcava o início do moderno, com uma intervenção bastante bem conseguida. 

4.1. A MORFOLOGIA DO DESENHO URBANO 

 
Uma verdadeira cidade: tem muitas qualidades multifuncionais, humanas, resultantes de 
uma escala, composição urbana - boa arquitetura em tipologia e materiais/máximo de 
quatro andares. (Rosa Carvalho apud Carlos Filipe, 2011) 

 

Através de uma leitura do plano, é claro que em termos de estrutura viária a mesma tem 

por base as vias limites ao bairro. Estas foram a base de todo o desenho envolvente e 

a partir delas desenvolve-se então o desenho urbano de Alvalade, interagindo com as 

vias já existentes no interior da zona. 

 

 
Ilustração 53 - principais vias no plano de Alvalade (João Costa, 2010, p. 151) 

 

 
A urbanização do bairro foi realizada diretamente sobre as zonas rurais, revelando, 

contrariamente ao que salientámos na zona de Chelas, sensibilidade para com os 

elementos pré-existentes, os quais acabaram por ser incorporados no novo tecido 

urbano. Não obstante, alguns caminhos rurais, quando não acompanhados por 
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construções, foram na generalidade esquecidos e apagados sob os novos traçados” 

(João Costa, 2010, p. 146), todavia mesmo nestes casos a identidade da zona prevalece 

aquando do desenho para as novas construções. 

Todas as vias interiores do bairro são devidamente hierarquizadas e é possível 

observar-se uma diferença das vias apelidadas de secundárias para as principais, com 

as últimas a terem um enorme impacto no envolvente. A organização da área interior 

apoia-se então nas principais vias limites e em mais três interiores: Av. de Roma, Av. da 

Igreja e Av. dos Estados Unidos da América; de sublinhar que destas apenas a Av. de 

Roma vê o seu traçado anterior ao plano. 

Esta estrutura projetada organiza a área do plano em oito células formando unidades 

de urbanização distintas, mas que se conjugam e relacionam entre si, contrariamente, 

por exemplo, às células projetadas em Telheiras Sul. 

O bairro é formado por uma quadrícula hierarquizada, definida por uma rede de vias 
principais que a subdividem em oito células, formando ‘unidades de vizinhança distintas’ 
(Alexandra Alegre, s.d., p. 2) 

 

 
Ilustração 54 - Bairro de Alvalade dividido em células ([adaptação a partir de] por João Costa, 2010, p. 31) 
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Definiram-se oito células, resultantes da estrutura viária principal, assumidas como 

unidades de urbanização, sendo que cada uma delas era organizada em torno de um 

equipamento escolar. A escola, elemento comum a todas as células, aparece como 

elemento central de planeamento e de construção de uma identidade urbana. As 

ligações entre equipamentos escolares dão origem às ruas locais. 

Pela primeira vez, num conjunto urbano integrado onde se revia “a coexistência de 
habitações das diversas categorias sociais”, propunham-se edifícios coletivos destinados 
a habitação social, apoiados numa série de equipamentos (…) Embora não 
ultrapassando a volumetria de 4 pisos, o desenvolvimento deste conjunto urbano, 
constituía uma situação inédita (…) tradicionalmente constituídos por casas unifamiliares 
com logradouros que adotavam a imagem rural da “aldeia” (Ana Tostões108 apud C.M.L., 
p. 67) 

 
O facto de as zonas residenciais terem sido organizadas em torno de uma escola 

segundo o conceito de unidade vizinhança fazia com que todo o envolvente tivesse de 

ser pensado do mesmo modo, com vias de acesso às habitações com faixas de 

rodagem reduzidas.  

 

Cada unidade de vizinhança ou célula é constituída por uma clara hierarquia de vias 
(principais, secundárias e impasses) e por quarteirões semiabertos em torno de uma 
escola primária. Os logradouros são ocupados com pequenos terrenos de cultivo, 
atravessados por caminhos pedonais públicos (Salgado Et al, 2006, p. 56) 

 

Com a introdução do conceito de unidade de vizinhança, o bairro de Alvalade consegue 

recriar as relações sociais entre vizinhos, as quais tendiam a desaparecer nas novas 

urbanizações modernas, algo verificado nos anteriores casos de estudos. Contudo, 

contrariamente a alguns planos observados pela Europa fora, Alvalade, como sublinha 

João Pedro Costa, não apresenta uma aplicação tão intensa do conceito, não estando 

as zonas do bairro distribuídas por funções e vendo no sistema residencial (tendo como 

elemento base o fogo), o suporte inicial para o desenho dos espaços públicos 

envolventes. 

