Universidades Lusíada

Caridade, Ricardo José Malheiro, 1992Facto arquitectónico e facto urbano : o edifício
como promotor de um atravessamento urbano
http://hdl.handle.net/11067/2827

Metadados
Data de Publicação

2017-02-16

Resumo

A dissertação desenvolvida tem como tema, o facto arquitetónico como
promotor de um atravessamento urbano. Para tal, procuramos entender o
atravessamento como elemento dinamizador de um projeto de arquitetura,
gerador de relações e ligações, numa procura objetiva de revitalização
de um contexto. Um projeto que através da leitura feita da paisagem
urbana em que se insere, cerze e estimula, injetando vida, requalificando
estruturas e áreas obsoletas ou sem conexão com a cidade. Neste sentido,
a a...

Palavras Chave

Áreas de pedestres, Edifícios públicos, Galleria Vittorio Emanuele II
(Milão, Itália), Edifício Praça Eça de Queirós (Leiria, Portugal), Mercado
Municipal de Abrantes (Santarém, Portugal)

Tipo
Revisão de Pares
Coleções

masterThesis
Não
[ULL-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-01-08T02:45:00Z com
informação proveniente do Repositório

http://repositorio.ulusiada.pt

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA
Faculdade de Arquitectura e Artes
Mestrado Integrado em Arquitectura

Facto arquitectónico e facto urbano: o edifício como
promotor de um atravessamento urbano

Realizado por:
Ricardo José Malheiro Caridade

Orientado por:

Prof. Doutor Arqt. Orlando Pedro Herculano Seixas de Azevedo

Constituição do Júri:
Presidente:
Orientador:
Arguente:

Prof. Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio
Prof. Doutor Arqt. Orlando Pedro Herculano Seixas de Azevedo
Prof.ª Doutora Arqt.ª Maria de Fátima Lino Ferreira

Dissertação aprovada em:

13 de Fevereiro de 2017

Lisboa
2016

U

N I V E R S I D A D E

L

U S Í A D A

D E

L

I S B O A

Faculdade de Arquitectura e Artes
Mestrado Integrado em Arquitectura

Facto arquitectónico e facto urbano: o edifício como
promotor de um atravessamento urbano

Ricardo José Malheiro Caridade

Lisboa
Novembro 2016

U

N I V E R S I D A D E

L

U S Í A D A

D E

L

I S B O A

Faculdade de Arquitectura e Artes
Mestrado Integrado em Arquitectura

Facto arquitectónico e facto urbano: o edifício como
promotor de um atravessamento urbano

Ricardo José Malheiro Caridade

Lisboa
Novembro 2016

Ricardo José Malheiro Caridade

Facto arquitectónico e facto urbano: o edifício como
promotor de um atravessamento urbano

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitectura e
Artes da Universidade Lusíada de Lisboa para a
obtenção do grau de Mestre em Arquitectura.

Orientador: Prof. Doutor Arqt. Orlando Pedro Herculano
Seixas de Azevedo

Lisboa
Novembro 2016

Ficha Técnica
Autor
Orientador

Ricardo José Malheiro Caridade
Prof. Doutor Arqt. Orlando Pedro Herculano Seixas de Azevedo

Título

Facto arquitectónico e facto urbano: o edifício como promotor de um
atravessamento urbano

Local

Lisboa

Ano

2016

Mediateca da Universidade Lusíada de Lisboa - Catalogação na Publicação
CARIDADE, Ricardo José Malheiro, 1992Facto arquitectónico e facto urbano : o edifício como promotor de um atravessamento urbano / Ricardo
José Malheiro Caridade ; orientado por Orlando Pedro Herculano Seixas de Azevedo. - Lisboa : [s.n.],
2016. - Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada de Lisboa.
I - AZEVEDO, Orlando Pedro Herculano Seixas de, 1963LCSH
1. Áreas de pedestres
2. Edifícios públicos
3. Galleria Vittorio Emanuele II (Milão, Itália)
4. Edifício Praça Eça de Queirós (Leiria, Portugal)
5. Mercado Municipal de Abrantes (Santarém, Portugal)
6. Universidade Lusíada de Lisboa. Faculdade de Arquitectura e Artes - Teses
7. Teses - Portugal - Lisboa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pedestrian áreas
Public buildings
Galleria Vittorio Emanuele II (Milan, Italy)
Praça Eça de Queirós Building (Leiria, Portugal)
Mercado Municipal de Abrantes (Santarém, Portugal)
Universidade Lusíada de Lisboa. Faculdade de Arquitectura e Artes - Dissertations
Dissertations, Academic - Portugal - Lisbon

LCC
1. NA9074.C37 2016

Dedico à minha mãe, pelo exemplo de
força e determinação, apesar de todas as
contrariedades, por todos os sacrifícios
feitos, pelo apoio incondicional, pois sem
ela a conclusão desta etapa nunca teria
sido possível.

AGRADECIMENTOS
Desejo agradecer a todas as pessoas que contribuíram e possibilitaram a elaboração
desta dissertação, acabando este ciclo de estudos na Universidade Lusíada de Lisboa.
Agradecer ao Prof. Doutor Arq. Orlando Azevedo pela sua disponibilidade, incentivo e
sugestões, num percurso que começou em Projeto III, no 5º ano e que termina com a
orientação da presente dissertação.
Aos meus amigos e colegas, Luis Bártolo, Leonor Domingues, Ricardo Campos, Ricardo
Coelho, Marta Fernandes por me acompanharem neste percurso académico, com
momentos altos e baixos, mas acima de tudo com grandes amizades.
Um agradecimento especial, a alguém muito importante na minha vida, sem a qual esta
dissertação teria sido mais difícil, a Tatiana Henriques. Sem a tua força, ajuda e
paciência, não teria sido possível.
Agradecer à minha família pelo o apoio incondicional e a força que me transmitiram no
decorrer desta etapa. Aos meus avós e tios pelo apoio. Ao António pela ajuda e opinião,
em momentos de dúvida. Ao meu irmão Pedro, pela ajuda, incentivo e força dada em
todos os momentos.

“[…] todas as obras de arquitetura, para
serem

compreendidas

e

vividas,

requerem o tempo da nossa caminhada
[…]”

ZEVI, Bruno (2009) – Saber ver a arquitectura. São
Paulo : Martins fontes, p. 23.