O novo bairro traçava irreversivelmente o desenvolvimento nordeste da cidade com um 
desenho urbano tradicional, em que as construções acompanhavam o contorno das ruas 

                                            
108 Ana Cristina dos SantosTostões (s.d.) – Arquiteta pela E.S.B.A.L., mestre em História da Arte 
Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é Professora Catedrática no I.S.T. 
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e praças, e a hierarquia viária articulava a ligação entre as células (Ana Tostões apud 
C.M.L., p. 68) 

 

A fim de tornar as ligações entre habitações e escolas o mais curtas possível e facilitar 

o seu acesso, criaram-se pequenas “veredas”, exclusivamente destinadas ao trânsito 

de peões. Este pormenor teve um enorme impacto no espaço público de Alvalade, como 

veremos mais à frente, criando espaços de transição entre público e privado e 

aproveitando os logradouros dentro dos quarteirões, habituados a serem utilizados 

exclusivamente para uso privado. 

Relembrando o caso de Chelas, onde o sistema residencial surgia sem qualquer relação 

com a envolvente e onde “caixas paralelepipédicas” eram colocadas de um modo linear 

mas quase aleatório, estrangulando todas as vias envolventes, e comparando o mesmo 

com Alvalade apercebemo-nos de que as volumetrias do edificado e a maneira como 

as mesmas são dispostas nas células foi o resultado de um enorme pensamento, 

assumindo o fogo como base e tendo sempre em conta a relação do mesmo com as 

vias que envolvem o edifício.  

 
Ilustração 55 - Bairro de Alvalade equilíbrio e simetria entre fachadas (Ilustração nossa, 2016) 
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Recorreu-se a formas simples no desenho do sistema residencial, com um evidente 

equilíbrio entre as fachadas dos edifícios. A simetria é bastante usada e expressiva entre 

todos os edifícios do bairro. 

Os edifícios estruturam então o espaço urbano através do seu carácter simbólico e da 

sua relação com o espaço público. Cada célula contém uma identidade muito própria, 

onde o seu sistema residencial e vias públicas envolventes se relacionam bastante bem. 

Em todas elas foram planeados inúmeros espaços públicos, em conjugação com os 

elementos anteriormente referidos (edificado e vias públicas) e fazendo um jogo com os 

mesmos; edifícios isolados são envolvidos por uma área arborizada; edifícios que 

recuam relativamente ao alinhamento do edificado, criando bolsas de descompressão 

na rua-corredor e que conseguem conter espaços para lazer; edifícios que rematam as 

avenidas existentes, criando uma simetria agradável ao conjunto e acentuando as 

perspetivas para as ditas avenidas que os envolvem. 

 

Os quarteirões comerciais evoluem (…) desde o quarteirão fechado, previsto 
inicialmente no plano, em direção às propostas do movimento moderno – a versão 
portuguesa “de l’îllot à la barre”.109,110 (João Costa, 2010, p. 60) 

 
Contrariamente ao observado em Telheiras, as células de Alvalade oferecem uma 

leitura idêntica mesmo tendo elementos tão distintos entre si. Repara-se claramente 

numa intenção de destruição do quarteirão tradicional, partindo das casas de renda 

económicas onde o mesmo surgia de modo tradicional, fechado e oferecendo o 

logradouro aos proprietários. O quarteirão tradicional começa a transformar-se e a 

assumir características de estrutura linear. Ao estudarmos as outras células noticiamos 

isso mesmo, que este quarteirão foi sendo trabalhado, aberto, oferecendo espaço 

público ao bairro; espaço esse que se encontrava confinado aos limites da “caixa 

paralelepipédica” já estudada.  

Cada uma das células pretendia englobar as principais funções ligadas ao uso 

habitacional, prevendo a incorporação de zonas de lazer e sempre centradas nos 

equipamentos escolares. Todos estes espaços, destinados quer ao bairro quer a apenas 

                                            
109 “do quarteirão à banda” (Tradução nossa). 
110 consultar anexo D. 
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uma célula, foram pensados e distribuídos de modo a serem alcançados por percursos 

cómodos a distâncias razoáveis, evitando os arruamentos principais. 

Se pararmos agora para relembrar de novo Chelas podemos observar que os dois casos 

não podiam aparecer mais distintos, com a malha viária de Alvalade a nascer 

devidamente hierarquizada com um aproveitamento público do interior dos quarteirões 

e uma equilibrada distribuição das funções (público e privado jogavam entre si, 

mantendo os pratos da balança equilibrados), fazem deste bairro um exemplo da boa 

prática de planeamento urbano, onde é possível observar a combinação dos atributos 

do tecido urbano tradicional e os princípios da cidade planeada.   

Tal como as vias estruturantes do plano, os espaços públicos de caráter urbano 
encontram-se mais próximos de conceitos da cidade tradicional (o espaço de praça, com 
intencionalidade de desenho), funcionando como momentos de descompressão no 
esquema de estruturação de Alvalade (João Costa, 2010, p. 158). 

 

 
Ilustração 56 - Bairro de Alvalade, cidade tradicional na cidade moderna (João Costa, 2010, p. 159) 

 
As referências à cidade tradicional são por demais evidentes em Alvalade. A rua 

funciona como um dos principais elementos responsáveis pelo bom desenho e o bom 

planeamento observados em Alvalade. As vias de circulação pedonal assumem uma 

particular importância na caracterização do espaço habitacional; recorreu-se à rua-
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corredor, a qual se relaciona diretamente com o edificado, desligando assim o peão do 

automóvel dentro do bairro. 

A via pública faz ainda a ligação entre os equipamentos e os grandes espaços livres 

existentes, sendo um elemento do conjunto e não um conjunto à parte como noticiámos 

em Chelas, Olivais Sul e Telheiras.  

A forma como foi pensada a delimitação das unidades morfológicas em muito contribui 
para tal, urbanizando as vias principais em ambos os lados, urbanizando os interiores 
das células por conjuntos, e estabelecendo como limite, entre estas unidades de 
urbanização, sempre os espaços de logradouro – e nunca o eixo das vias (João Costa, 
2010, p. 10).  

Os espaços livres eram o resultado de uma racionalização dos percursos, conferindo 

aos espaços públicos uma autoridade na área, capaz de criar e manter uma identidade 

no bairro. Os logradouros acabariam, então, por adotar um estatuto público, sendo 

desenhados como amplos espaços exteriores comuns.  
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4.2. A AUTORIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Ilustração 57 – Espaço de logradouro (Ilustração nossa, 2016) 

Os logradouros são espaços desconhecidos na cidade, por vezes impenetráveis devido 
a serem espaços privados (…) são elementos fundamentais ao ecossistema da cidade. 
(Ana Morais Branco111, 2014, p. 60) 

 

O Bairro de Alvalade apresenta uma inovação relativa aos espaços de logradouro, que 

e aludindo ao explanado por Ana Branco, aparecem em inúmeros outros casos como 

espaços desconhecidos na cidade; quase sempre associados a uso privado e com um 

carácter relacionado com o abandono, por verem os seus proprietários não lhes darem 

qualquer vida ou enchendo-os de construções ilegais, aumentando ainda mais o 

isolamento. Contudo, em Avalade estes elementos apresentam-se com um caráter bem 

                                            
111 Ana Sofia Militão Morais Branco (1990 - ) – Arquiteta portuguesa formada na FAUL, com Especialização 
em Urbanismo (2014). 
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diferente, acompanhando o desenvolvimento do quarteirão até à banda, conforme já 

anteriormente falado. 

Voltando a recordar os bairros já estudados, assumimos a ideia de que os espaços de 

logradouro aparecem na cidade como elementos privados e renegados, sem qualquer 

identidade pública; em Alvalade, contudo esta ideia foi contrariada e estes espaços 

aparecem com um papel bastante importante na definição do espaço e dos limites do 

sistema residencial, tornando-se espaços semipúblicos e em alguns casos públicos, 

abrindo-se à cidade. 

 

Um dos problemas mais graves de Lisboa diz respeito aos logradouros interiores dos 
quarteirões que têm vindo a ser sistematicamente ocupados por construções 
clandestinas. (C.M.L, 1999, p. 12 

Nos casos anteriores estudados, o logradouro não está subordinado nem ao lote nem à 

via; aqui não, pertence a ambos, adotando um caráter hibrido, o seu valor enquanto 

espaço oculto desapareceu.  

Podemos relembrar os logradouros observados em Chelas onde os mesmos surgiam 

abandonados e sem vivências, ou mesmo os de Telheiras que eram inexistentes e 

apareciam para o uso automóvel apenas. A incompreensão do importante papel que 

estas áreas têm, tem permitido a sua destruição pela cidade moderna; em Alvalade, 

contudo apresentam-se com um papel preponderante para o desenho e identidade de 

todo o bairro. 

Ao utilizarmos estes espaços como públicos estamos a permitir um isolamento e 
quietude próprios de um espaço público afastado das grandes vias de tráfego, mas com 
a sociabilidade e a vitalidade própria de zonas muito urbanizadas (Ana Branco, 2014, p. 
71) 

 

Assumindo-se das mais variadas maneiras nas diferentes células, o espaço de 

logradouro mantém sempre uma forte ligação e identidade com o lugar onde estão 

inseridos; para os entendermos melhor convém mencionar um pouco a passagem do 

quarteirão à banda que se assistiu em Alvalade, com a abertura do mesmo a possibilitar 

um caráter mais público aos logradouros. Surgindo como espaços de refugio, envolvidos 

pelo sistema residencial que os desenha e acolhe, estes espaços surgem inicialmente 

privados, acabando por se transformarem com um caráter fortemente publico. 
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From a purely geometrical perspective, the city block is the original cell of every urban 
design structure. It defines the networks of routes around its edges and building plot 
structure in the middle (Krier, 2003, p. 11) 