APRESENTAÇÃO

Facto Arquitetónico e Facto Urbano:
O Edifício como promotor de um atravessamento urbano

Ricardo José Malheiro Caridade

A dissertação desenvolvida tem como tema, o facto arquitetónico como promotor de um
atravessamento urbano. Para tal, procuramos entender o atravessamento como
elemento dinamizador de um projeto de arquitetura, gerador de relações e ligações,
numa procura objetiva de revitalização de um contexto.
Um projeto que através da leitura feita da paisagem urbana em que se insere, cerze e
estimula, injetando vida, requalificando estruturas e áreas obsoletas ou sem conexão
com a cidade. Neste sentido, a atenção aquilo que nos rodeia, a paisagem, a história, a
génese de um lugar, as suas potenciais ligações e as vivencias populacionais, formam
a base na qual, esta obra de arquitetura constrói as suas relações, ancorando-se assim
ao lugar, estabelecendo uma continuidade entre si e esse contexto.
Um edifício promotor de um atravessamento, criando uma nova identidade para o
espaço público, tidos como ligação entre realidades, permite uma nova dinâmica na
malha urbana, oferecendo uma alternativa. O atravessamento promove (novos)
momentos, diferentes interações, através de uma ligação com uma especifica poética
espacial, transportando para o interior de um edifício o espaço público, tornando-se
assim num facto urbano. É nesta simbiose entre a obra arquitetónica e o contexto, por
intermédio do atravessamento – enquanto espaço coletivo e público – que reside a
revitalização proposta para um determinado lugar.
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Architectural and Urban fact:
The building as a promoter of an urban crossing

Ricardo José Malheiro Caridade

The dissertation developed has the theme, the architectonic fact a promoter of an urban
path. To this end, we seek to understand the path as a driving element of an architectural
design, generator of relationships and connections, in an objective search for
revitalization of a context.
A project made by reading the urban landscape in which it operates, connects and
stimulates, injecting life, requalifying structures and areas obsolete or without connection
with the city. In this sense, the attention to that surrounds us, the landscape, the history,
the genesis of a place, its potential connections and population livings, form the basis,
on which this work of architecture builds its relations, anchoring itself to a place,
establishing a continuity between itself and that context.
A building that promote a path, creating a new identity for the public space, as a link
between realities, allows a new dynamic in the urban mesh, offering an alternative. The
path promotes (new) moments, different interactions, through a connection with a
specific spatial poetics, transporting to the interior of a building the public space, thus
becoming an urban fact. It is this symbiosis between the architectural work and the
context through the path - as a collective and public space – that lies the revitalization
proposed for a particular place.

Keywords: Context, Movement, Building, Route, Continuity, Path, Urban revitalization.
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Facto arquitetónico e facto urbano: o edifício como promotor de um atravessamento urbano

1. INTRODUÇÃO
O edifício enquanto promotor de um atravessamento, uma ação que se entende como
o passar por entre um determinado espaço entendido, organizado e em que o
atravessamento se define como o elemento que relaciona a malha urbana com o
edifício, permite a compreensão da obra na sua totalidade, desde o seu interior ao
exterior, do espaço privado ao público.
Neste sentido a nossa dissertação desenvolveu-se no seguimento da questão, Como
entendemos o edifício promotor de um atravessamento?
Deste pressuposto resultou a necessidade de entender o atravessamento, que
enquanto elemento estruturante e espaço de transição, não se trata apenas da
passagem do exterior para o interior de um edifício, ou da sua complexidade por poder
unir, separar ou continuar um projeto de arquitetura. O objetivo é procurar entender a
participação morfológica e estrutural do atravessamento como espaço público de
charneira entre duas realidades. Estuda-se por isso, aquilo que o edifício enquanto
espaço de atravessamento oferece, um espaço de continuidade e de diálogo que
permite atravessar publicamente o cerne do edifício, enquanto proposta geradora de
reconversão urbana, que valoriza não só o projeto e o espaço público, mas também a
cidade onde se integram, ao nível da sociabilidade urbana.
No ato de atravessar, o movimento é um fator determinante na relação do corpo com o
espaço que o envolve desde do Homem primitivo até a modernidade, o percurso e ato
de caminhar tiveram uma importância, tanto na sua sobrevivência como no
estabelecimento da sua marca num determinado lugar, tal como Francesco Careri
refere, foi através do caminhar que o homem começou a construir a paisagem.
Na arquitetura, é através do movimento do corpo que se reconhece o espaço construído
e, juntamente com a perceção dos nossos sentidos, que nos apropriamos deste ou o
entendemos. O atravessamento só é possível através do movimento, ou seja, criando a
ideia de uma narrativa ou sequencia espacial, permitindo estabelecer uma ligação entre
um inicio e um fim, podendo ser este espacial ou narrativo de uma determinada história
que através da arquitetura, nos é apresentada, de forma a que o utilizador crie um fio
condutor de uma realidade espacial, que caracteriza e define uma determinada obra
arquitetónica, um determinado lugar.
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A dissertação está organizada em quatro partes, sendo que no segundo capítulo, O
percurso como estrutura narrativa, procuramos entender a importância do movimento
enquanto fator determinante na relação do corpo com o espaço, onde o ato de caminhar
(movimento) surge assim como elemento fundamental, num entendimento claro do valor
cinético presente num percurso que se vivencia. Através desta ação, o Homem, ao
percorrer um determinado território, começou a construir a paisagem natural que o
circundava. Neste sentido foi necessário entender de que modo na evolução do Homem,
o ato de caminhar, os percursos e os espaços criados por estes se relacionaram, em
determinados momentos da história.
No desenvolvimento do capítulo, nos subcapítulos 2.2., O percurso como ação simbólica
e objeto arquitetónico e 2.3., O percurso como elemento da arquitetura na cidade,
entendemos ser necessário expor alguns casos de referência que marcaram a evolução
do Homem, tal como a evolução das cidades, demonstrando como o espaço criado
pelos atravessamentos, como espaço públicos que desenvolviam uma continuidade
entre espaços, foram relevantes na sociedade desses contextos.
Iniciando com Homem Primitivo, onde o menir como marcação do território de forma a
orientar quem o percorria, aparece como o primeiro objeto arquitetónico que transforma
a crosta terreste. De seguida, no Egipto, o Templo mortuário de Hatshepsul e o Grande
Hipostilo do Templo de Amon em Karnak, como exemplos da marcação de uma
arquitetura onde o atravessamento está marcado como um ato de contemplação e
consagração religiosa.
Com evoluir da civilização passamos para a Grécia, onde na Ágora grega, o Stoa, um
edifício cujo o propósito era de abrigar das condições atmosféricas e para comércio,
onde seu espaço era marcado por um corredor de atravessamento entre os espaços
comerciais e o espaço público. Semelhante a Ágora grega o Fórum romano, era o
espaço onde a população se reunia e se realizavam várias atividades de cariz social,
estes tal como o Stoa da Grécia Antiga compostos por “corredores urbanos” que ligavam
o espaço público ao espaço privado, originavam um espaço intermédio. Finalizando nas
galerias de Paris do XIX, que tal como os exemplos anteriores são um espaço limiar,
entre o interior e o exterior, um intermédio entre a rua e o interior, servindo também
como espaços comerciais. Tornam-se assim prolongamentos das ruas, criando novas
ligações e promovendo uma nova forma de viver a cidade.
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No terceiro capítulo seguinte abordamos o edifício como promotor de um
atravessamento. Numa obra arquitetónica o atravessamento caracteriza-se como um
limiar, um espaço intermédio, onde se relaciona o seu exterior e o seu interior, o
atravessamento permite assim uma relação de continuidade espacial e de sistemas de
conexão entre o entorno e a obra, permitindo não só o simples acesso a esta, mas
também estabelecendo uma relação conceptual entre uma ligação espacial entre o
exterior e o interior de um determinado projeto.
Deste modo, atravessar uma estrutura arquitetónica, contribui para um melhor
entendimento do espaço e para uma melhor relação entre as diferentes entidades
espaciais sejam elas interiores ou exteriores, públicas ou privadas.
Apresentamos sumariamente, no subcapítulo 3.3., Atravessamentos:

obras

de

arquitetura, algumas obras charneira, onde a leitura esclarecida do arquiteto sobre a
paisagem, entendendo as vivências das populações, originou a marcação de um
atravessamento, indo além do programa proposto – em alguns casos o atravessamento
é parte integrante do programa –

criando assim novas relações e ligações, em

determinados casos, colmatando falências.
No quarto capítulo, apresentamos os três casos de estudo escolhidos, que vêm no
seguimento do subcapítulo acima enunciado, três obras, distintas em termos
cronológicos, geográficos e programáticos, que se propõem a resolver as situações para
os quais foram propostos, mas que ao mesmo tempo introduzem no projeto um
atravessamento, seja ele entre cotas, ruas ou praças. Propomo-nos assim a estudar as
seguintes obras, Galleria Vittorio Emanuelle II (1867), uma obra de Giuseppe Mengoni
em Milão, que tinha no seu pressuposto a criação de atravessamentos de modo a fazer
a ligação entre a praça do Duomo e a praça La Scalla. Um atravessamento que era
pretendido no lançamento do projeto, enquanto parte integrante do programa. O Centro
Cívico do Centro Histórico de Leria (2012), uma obra de Gonçalo Byrne, um projeto com
o objetivo de ativar e dinamizar um contexto degradado e abandonado no Centro
Histórico de Leria. O arquiteto indo além do programa inicial, propõe uma praça e um
atravessamento entre as ruas que o delimitam, oferecendo um novo espaço público. O
Mercado de Abrantes (2015), uma obra dos ARX, localiza-se na transição para o centro
histórico, num espaço cujo avançado estado de ruína recomendou a sua total
demolição. Tal como no projeto anterior, os arquitetos foram além do programa
propondo um atravessamento ligando as duas ruas, com cotas diferentes, que delimitam
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o mercado. Este atravessamento além de criar uma nova ligação, permite que se
atravesse o mercado, dinamizando assim a sua utilização.
Finalizamos com a última parte da nossa dissertação, apresentado o trabalho
académico desenvolvido da disciplina de Projeto III, um masterplan onde permitiu a
consolidação de diversos conceitos e teorias que estimularam a procura e
desenvolvimento desses pressupostos, levando a execução deste trabalho, encerrando
assim este itinerário teórico.
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2. O PERCURSO COMO ESTRUTURA NARRATIVA
“[…] el movimento es una forma más de ordenar el espacio, de hacerlo legible y de
estabelecer relaciones” (Vieira, 2007, p. 32).
O movimento é um fator determinante na relação do corpo que o espaço que o envolve.
Na arquitetura é através do movimento do corpo que se reconhece o espaço construído
e juntamente com a perceção dos nossos sentidos, que nos apropriamos deste ou o
entendemos, “[…] na percepção (e consciência) do espaço arquitectónico, dos
pequenos aos grandes espaços, todos os sentidos são convocados” (Tainha, 1994, p.
87).
Certo é que o movimento do corpo no espaço, proporcionado pela motricidade, dependerá sempre
do reconhecimento sensorial e das relações, espaço-temporais. Dito de outro modo, a acção do
movimento é, desde logo, apenas possível graças a um complexo sistema de distribuição de
informação […] captada pelos receptores sensorais e projectada no espaço e no tempo. (Hipólito,
2011, p. 133)

O corpo é um instrumento pelo qual o Homem se relaciona com o espaço que o envolve,
é a partir deste “[…] que se estabelecem todas as relações entre o homem e o mundo.
E isto é a percepção” (Ferreira, 2011, p. 154). Este instrumento “Individualiza cada
homem. É marca indelével de toda a facticidade, que perpassa a história e lhe dá um
sentido, o sentido de cada existência. É no corpo que acontece a voz, o silêncio, o gesto,
o pensamento. Ser homem é ser corpo” (Ferreira, 2011, p. 155). Este torna ação
humana possível, que por consequência permite a articulação, fixação e o
esclarecimento do espaço que envolve o Homem. (Azevedo, 2012, p.140)

Ilustração 1 – Wanderer above the Sea of Fog
by Caspar David Friedrich. (Walford, 2016).
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A arquitetura, como todas as outras artes, está intrinsecamente envolvida com as
questões da existência humana no espaço e tempo. Expressa e relaciona a condição
humana no mundo, estando profundamente envolvida com as questões metafísicas da
individualidade e do mundo, interioridade e exterioridade, tempo e duração (Pallasma,
2013, p. 19). “Architecture is our primary instrument in relating us with space and time,
and giving these dimensions a human measure1” (Pallasma, 2013, p. 19).
Através da vivência do espaço e do movimento neste, é possível domesticar o espaço
ilimitado e o tempo infinito, tornando-o tolerável, habitável e compreensível para o
homem (Pallasma, 2013, p. 19).
Como consequência da interdependência entre o espaço e o tempo, a dialética do
espaço externo e interno, do físico e do espiritual, do material e do mental, das
propriedades inconscientes e conscientes relativas aos sentidos e das suas funções e
interações, tem um papel fundamental na natureza da arquitetura e na sua perceção
(Pallasma, 2013, p. 19).
Neste sentido, o espaço apresenta-se como a principal essência da arquitetura,
percebido através do movimento do Homem neste, permitindo assim a sua perceção,
enquanto palco dos acontecimentos da sua vida. Esta relação entre movimento e
espaço define-se com o facto “[…] de nós nos movimentarmos dentro da arquitectura”
(Zumthor, 2006, p. 43).

Ilustração 3 –10x10 Almaty by Derek Draper. (Atomik Architecture,
2014).

Ilustração 4 – Peristilo do Partenon, Atenas. (Zevi, 2009,p
58).

“Arquitetura é o nosso instrumento principal em relacionar-nos com o espaço e o tempo, e dando as estas
dimensões uma medida humana” (Tradução nossa).
1
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A arquitetura proporciona as bases para a perceção, possibilitando a experimentação
do espaço, como elemento fundamental da sua existência. “[…] É que não existe
arquitectura sem acção, programa e evento. A arquitectura deve lidar com o movimento
e a acção no espaço” (Bernard Tschumi apud Azevedo, 2012, p. 200). A existência do
Homem é realizada pela vivência do espaço, ou seja, pelo movimento no espaço,
permitindo assim a sua apropriação. “O homem é homem, ser consciente, porque tem
a possibilidade de experienciar o mundo. O mundo não é o que o homem pensa, mas o
que ele vive” (Ferreira, 2011, p. 154).
A noção de percurso só é possível através do movimento, ou seja, criando a ideia de
uma narrativa ou sequencia espacial2, permitindo estabelecer uma ligação entre um
inicio e um fim, podendo ser este espacial ou narrativo de uma determinada historia
“contada” através da arquitetura, de forma a que o homem – utilizador/observador – crie
um fio condutor de uma realidade espacial, que caracteriza e define uma determinada
obra arquitetónica, um determinado lugar.