 

 
Ilustração 58 – exemplos de logradouros em Alvalade : (1) logradouro privado; (2) logradouro semipúblico (Ilustração nossa, 2016) 

Analisando todas as células do bairro, apercebe-se claramente de uma ideia clara de 

evolução do quarteirão, partindo do quarteirão fechado com os seus espaços de 

logradouro bastante privados, avançando com a abertura do mesmo até chegar à 

banda.  

Iniciando então esta abordagem ao quarteirão… 

Começamos pela célula três do bairro, que, como refere João Costa foi “o primeiro 

conjunto de casas de renda limitada no Bairro de Alvalade” vê os seus logradouros 

desenvolverem-se confinados aos limites das mesmas, totalmente fechados em alguns 

casos tornando-se em espaços privados sem qualquer relação com o restante bairro.  

Esta visão sobre este elemento acabou por ser alterada e o quarteirão acaba por abrir-

se, jogando o logradouro no interior dos mesmos com as vias públicas envolventes. Se 

na célula três estes elementos aparecem com um caráter privado e fechados ao 

envolvente, com a abertura do quarteirão nas casas de renda económica da célula 

cinco, o espaço de logradouro assumiu um caráter semipúblico, relacionando-se muito 

mais com as vias que definem o quarteirão. Estes logradouros são “ocupados com 

pequenas hortas ajardinadas, atravessados por caminhos pedonais” (Salgado Et al, 
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2006, p. 56). Esta solução bastante rural, acontece por Alvalade ter sido planeada para 

famílias provenientes da província, que viam na agricultura parte do sustento para a 

família, é assim criada uma ligação entre campo e cidade dentro da própria urbe, que 

contrariamente ao verificado em Chelas, consegue manter uma homogeneidade do 

conjunto. O quarteirão aqui assume um desenho em “U”, abrindo-se a norte, isto permite 

um alongamento do quarteirão e uma maior relação com a envolvente. O edificado cria 

o espaço, que por sua vez focaliza e exalta o sistema residencial ligados por pontos de 

contacto. 

Com o avanço da “metamorfose” do quarteirão, chegamos por fim à banda, o último 

modelo de sistema residencial que surge como resultado de toda a evolução do desenho 

do quarteirão e aqui existe um caso em Alvalade, que convém certamente mencionar, 

pelo estatuto que o espaço público acabou por adotar, conjugando com o sistema 

residencial; onde foi tomada a opção de se construir com este tipo de modelo e onde o 

logradouro assumiu uma postura bem pública, tornando-se parte integrante da via e 

onde, como iremos observar, “a rua deixa de ser um corredor, o corredor transforma-se 

nas ruas” (Castex Et al, 2013, p. 147).  

 

Na célula oito, “os edifícios, organizado em bloco, foram desenvolvidos segundo os 

cinco pontos para uma nova arquitetura”, como refere Ana Tostões. O projeto de Ruy 

d’Athouguia112 e Formosinho Sanchez113, elevou blocos criando uma transparência 

entre os diversos logradouros. Uma solução moderna e inédita para a altura em 

Portugal, “os blocos isolados e perpendiculares ao arruamento, criando agradáveis 

zonas de jardim entre eles” (Ana Tostões apud C.M.L., p. 6). O conceito de quarteirão 

tradicional é aqui alterado, através dessa colocação dos volumes habitacionais sobre 

pilotis, conseguiu-se uma abertura do quarteirão, não quebrando a leitura proposta de 

rua-canal, definida pelos planos de fachadas e mantendo a ortogonalidade dos blocos 

habitacionais entre si. 

 

                                            
112 Ruy d’Athouguia (1917 – 2006) – arquiteto português nascido em Macau. 
113 Sebastião Formosinho Sanchez (1922 - 2004) – arquiteto português. Formou-se na ESBAL (1949). Foi 
professor do Curso de Arquitetura da ESBAL entre 1964 e 1973. Um dos criadores do Movimento para a 
Renovação da Arte Religiosa. 
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Ilustração 59 - Alvalade, Bairro das Estacas (Ilustração nossa, 2016) 

 
Edifícios sobre pilotis conferem uma primazia ao público, geram uma identidade. São 

pormenores destes que queremos nas nossas cidades; significantes, mas não 

berrantes. De resto são vários os exemplos que utilizam esta estratégia modernista, 

contudo, contrariamente ao observado no Bairro das Estacas, os resultados são 

bastante negativos para a vida da urbe. Aqui, e citando Ana Tostões, “pela primeira vez, 

adota-se a separação das vias de tráfego dos percursos pedonais” (Ana Tostões apud 

C.M.L, p. 69) 

Esta alteração permite a criação de uma extensa plataforma ajardinada, onde os 

logradouros ganharam um caráter bastante público entre edifícios, sendo tratados como 

espaços verdes de lazer, com uma transparência entre si, gerada pelos pilotis existentes 

e que suportam o edificado, não perdendo o quarteirão identidade. 
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Ilustração 60 - Bairro das Estacas – planta esquemática com relação entre edifício e logradouro (Ilustração nossa, 2016) 

 
Apesar da alteração do desenho urbano, esta introdução do bloco modernista 

perpendicular à via conseguiu alterar problemas nos logradouros, verificados nas casas 

de rendas económicas. Esta intervenção teve um enorme impacto no espaço coletivo 

da zona. Os blocos, acabaram por torna-la carismática, não fazendo com que a 

identidade se perdesse, mas bem pelo contrário. A célula oito, ou Bairro das Estacas 

como é agora conhecida, é uma das que mais identidade transmite às pessoas que por 

ali residem.  

 

É assumido um desenho puro dos volumes, baseado no modelo da unidade de 

habitação de Marselha de Le Corbusier, a sua execução tornou o sistema residencial 

do Bairro das Estacas num programa exclusivamente habitacional, jogando com os 

logradouros exteriores de forma bastante evidente. 

Esta opção que Ana Tostões refere como “mais exuberante” (Ana Tostões apud C.M.L., 

p. 70) pôs termo ao limite dos quatro pisos de altura observado no bairro; os quatro 

blocos foram dispostos de maneira a romper com a praça prevista no plano e criavam 

um novo espaço urbano. 
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Ilustração 61 - Bairro das Estacas (Ilustração nossa, 2016) 

 
The activities of a town take place in public and private spheres. The behaviour patterns 
of people are similar in both. So, the result is that the way in which public space has been 
organised has in all periods exercised a powerful influence on the design of private 
houses114. (Krier, 1979, p.3) 

O bairro das Estacas evidencia o resultado de uma experiência moderna levada a cabo 

tendo em conta os conceitos tradicionais de espaço público bem como as relações entre 

interior e exterior que o definem. De resto este aspeto é sempre tido em mente aquando 

do planeamento do espaço público em Alvalade e do espaço de logradouro em concreto, 

com os mesmos a acompanhar a evolução do quarteirão fechado até à banda, que 

acaba por influenciar também de certa forma as vias envolventes, que como já 

abordámos em Telheiras acabam, com esta abertura do quarteirão, por fazer parte de 

todo o jogo entre esfera pública e esfera privada. 

                                            
114 As atividades de uma cidade acontecem numa esfera tanto pública como privada. Os padrões de 
comportamento das pessoas são similares em ambos. Então, o resultado é que a forma como o espaço 
público tem sido organizado em todos os períodos de tempo exerceu uma forte influência sobre a conceção 
do sistema residencial. 
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4.3. ESTUDO DE CASO – A AVENIDA DA IGREJA 

 

 
Ilustração 62 – Avenida da Igreja (Ilustração nossa, 2016) 

 
Jacobs refere que se pensarmos na cidade, o primeiro elemento que nos vem à mente, 
são as ruas. Vistas como dado adquirido da estrutura citadina, fornecem-nos mais do 
que uma base de deslocação, uma visão local da sociedade e cultura. Para assegurarem 
funções de circulação e convivência, devem a seu ver, ter três qualidades fundamentais 
que passam pela demarcação dos espaços públicos e privados, pelo olhar efetuado 
através dos proprietários naturais das mesmas até à garantia de que o fluxo de 
utilizadores seja contínuo, visto a vitalidade das mesmas se associar diretamente à 
existência contínua de utilizadores e lojas. (Nunes115 e Baptista116 apud Sofia Barroco117, 
s.d., p. 4) 

                                            
115 João Ferreira Nunes (1960 - ) – nascido em Lisboa. Fundador e Diretor do Atelier de Arquitetura 
Paisagista PROAP. Licenciado em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade Técnica de Lisboa. Obteve o título de mestre na Escola Técnica Superior d’Arquitetura de 
Barcelona, Università Politecnica de Catalunya. 
116 Luis Santiago Baptista (1970 - ) – nasceu em Lisboa. Doutorado em História da Arte Contemporânea 
(FCSH-UNL) e Mestre em Cultura Arquitetónica Contemporânea pela FAUTL. 
117 Sofia Barroco (s.d.) – Arquiteta portuguesa. Formada na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Lusíada de Lisboa (2007). 
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Desenhada como uma área, de acesso, que permite o atravessamento do bairro quer 

no interior das células que limita através das ruas transversais, quer no restante bairro, 

esta Avenida acabaria por se tornar num espaço de convívio, cabendo a sua identidade 

a todos os pormenores desenhados que constituem o conjunto. Não existe aqui 

qualquer “corpo” que surja como um elemento estranho.  