Ilustração 5 – Cyclades, Island of Siphnos, Grécia (Cartier-Bresson, 1961)

“Percursos, caminhos, plataformas, lugares, constroem uma narrativa e sequências espaciais [a narrativa
é arquitectónica]” (Azevedo, 2012, p. 139).
2
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Ilustração 6 – Scanno, Abruzzo, Italy
(Cartier-Bresson, 1951a)

Ilustração 7 – Sasso, Basilicata, Italy
(Cartier-Bresson, 1951b)

Ilustração 8 – Sasso, Abruzzo, Italy
(Cartier-Bresson, 1951c)

Neste sentido, a paisagem possibilita uma compreensão diacrónica e cultural,
profundamente ligada a história, a memória e a identidade dos lugares. Esta é a préexistência que determina e influência a edificação do facto arquitetónico, quer pela sua
localização e estrutura formal, que condicionará a sua conceção estética, quer pela
situação histórica na qual a obra se integrará, entendendo a importância da memória e
identidade.
Dito isto, entende-se que conceber a arquitetura é, inevitavelmente, trabalhar com a
paisagem e que “A apropriação da paisagem exige acção, participação activa traduzida
em actos, gestos, acontecimentos, como no-la testemunha toda a gramática da
arquitectura; janelas, portas, passagens, alpendres, caminhos, pórticos, cheios, vazios,
etc” (Tainha, 2006, p. 49).
Chegamos assim ao objecto arquitectónico como mediador, portador de narrativas espaciais –
percursos e coreografias, estabelece relações com o entorno, convoca pré-existências,
materialidades e paisagem. (Azevedo, 2012, p. 139)

2.1. O TRILHO COMO REVELADOR DA PAISAGEM
A presença do homem na Terra pressupõe o seu movimento sobre ela e a sua transformação:
apropriamo-nos do espaço à medida que nos movimentamos nele. Não existe em nenhum
momento uma suspensão do movimento enquanto estamos vivos. […] Estar vivo é sinal de
movimento. (Hipólito, 2011, p. 104)
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Ilustração 9 – trilho em Daimon-zaka (Tb-kumano, 2016).

Ilustração 10 – Projeto de Restauro Tudela-Culip (Divisare, 2015).

O trilho3, como caminho por um determinado território, permite uma interação cognitiva,
onde revela uma imagem clara e concentrada de tudo aquilo que compõe a paisagem.
Esta interceção e revelação envolve um fator cinestésico4 e dinâmico, donde confere
continuidade e clareza. O que haverá mais belo que um caminho, este é o símbolo e a
imagem da vida ativa e variada (Sand apud Bachelard, 1996, p. 31).
A walk through a forest is invigorating and healing due to the constant interaction of all sense
modalities; Bachelard speaks of “the polyphony of the senses”. The eye collaborates with the body
and the other senses. One’s sense of reality is strengthened and articulates by this constant
interaction5. (Pallasmaa, 2013, p. 41)

O trilho permite a relação com a natureza e o envolvimento com tudo o que a compõe.
O ato de percorrer um território, onde a topografia e a vegetação nos é revelada, é a
relação mais pura e primordial que podemos estabelecer, a partir do ato de andar, com
a paisagem.
Neste sentido o ato de andar torna-se uma ação simbólica e reveladora, que permite
que o Homem “[…] habite o mundo” (Careri, 2013, p. 27), e mude os significados dos
espaços atravessados, convertendo o percurso numa ação estética. Andar torna-se
assim uma arte que contém na sua essência a arquitetura e a paisagem, através deste
ato estabelece-se as mais importantes relações entre o Homem e o território (Careri,
2013, p. 27).

“Caminho ou vereda; orientação, rumo - No chão de terra via-se o trilho dos carros que por ali passaram”
(Academia das Ciências de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 3637).
4
“Que é relativo às sensações de movimento, à cinestesia.” (Academia das Ciências Sociais de Lisboa e
Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 819).
5
“Um passeio na floresta é revigorante e saudável graças à interação constante de todas as modalidades
de sentidos; Bachelard fala da “polifonia dos sentidos”. Os olhos com o corpo e com os demais sentidos. O
nosso senso de realidade é reforçado e articulado por essa interação constante” (Tradução nossa).
3
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Ilustração 11 - Road through an Oak Forest by Jacob Isaacksz
(Isaacksz, 2016).

Ilustração 12 – A Ruined Castle Gateway by Jacob Isaacksz van
Ruisdael. (Ruisdael, 2016).

O percorrer de um trilho permite ao Homem entender as suas capacidades, permitindo
que este tome consciência de si mesmo, como uma meditação contínua. Nesta reflexão
em movimento e sem o aparente constrangimento do raciocínio, vai-se adquirindo
informação através da experiência6 desse caminho, ativando a nossa perceção com
tanta diversidade. Concedendo ao Homem um sentimento de pertença a paisagem. “[…]
que lindo objecto dinâmico é um caminho! Como permanecem precisas na consciência
muscular, as veredas familiares da colina!” (Bachelard, 1996, p. 30).
O sentimento de pertença que ocorre na natureza, uma ligação profunda com a matéria,
torna-se mais improvável num território urbano. Sendo este um território mais complexo
e bastante ocupado, pode levar ao afastamento e à sua não apropriação, caso este
tenha sido pensado e realizado sem ter como principal foco o seu utilizador. É difícil
apropriámo-nos de algo que não temos bem a certeza o que é.
Antigamente, as pessoas andavam por caminhos de imagens límpidas e puras, esse
ato permitia-lhes uma contagiante compreensão dos elementos que componham e
formavam a paisagem.
Todo o indivíduo deveria então falar das suas estradas, das suas encruzilhadas, dos seus bancos.
Todo o indivíduo deveria fazer o cadastro dos seus campos perdidos. […] ainda que centrássemos
as nossas pesquisas nos devaneios do repouso, cumpre não esquecer que há um devaneio do
homem que anda, um devaneio do caminho. (Bachelard, 1996, p. 30)

6

Experiencia não se limita a um simples acumular de series de imagens no utilizador. Os elementos
compositores que caracterizam o espaço, não são meras unidades visuais, estes são encontros, confrontos
que interagem com a memória (Pallasmaa, 2013, p. 68). “Rather than being contained separately
somewhere in the mind or brain, it is actively an ingredient in the very bodily movements that accomplish a
particular action […]” (Pallasmaa, 2013, p. 68). “Ao invés de ser contido separadamente em algum lugar na
mente ou cérebro, é um ingrediente ativo nos mesmos movimentos corporais que realizam uma
determinada ação” (Tradução nossa).
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Ilustração 13 - Organic Highway by Mikael Hansen (Hansen, 2011).