 
Ilustração 63 – Avenida da Igreja, localização no bairro (Ilustração nossa, 2016) 

A composição da avenida surge pois como artéria principal da vivência do bairro, 

apresentando um caráter bastante homogéneo. A sua localização estratégica, no 

“coração” de Alvalade torna toda a avenida num espaço privilegiado para a vida no 

bairro, servindo os habitantes com todas as suas utilidades.  

 
As vias públicas numa cidade tem muitas funções para além da deslocação de veículos, 
bem como os passeios – a parte dos pedestres na via pública – tem muitas funções para 
além de servir os pedestres. (Jacobs, 1961, p. 29) 

 

Com passeios de dimensão bastante larga, o sistema pedonal serve toda a zona 

envolvente, tornando-se “obrigatória” a passagem pela avenida quando nos deslocamos 

a pé em Alvalade; surge assim como um espaço para se circular e para se habitar 
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simultaneamente. O afastamento criado dá lugar a um primeiro espaço de lazer, com o 

comércio tradicional a aparecer como principal interveniente e um segundo espaço, 

mais destinado a passagem e mais perto do automóvel. 

 
Ilustração 64 – Avenida da Igreja, corte esquemático: (1) sistema residencial; (2) espaço para habitar; (3) espaço para circular; (4) 

espaço para automóvel (Ilustração nossa, 2016) 

  

As funções de cada parte que compõe esta avenida estão bem salientadas, os passeios 

dão privacidade e vida aos pedestres. O automóvel apesar de ter um papel significativo 

na zona consegue passar ao lado da vida verificada no dia a dia devido ao 

distanciamento que tem para os transeuntes.  

O sistema residencial acaba por complementar o conjunto, com o recuo de certas 

fachadas relativamente à rua a criar espaços fundamentais, que, evidenciam o caráter 

público pretendido na zona. 

A Avenida assoma como um espaço de fácil identificação e com o qual é fácil 

relacionarmo-nos, reconhecendo a sua forte identidade, aparecendo como um espaço 

de concentração de massas, uma via pedonal, mas ao mesmo tempo um polo de 

atração em Alvalade. 

As próprias rotinas criadas por todo este jogo acabam por evidenciar a sua identidade, 

muito própria e muito forte do local, e chamar para si cada vez mais transeuntes…acaba 

por surgir como já referimos, como um ponto de passagem obrigatório dentro do bairro, 

tanto a nível automóvel como a nível pedonal, contendo, no entanto, um equilíbrio e uma 
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simbiose entre automóvel e peão que não foi observada em qualquer dos casos de 

estudo anteriores. 

A Avenida da Igreja dá uma boa resposta a todas as atividades que um espaço público 

promove enquanto espaço de concentração e de troca de informação e serviço, 

permitindo que pessoas distintas, diariamente, habitem o espaço de forma segura e 

conferindo-lhes uma experiência bastante diversificada. Os aspetos da cidade 

tradicional e dos seus espaços públicos evidenciam-se mais uma vez aqui também. 

O sector ocidental da Avenida da Igreja é constituído por casas de rendimento com renda 
limitada de quatro pisos, permitindo o desenvolvimento de fogos com áreas mais 
generosas, com comércio no piso térreo (Salgado Et al, 2006, p. 54) 

 
De notar que os edifícios se englobam com o envolvente, sendo um marco no espaço, 

têm características muito próprias e fortes, próprias da época em que foram construídos, 

mas sem nunca perturbar o envolvente. Não se vê qualquer edifício acima dos quatro 

andares e a simetria que têm dá-lhes um aspeto agradável. 

Se no sector ocidental predomina o edifício habitacional como afirma Manuel Salgado, 

o lado oriental da Avenida é constituído por edifícios de uso misto, com piso térreo de 

comércio e restantes para fins habitacionais, equivalendo a uma visão integradora da 

sociedade, acabam por, dentro da sua homogeneidade, conter uma enorme diversidade 

devido às lojas existentes nos pisos térreos. As mesmas proliferam em quase todos eles 

na Avenida da Igreja, sendo bastante raros os edifícios que não as contém. 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   122 

 
Ilustração 65 – edifício no setor oriental da Av. da Igreja com piso térreo composto por zona de comércio (Ilustração nossa, 2015) 

 
Estas características aqui existentes e que revestem os mesmos de cor e vida, 

cimentam de um modo bastante eficaz a relação dos utilizadores com a rua…as lojas 

criam uma dinâmica no espaço, muitas acabando por se apropriar da frente dos edifícios 

no passeio, outras retraindo-se um pouco mais, o conjunto acaba por se tornar num 

percurso de opções para quem aqui passa. 