2.2. O PERCURSO COMO AÇÃO SIMBÓLICA E OBJETO ARQUITETÓNICO
Foi caminhando que o homem começou a construir a paisagem natural que o circundava. […] O
ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de mover-se para encontrar alimento e
as informações necessárias para a própria sobrevivência. Mas, uma vez satisfeitas as exigências
primárias, o caminhar transformou-se numa fórmula simbólica que tem permitido que o homem
habite o mundo. (Careri, 2013, p. 27)

O autor Francesco Careri7, no seu livro Walkscapes: o caminhar como prática estética,
determina a importância do percurso desde Homem primitivo ate a modernidade. Nos
primórdios da historia do Homem, a importância do caminhar, como forma de entender
o espaço que o circunda e como forma de sobrevivência, foi bastante relevante. Careri
(2013, p. 50) determina o percurso como a “arquitetura” deste tempo, considerando-o
como “[…] o primeiro sinal antrópico capaz de insinuar uma ordem artificial nos territórios
do caos natural”.
O espaço nesse tempo era definido como “[…] empático, vivido e animado por
presenças mágicas” (Careri, 2013, p. 50), este passou de “[…] um espaço irracional e
casual, baseado na concretude da experiência material, começou a transformar-se
lentamente em espaço racional e geométrico, gerado pela abstração do pensamento”
(Careci, 2013, p. 51). Neste sentido o espaço deixa de ter um uso meramente utilitário8,

7

Franscesco Careri (1966 -) arquiteto e professor do departamento de estudos urbanos da Universitá degli
Studi Roma Tre. Foi cofundador, em 1995, do Laboratorio d’Arte Urbana Stalker/Osservatorio Nomade e
desde 2006, é professor do laboratório de projetos e do curso de artes cívicas da faculdade de arquitetura
da Università degli Studi Roma Tre, um curso totalmente peripatético em que se caminha interagindo in situ
com os fenômenos urbanos emergentes; desde 2011, é diretor do programa de pós-graduação “Artes
arquitetura cidades” da mesma universidade. É autor dos livros Constant. New Babylon, una città nomade
e Walkscapes: o caminhar como prática estética.
8
“[…] ligado à sobrivência alimentar” (Careri, 2013, p. 51).
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tornando-se num espaço físico onde se atribui significados, passando-se assim de um
espaço quantitativo a um espaço qualitativo (Careri, 2013, p.51).
O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma transformação do
lugar e dos seus significados. A presença física do homem num espaço […] – e o variar das
percepções que daí ele recebe ao atravessá-lo – é uma forma de transformação da paisagem que,
embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e,
consequentemente, o espaço em si, transformando-o em lugar. (Careri, 2013, p. 51)

Fransceco Careri (2013, p. 51) determina assim que “O caminhar produz lugares” e que
esta ação resulta tanto de um ato percetivo como de um ato criativo, que ao mesmo
tempo é uma leitura e escrita do território. O ato de caminhar, portanto, o espaço do
percurso, é considerado “[…] anterior ao espaço arquitetónico, um espaço imaterial com
significados simbólico-religiosos, […] percorrer o espaço representou um meio estético
através do qual era possível habitar o mundo” (Careri, 2013, p.63). Neste sentido,
Noberg-Schulz (1975, p. 25) caracteriza o percurso ou acto de caminhar como “[…] una
propiedad básica de la existencia humana y es uno de los grandes símbolos originales9”.
Nos primórdios do Homem o menir10, aparece como o primeiro objeto arquitetónico que
transforma a crosta terreste, “[…] a primeira pedra que emergiu do caos” (Giedion apud
Careri, 2013, p. 28), que além de elemento simbólico, marcava o território de forma a
orientar quem o percorria.

Ilustração 14 – Alinhamento menires, Carnac (Histoire-a-sac-a-dos, 2015).

Ilustração 15 – Menir em Carnac (Mouillour, 2014).

“[…] uma propriedade básica da existência humana e um dos grandes símbolos originais” (Tradução
nossa).
10
A palavra menir deriva do dialeto bretão e significa literalmente ‘pedra longa’ (men = pedra e hir = longa).
O erguimento do menir representa a primeira transformação física da paisagem de um estado natural a um
estado artificial. O menir é a nova presença no espaço neolítico, é o objeto ao mesmo tempo abstrato e
vivente a partir do qual, a seguir, se desenvolveram a arquitectura (a coluna tripartida) e a escultura (a
lápide-estátua).
9
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O aparecimento dos menires dá-se pela primeira vez na era neolítica, onde constituem
“[…] os objectos mais simples e mais densos de significado de toda a Idade da Pedra”
(Careri, 2013, p. 52). O erguer destas pedras simboliza a primeira ação do Homem na
transformação física da paisagem (Careri, 2013, p. 52).
[…] uma grande pedra estirada horizontalmente sobre o solo é ainda apenas uma simples pedra
sem conotações simbólicas, mas a sua rotação em noventa graus e o seu fincamento na terra
transformam-na em uma nova presença que detém o tempo e o espaço: institui um tempo zero que
se prolonga na eternidade e um novo sistema de relações com os elementos da paisagem
circunstante. (Careri, 2013, p. 52)

Neste sentido, é bastante provável que os menires servissem como forma de orientação,
“[…] um sistema de orientação territorial facilmente inteligível para quem conhecia a sua
linguagem” (Careri, 2013, p. 54).
O território em que se construíam as obras megalíticas eram espécies de santuários,
locais de concentração de populações em ocasião de festividades, mas eram também
“[…] lugares de pausa ao longo dos grandes caminhos de trânsito, que tinham a função
dos postos de gasolina das autoestradas modernas” (Careri, 2013, p. 54).
Toda a viagem – que fora palco de eventos, de estórias e de mitos – encontrava ao longo dos
menires um espaço para a sua própria representação: os relatos das viagens e as lendas eram
celebrados e ritualizados em torno das pedras fincadas no solo. (Careri, 2013, p. 59)

Deste modo, o percurso ao longo dos menires originou um novo tipo de espaço, um
espaço à volta, que posteriormente os egípcios transformaram em espaço interno. No
território onde existiam vários menires agrupados em fila, além de definirem uma
direção, estes separavam dois espaços, que construíam arquitetonicamente a borda de
um espaço a ser percorrido (Careri, 2013, p. 59).
Um espaço ritmado e definido geometricamente que constitui a primeira arquitetura no sentido de
construção física de um espaço simbólico complexo, um espaço do ir e, por isso, não um espaço
do estar – o mesmo tipo de espaço que se construirá nas primeiras arquiteturas egípcias. (Careri,
2013, p. 59)
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Ilustração 16 - Alinhamento de menires em Carnac (Ticinolive,
2016).

Ilustração 17 - Menires em Carnac (Bourdon, 2016).