Os passeios laterais apresentam uma dimensão significativa, como de resto acontece 

por todo o bairro, sendo que a via pública não se destina apenas ao atravessamento 

automóvel como no caso de Olivais Sul mas também a funções de permanência e de 

comércio local. Atualmente, as ruas surgem com passeios bastante largos, como 

descritos anteriormente, contendo árvores de grande porte e pontuadas por bancos de 

jardim nos quais é bastante comum encontrar pessoas a descansar do seu passeio, 

enquanto esperam por alguém, ou apenas a visualizar o espaço que as acolhe e as 

envolve.  

 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   123 

Esta enquanto área pública, é definida como espaço, intermediário entre o edifício e o 

espaço que o envolve, tornando-se numa zona acessível tanto para o peão como para 

o automóvel, funcionando, como já referimos anteriormente, como uma simbiose entre 

ambos e proporcionando um vínculo entre os diversos edifícios e as suas relações.  

O movimento pedonal é bastante intenso, contudo não se pode deixar de referir que o 

tráfego automóvel é igualmente elevado, sendo frequente encontrar vários carros 

estacionados, nas duas margens da rua, mas, ao contrário dos casos anteriores, os 

mesmos conseguem viver num equilíbrio onde nenhum perturba o outro de forma 

evidente. É possível percorrermos a Avenida de uma ponta a outra pelos seus largos 

passeios e sem nunca nos perdermos com o tráfego automóvel. Os espaços de 

transposição entre sistema residencial, rua e depois estrada surgem bem conseguidos 

e qualificam bastante bem o espaço, dando-nos uma experiência muito agradável. 

Através desta ação é fornecida a resposta à necessidade de diferenciar um espaço de 

deslocação e permanência, com os espaços de transição entre o interior dos edifícios e 

a rua a ganharem um enorme destaque. 

A identidade de toda a Avenida acaba por retroceder à criação do bairro, onde a mesma 

se enchia para os moradores aproveitarem os seus tempos livres, sendo um local de 

encontro e de lazer para todos. Este centro de atratividade acabava por conter inúmeras 

festividades, que contribuíam ainda mais para a sua utilização e para agarrar ainda mais 

essa identidade ao local. 

Os espaços públicos acabam por, conscientemente ou não, influenciar a relação da 

população na sua envolvência, estendendo-se não só ao conceito de grandes áreas 

abertas, projetadas para o efeito, como temos sempre na mente as praças, mas 

igualmente a ruas, nas quais a função principal passa por pontos da cidade através da 

deslocação, quer de automóveis, quer de pessoas. Todas estas dinâmicas acabam por 

conter imensa informação e dar um sentimento de pertença, sentimento esse que ao 

ser despertado faz com que o observador se ligue ao local, aos edifícios, ao jogo entre 

o sistema residencial e os seus volumes e os vazios que são os espaços públicos. 

 
 
 
 
 
 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   124 

 
Ilustração 66 - Avenida dirige-se a um ponto (Ilustração nossa, 2016) 

 

Ao fundo da Avenida, a nordeste, surge um elemento, no remate da Avenida, que, se 

ergue como um ponto muito importante na vida da mesma. A igreja que surge ao fundo 

desta Avenida e que acaba por proporcionar o nome à mesma, é colocada num plano 

elevado em relação ao restante envolvente, e o seu volume acaba por se assumir 

preponderante no espaço que a acolhe. 

O envolvente acaba por ser influenciado por este elemento, colocado estrategicamente, 

o que acaba por lhe conferir um poder e uma importância sobre a Avenida que se 

estende à sua frente. 

É um equipamento que destaca a perspetiva e aqui convém realçar as palavras de Kevin 

Lynch, “uma rua é, de facto, algo que se dirige a um ponto” (Lynch, 2003, p. 109). Já 

antes mencionámos a importância do ponto enquanto elemento do desenho e como o 

mesmo influenciava a vida e o planeamento da cidade mesmo que por vezes nos passe 

totalmente ao lado; aqui a igreja que acaba por assumir esta função de ponto, acaba 

também por receber uma pluralidade de funções secundárias, o qual ao surgir numa 

área central do plano define toda a composição existente ao seu redor. O público aqui 

gerado, acaba por conceber ele também todo o sistema residencial e as vias 

envolventes, como de resto temos sempre observado durante o nosso estudo no Bairro 

de Alvalade. 