No mundo dos vilarejos e dos campos agrícolas o percurso transformava-se em traçado,
isto é, em estrada, dando lugar à arquitetura da cidade. Nos espaços vazios do universo
nômade, o percurso preservava os elementos simbólicos da errância paleolítica e
transferia-os para os espaços sagrados dos templos egípcios. Assim daqui em diante,
será mais difícil separar a arquitetura do percurso (Careri, 2013, p. 59).
O antigo Egipto, tinha uma cultura sedentária fortemente ligada às origens nómadas
primitivas, esta conserva na sua componente simbólica e religiosa uma continuidade
com as culturas paleolíticas (Careri, 2013, p. 59). Os arquétipos arquitetónicos das eras
antecedentes, o menir e o percurso, “[…] foram transformados pela cultura egípcia nas
primeiras arquiteturas verdadeiras e próprias: o primeiro como volume e o segundo
como espaço interno” (Careri, 2013, p. 59-60).
En el antiguo Egipto, sin embargo, el camino era el símbolo básico. “El alma egipcia se contemplaba
como descendiendo por el camino de la vida, estrecho e inexorablemente prescrito, para llegar
finalmente ante los jueces de la muerte. Esta era la idea de su destino” ( O.Spengler apud NorbergSchulz, 1975, p. 30) . Incluso la “región” egipcia, el largo y estrecho oasis del valle del Nilo, por su
especial naturaleza, puede ser definido como un “camino”.11 (Norberg-Schulz, 1975, p. 30)

“No antigo Egipto, no entanto, o camino era o símbolo básico. A alma egipcia era vista como o descer do
caminho da vida, estreito e inexoravelmente prescrito para chegar finalmente perante os juízes da morte.
Este era a ideia do seu destino. Na região egipicia, o largo e estreito oásis d ovale do Nilo, pela sua especial
natureza, pode ser definido como um caminho.” (Tradução nossa).
11
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Na cultura egípcia, a origem do primeiro volume no espaço era representado pelo mito
de benben12, um monólito que representava a “[…] petrificação vertical do primeiro raio
solar e que estaria ligado à simbologia dos menires, dos obeliscos e das pirâmides”
(Giedion apud Careri, 2013, p. 60). A origem do espaço interno estava relacionado com
o conceito do ka13, “[…] uma espécie espírito divino que simbolizava o movimento, a
vida, a energia, e que trazia consigo a memória das perigosas migrações paleolíticas”
(Giedion apud Careri, 2013, p. 60).

Ilustração 18 – Hieróglifo de benben (Careri, 2013, p. 62).

Ilustração 19 – Hieróglifo de Ka (Careri, 2013, p. 60).

Os templos do antigo Egipto são o exemplo da expressão dos conceitos de beben e ka,
onde o percurso, teve uma grande importância na definição destes espaços, o percurso
ou caminho torna-se assim “[…] una forma simbólica predominante” (Norberg-Schulz,
1975, p. 60). “El sistema de caminos, por consiguiente, expresa las posibilidades de
movimiento del hombre, la extensión de su mundo” (Norberg-Schulz, 1975, p. 33).
En el antiguo Egipto, sin embargo, llegó a tener el camino una forma simbólica predominante. Las
tumbas-templos del antiguo reino son caminos arquitectónicos consistentes en largos corredores
que conducen desde el edificio de recepción junto al Nilo hasta el templo principal al pie de la
pirámide.14 (Norberg-Schulz, 1975, p. 60)

“A pedra benben, venerada nos templos de Heliópolis, é um monólito de forma cônica em cuja cúspide
se apoia o pássaro cristado benou. […] O beben é a primeira aparição do deus do sol (Atum-Ra) após o
caos primordial, é ‘a pedra que primeiramente emergiu do caos’: a petrificação do primeiro raio solar da
aurora que, por meio de uma abstração geométrica, é transformado em obelisco de ponta luminosa e mais
tarde em pirâmide, na imagem mesma do sol que surge, bem como lugar de união entre o céu e a terra.”
(Giedion apud Careri, 2013, p. 62).
13
“O conceito egípcio do ka simbolizava o eterno errar, o movimento e a força vital, e trazia consigo a
memória das longas e perigosas migrações paleolíticas. O hieróglifo do ka é composto por dois braços
levantados e indica como a energia divina era transmitida do deus como infusão direta do alto ou por meio
do abraço protetor, cujo símbolo é uma espécie de ka de cabeça para baixo. […] As origens da arquitetura
em pedra estão inseparavelmente conectadas ao conceito do ka, e foi precisamente o ka do fundador da
terceira dinastia, o rei Djoser, que deu origem à arquitetura em pedra […] o único material eterno que podia
conter o ka” (Giedion apud Careri, 2013, p. 61).
14
“No antigo Egito, no entanto, o caminho veio a ser a forma simbólica predominante. Templos -Túmulo do
antigo reino são caminhos arquitetónicos que consistem em longos corredores principais do edifício da
receção junto ao Nilo ate templo principal no pé da pirâmide” (Tradução nossa).
12
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Ilustração 20 – Planta do templo mortuário de
Hatshepsul (Routledge, 2016).

Ilustração 21 – Fotografia do templo mortuário de Hatshepsul (Ancient-origins,
2016).

O templo funerário de Hatshepsut – XVIII dinastia – em Deir-el-Bahari, foi organizado
segundo um eixo longitudinal, ao longo do qual se dispunham três terraços com
variações de cotas e largas rampas de acesso, centralizadas que enfatizam o eixo
longitudinal, implementando assim o sentido de movimento e sugerindo uma
continuidade topográfica entre o templo e o lugar que o envolve. Oferecendo ao homem
uma experiencia continua do espaço, onde os limites do templo e da sua envolvente se
dissipam (Norberg-Schulz, 1975, p. 60).
En el templo de la reina Hatshepsul, junto a Deir-el-Bahari, el tema está aún más explícito porque el
camino se ha convertido en un eje que divide el edificio en dos partes simétricas. La propia montaña
desempeña el papel de la pirámide (Norberg-Schulz, 1975, p. 60). “Es la tentativa más magnífica y
consistente de tratar de anular el incesante paso del tiempo como parte del destino humano por
medio de una estructura arquitectónica”.15 ( D.Frey apud Norberg-Schulz, 1975, p. 60)

Ilustração 22 – Planta do Grande Hipostilo do Templo
de Amon em Karnak (Umich, 2016).

Ilustração 23 – Fotografia do Grande Hipostilo do Templo de Amon em
Karnak (Cummins, 2016).

“No templo da rainha Hatshepsul, perto de Deir -el- Bahri, a questão é ainda mais explícita porque o
caminho tornou-se um eixo que divide o edifício em duas partes simétricas. A montanha em si desempenha
o papel da pirâmide. É a tentativa mais magnifica e consistente de tentar anular o incessante passar do
tempo como parte do destino humano por meio de uma estrutura arquitetónica” (Tradução nossa).
15
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Acerca dos templos do Egipto, Sigfried Giedion16 afirma que “a organização dos grandes
templos do Novo Reino exprimia a ideia de um eterno errar17” (Giedion apud Careri,
2013, p. 61) e que estas primeiras arquiteturas em pedra tiveram origem no conceito de
movimento do ka.
Giedon refere ainda que o templo de Amon em Karnak, mais concretamente o grande
hipostilo como exemplo dessa arquitetura, e considerando-o “[…] a mais importante
contribuição do Egipto para a historia da arquitetura […]” (Giedion apud Careri, 2013, p.
65). O grande hipostilo “[…] Não é um lugar de contemplação para uma congregação
de devotos nem um lugar de descanso; é simplesmente um local de passagem, o mais
colossal que jamais se concebera” (Giedion apud Careri, 2013, p. 65).
Nos templos egípcios, excetuando-se a cela escura onde se situava a imagem do deus, cada parte
do complexo era concebida como lugar de transito. Os grandes hipostilos com a sua selva de
colunas serviam de passagem para o rei e para a procissão que levava o deus de um santuário ao
outro. Não eram espaços pensados para a assistência a celebrações religiosas, mas espaços a se
percorrer, construídos para as iniciações que tornavam sagrado e simbólico o eterno errar. (Careri,
2013, p. 63)