A Avenida da Igreja não é exceção, sendo um exemplo bastante bem conseguido desta 

característica necessária aos espaços públicos…surge como espaço público 

privilegiado, devido às caraterísticas cimentadas ao longo do tempo e ao seu caráter 

constantemente apelativo. Se outrora se desenvolviam atividades em dias festivos, 

reunindo pessoas por toda a avenida, atualmente, mesmo sem a realização destas, 

continua cheia de vida e pessoas, mantendo ativos os diferentes níveis de atividades 
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constituintes de um espaço público. Salienta-se desta forma, que graças à qualidade 

dos espaços que constituem a avenida, mais do que atividades necessárias, são 

constantemente desenvolvidas atividades opcionais…a diversidade acaba por fortificar 

a identidade. 

Espaço com mobilidade, que surge como um polo de atração que joga com o sistema 

residencial mantendo o caráter que liga à cidade tradicional, com o publico a definir as 

relações e com o automóvel, associado ao individualismo a surgir como um elemento 

secundário; os casos anteriores estudados – Olivais, Chelas e Telheiras – deveriam 

pegar no que aqui se vive e adaptá-lo à sua realidade. De nada vale reconverter os 

espaços se apenas damos primazia ao automóvel e ao moderno. As cidades necessitam 

de relembrar as relações tradicionais e a partir destas desenvolverem-se nesta época 

moderna. A Avenida da Igreja e todo o bairro de Alvalade em si conseguiu adaptar-se 

aos tempos modernos, mantendo os conceitos e ideias que o desenharam; o bairro e 

os seus espaços encontram-se numa constante metamorfose, mas nunca deixando a 

sua identidade cair.  

Alvalade acaba assim por ser uma intervenção bastante bem conseguida em inúmeros 

aspetos, ganhando uma evidente identidade dentro da enorme urbe que é Lisboa; 

identidade essa que acaba por se conseguir manter e adaptar aos tempos modernos e 

subsistir. A intervenção veio, pois, alterar todo o conceito de cidade que até então se 

tinha. 



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   126 

  



A perda de identidade do Espaço Público na Cidade Moderna 

Nuno Miguel Candeias Manteigas   127 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Talvez um dia, quem sabe, uma nova vida de afetos possa recuperar um novo sentido 
de identidade, de pertença, a uma escola antes ignorada, e possamos então dizer como 
o poeta anónimo francês 

Pour être auprés de ma blonde 

Je donnerais Versailles, Paris et St. Dennis 

Les tours de Nôtre Dame 

Le clocher de mon Pays 

E estou a ouvir o poeta Alexandre O’Neil dizer-me: “o resto é bilros” 

(Tainha, 2006, p. 16) 

 
Os espaços públicos que hoje contemplamos e com os quais nos identificamos, surgem 

porque não ficaram estáticos no tempo, estando sujeitos a intervenções que 

contribuíram para uma melhoria do seu enquadramento urbano e físico, tornando-os 

apelativos, mas também mantendo a sua história, a sua identidade. Esta baseia-se, 

pois, numa história, de percursos, de opções, de adequação ao envolvente.  

A cidade não é estática, está em constante mutação e os espaços públicos também não 

o devem ser. É necessário que perante novas formas de habitar, e novas formas de 

pensar a cidade, os habitantes cada vez mais exijam que os espaços públicos sejam 

atrativos, despertem novos modos de interação e participação coletiva e surpreendam 

os seus utilizadores, proporcionando-lhes atividades diferentes e sensações de bem-

estar. 

O tipo de intervenção necessário nestes espaços é lento, apesar de a identidade estar 

lá para voltar a emergir. Assistimos cada vez mais a uma desertificação dos espaços 

públicos, sentindo a cidade, de forma por demais evidente, o “peso” desse abandono.  

“Fazer urbanismo” já não se pode limitar a projetar soluções estereotipadas – é 
necessário envolver o projeto de novas edificações mantendo sempre a preocupação 
geral com o território e futuras transformações. (Castex Et al, 2010, p. 109) 
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Esta é a urbe que temos, com a maior parte dos espaços públicos a desvanecerem-se 

no seu seio, cabendo-nos alterar isso, sendo indispensável e essencial não destruir a 

cidade. A corrente começa a mudar, o modernismo começa a ser desafiado e bastantes 

questões de qualidade urbana são já levantadas. Alvalade surge como um exemplo do 

bom que o modernismo trouxe à cidade. Tenhamos esse exemplo em mente ao 

desenhá-la. O domínio do privado, do individualismo, pode e deve ser substituído pelo 

domínio do público. 

Recorde-se que este trabalho teve como objetivo uma síntese na compreensão da 

identidade do espaço público e como a mesma poderia ser gerada e ajudava a manter 

a vida da cidade. Chegado ao fim, ele não encerra um estudo, mas abre sim portas a 

novas questões. A Arquitetura não é individualista, a Cidade também não o pode ser. 
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