Sendo uma passagem por dentro de enormes fileiras de colunas dispostas
paralelamente, relembra18 a espacialidade ritmada de Carnac, a maior agrupação de
menires existente no mundo. Aparenta assim uma continuidade entre “[...] os percursos
sagrados ladeados pelos alinhamentos de megálitos e as primeiras arquiteturas
egipicias com hipostilos, sustentadas por colunas” (Giedion apud Careri, 2013, p. 63).
Neste sentido, o caminhar foi o primeiro ato de transformação cultural do território,
anterior a “[…] transformação física da crosta terrestre iniciada com os menires […]”
(Careri, 2013, p. 63), onde a sua ação se devolveu sobre o território sem violar a sua
matéria.
Portanto, o percurso é um espaço anterior ao espaço, um espaço imaterial com significados
simbólico-religiosos. Durante milhares de anos, quando ainda era impensável a construção física
de um lugar simbólico, percorrer o espaço representou um meio estético através do qual era
16

Sigfried Giedion (1888-1968) foi historiador e crítico de arquitetura. As suas ideias e livros, Tempo,
Espaço e Arquitectura, e Mecanização Assume o Comando, tiveram uma importante influência conceptual
sobre os membros do “Independent Group” e no Institute of Contemporary Art. na década de 1950. Foi o
primeiro secretário-geral do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Ensinou na Universidade de
Zurique, Massachusetts Institute of Technology, e na Universidade de Harvard, onde se tornou presidente
da Graduate School of Design.
17
“Andar de um lado para o outro, ao acaso, sem destino […]” (Academia das Ciências Sociais de Lisboa
e Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 1477).
18
“São muitas as semelhanças entre a espacialidade do hipostilo Karnak, no Egipto, e os alinhamentos de
Carnac, na Bretanha. […] demostrando como o conceito de ka era difundido em diversas civilizações da
antiguidade” (Careri, 2013, p. 69).
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possível habitar o mundo. […] O percurso/narração transformou-se num gênero literário ligado à
viagem, à descrição e à representação do espaço. […] o nascimento da arquitetura, seja como
principio de estruturação da paisagem ou como arquitetura do espaço interno, está ligado ao
percurso errático e à sua evolução nômade. (Careri, 2013, p. 63)

2.3. O PERCURSO COMO ELEMENTO DA ARQUITETURA NA CIDADE
“[…] a arquitectura é espaço percorrível, […] é o registo de um percurso cuja apreensão
faz apelo à memória do corpo em movimento. O discurso é arquitectónico, é sinónimo
de percurso” (Tainha, 2006, p. 26).
A cidade é caracterizada por uma sucessão de espaços, ligados por percursos.
Entender e viver (apropriar) a cidade pressupõe o percorrer dos seus espaços,
reconhecê-los e vivenciá-los. O Homem como ser coletivo é imperativo que viva em
grandes concentrações, sendo a sua expressão máxima a cidade. Uma vez que a
cidade é composta por arquitetura, “Concebo a arquitectura em sentido positivo, como
uma criação incindível da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é, por
natureza, colectiva” (Rossi, 2001, p. 31).
Na história da sociedade humana, o espaço público foi um elemento relevante na
constituição e evolução da cidade. Na antiguidade, espaços como a Ágora grega ou o
Fórum romano apresentavam-se como espaços centrais da cidade e da evolução do
homem, criando cidades de um modo mais democrático e à sua escala.
The model of a democratic civic center remains the Greek agora. In its origin it was the open-air locus
of citizens meetings. […] With the agora, was created, for the first time in history, a public space as a
necessary element of the urban landscape through which to express a community’s collective
political power19. (Kostof, 2004, p. 153)

A Ágora grega, como símbolo urbano da democracia grega, era originalmente o ponto
focal da vida pública dos cidadãos, tanto a um nível social como politico e económico.
Caracterizava-se por ser um espaço aberto, situado numa praça ou num alargamento
da rua principal, cuja a sua forma é definida de modo irregular ou por uma estrutura
arquitetónica uniforme, onde o pórtico era o elemento de união. Podemos encontrar este

“O modelo democrático de um centro cívico continua a ser a ágora grega. Na sua origem esta o locus ao
ar livre das reuniões dos cidadãos. […] Com a ágora, foi criado, pela primeira vez na história, um espaço
público como um elemento necessário da paisagem urbana através da qual se expressa o poder politico da
coletividade.” (Tradução nossa).
19
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espaço retratado na Ilíada de Homero20 como um “[...] local de assembleia [...]”, onde
“[...] a gente da cidade ia-se reunir [...]” (Mumford, 1982, p. 166).

Ilustração 24 - Ágora de Assos século II a.C., planta e perspetiva (Benevolo, 1997, p. 132).

O Stoa21 era um tipo de edifício frequentemente encontrado na Ágora, um edifício cujo
o propósito era de abrigar das condições atmosféricas (sol e chuva). Sendo um edifício
comprido com colunas, este funcionava como uma colunata ou passeio da Grécia Antiga
(Dinsmoor, 1950, p. 118), onde por vezes se situavam lojas. O Stoa é definido como
uma “[...] construção alargada que formava, por vezes, um dos lados da ágora, com
pórticos de uma ou duas formas, que serviam para a vida de relação e para o comércio”
(Goitia, 2014, p. 47). O Stoa da Grécia Antiga, originava assim um espaço intermédio,
entre um interior e um exterior, oferecendo à arquitetura um novo tipo de espaço público.

20

Homero (século VIII a. C.) poeta da Grécia Antiga que nasceu e viveu no século VIII a.C. É autor de duas
das principais obras da antiguidade, os poemas épicos Ilíada e Odisseia.
21
Among the other Greek building types, the city-dwelling, the stoa and the theatre have particular historical
significance. […] The stoa is a long columnar portico used to screen off the agora and to offer shelter from
sun and rain. As an extended “one-sided” building it was treated as an element of secondary importance in
Classical times, but became increasingly important during the Hellenistic period. (Norberg--Schulz, 1980, p.
25) “Entre os outros tipos de construção gregas, a habitação da cidade, o stoa e o teatro têm um especial
significado histórico. O stoa é um pórtico de colunas usado para separar a ágora e para oferecer abrigo do
sol e das chuvas. Como um prolongamento de um edifício “unilateral” foi tratado como um elemento de
importância secundaria nos tempos clássicos, mas tornou-se bastante importante durante o período
Helénico.” (Tradução nossa).

Ricardo José Malheiro Caridade

45

Facto arquitetónico e facto urbano: o edifício como promotor de um atravessamento urbano

Here is architecture which interlocks, buildings which reach out across space to other buildings, each
one firmly implanted in the space in which it is located and creating interrelations and tensions
between. Rhythms in the foreground are repeated in the background.22 (Bacon, 1992, p.73)

Ilustração 25 – Stoa de Attalos, Atenas, planta e perspetiva interior (Ching, 2005, p. 15).

O Fórum romano, semelhante a Ágora grega, era o espaço onde a população se reunia
e se realizavam várias atividades de cariz social. Por volta do século IV a.C., o Fórum
suspende a sua atividade comercial como mercado comum, atividade fundamental no
seu desenvolvimento, tornando-se numa autêntica e “verdadeira” praça. Nessa época
em torno do Fórum, foram construídas estátuas, templos e monumentos (Rossi, 2001,
p. 177).
Apesar da queda do Imperio Romano, o Fórum manteve “[...] o seu carácter essencial
de lugar de encontro, de centro de Roma; Forum Romanum ou Forum Magnum acaba
por se tornar um facto específico dentro da própria cidade, uma parte que sumariza o
todo” (Rossi, 2001, p. 177).

“Aqui é a arquitetura que interliga, edifícios que alcançam através do espaço outros edifícios, cada um
deles firmemente implantado no espaço em que se encontra e criando interpelações e tensões entre eles.
Ritmos no primeiro plano são repetidas no segundo plano” (Tradução nossa).
22
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Ilustração 26 – Fórum de Trajano, Roma, Planta (Rossi, 2001, p. 174).

Ilustração 27 –Fórum de Trajano, Roma, Perspetiva (Romanoimpero, 2009).

Os Fóruns eram compostos por “corredores urbanos” que ligavam o espaço público ao
espaço privado, estes tal como o Stoa da Grécia Antiga originavam um espaço
intermédio. Além de servirem de abrigo e passagem entre Fóruns, faziam a ligação entre
lojas por de trás dos pórticos.
The long, twinned rows of scarred columns […] suggest the splendor rather than the function of these
urban corridors. Monumental colonnades, surmounted by a continuous entablature and a roof
spanning from road curb to building frontage, provided the armature for covered passageways that
lined primarily thoroughfares.23 (Kostof, 2004, p. 216)

“A longa, geminada fila de colunas marcadas […] sugerem o esplendor em vez de a função destes
corredores urbanos. Colunatas monumentais, encimadas por um entablamento contínuo e uma cobertura
desde do caminho de calçada ate a fachada do edifício, fornecendo o involucro passagens cobertas que
cobriam principalmente vias” (Tradução nossa).
23
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Ilustração 28 – Fórum de Trajano, Roma, perspetiva interior
(Romanoimpero, 2009a).

Ilustração 29 – Fórum de Cesar, Roma, perspetiva interior
(Romanoimpero, 2009b).

Aldo Rossi, quando menciona o Fórum caracteriza-o como “[...] um facto urbano de
extraordinária modernidade [...]” (Rossi, 2001, p. 178), pois este reunia as várias
atividades, inclusivamente as funções da a ágora e da acrópole grega, num único
edifício, “[…] tem em si tudo o que de inexprimível existe na cidade moderna” Rossi,
2001, p. 178).
Nos Gregos, a procura de integração entre a arquitectura e a natureza comanda o acto de construir.
O sentido do grandioso e do monumental na arquitectura é romano. Traduz o Império e a forte
organização político-social, capaz de colonizar o mundo. [...] Algumas categorias de espaços e de
elementos morfológicos são já utilizados com significado próprio na Grécia e em Roma: a rua, lugar
de comércio, de circulação; a praça – lugar de encontro cívico-social, lugar nobre e de prestígio,
quer se chamasse ágora ou forum; [...] como elemento morfológico preponderante na estrutura e
na imagem da cidade. (Lamas, 1993, p. 146-148)

Na história na cidade, a importância do ato de caminhar e a ideia de percurso teve início,
segundo Walter Benjamin24, na modernidade em Paris durante o século XIX. Para
Walter Benjamin, o flâneur25 é o primeiro ato totalmente desligado, quer emocionalmente
24

Walter Benjamin (1892-1940) crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão. Escreveu
importantes estudos sobre Baudelaire e Kafka, e foi o primeiro tradutor alemão de Proust. Associado à
Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, foi fortemente inspirado tanto por autores marxistas, como Georg
Lukács e Bertolt Brecht, como pelo místico judaico Gershom Scholem. Foi forçado ao exílio pelos nazis em
1933, emigrando para França, onde se tornou membro do Instituto de Pesquisa Social, que incluía Max
Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Otto Kirchheimer, Friedrich Pollack, Leo Löwenthal,
Franz Neumann, Karl Wittvogel. Entre as suas obras mais conhecidas, contam-se Goethe's Elective
Affinities (1924), The Origin of German Trauerspiel (1928), One-way Street (1928), The Work of Art in the
Age of Mechanical Reproduction (1936) e a inacabada Paris Arcades Project.
25
Flâneur, conceito que surge em paris do séc. XIX com o poeta francês Charles Baudelaire. O Flâneur
mantem o duplo papel na vida da cidade mantendo-se como o observador desapegado. Walter Benjamin
adota este conceito como observador urbano e ferramenta que analisa o estilo de vida na cidade. Flâneur
é o ato de divagar pela cidade com um olhar envolvido (Rodrigues, 2012, p. 25).
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e espiritualmente do seu meio social, familiar e cultural. Este entende a cidade não pela
geometria das ruas ou a clareza do seu traçado, mas sim pela vivência empírica que é
experienciada pelo percorrer ou caminhar pela rua. “More than anywhere else, the street
reveals itself in the arcade as the furnished and familiar interior of the masses” 26
(Benjamin, 1999, p. 423).
A cidade de Paris, foi o objeto de estudo arquitetónico que Walter Benjamin recorreu
quer para situar Baudelaire, quer para caracterizar e entender a sua obra no
enquadramento da modernidade. A transformação da cidade de Paris, feita por
Haussmann no século XIX, criou condições para que a apropriação e descoberta da
“nova cidade” fosse feita caminhando – mediante um novo traçado, constituído por
largas avenidas e passeios amplos.
Antes de Haussmann não existiam praticamente passeios largos, e os estreitos ofereciam fraca
protecção contra os veículos que circulavam. Sem as passagens cobertas (passages), a
deambulação pela cidade dificilmente poderia ter alcançado a importância que veio a ter. (Benjamin,
2006a, p. 38)

Desta transformação destacamos as galerias de Paris, possíveis pela reformulação do
traçado, permitindo assim uma nova forma de atravessar a cidade. Walter Benjamin, na
sua obra “The Arcade Project”, baseia-se nas galerias de Paris do século XIX e no
flâneur de Baudelaire para demonstrar a importância do caminhar como forma de
conhecer, percorrer e apropriar a cidade.
As passagens são qualquer coisa de intermédio entre a rua e o interior. Se quisermos destacar um
recurso artístico das fisiologias, constataremos que ele coincide com o mais conseguido entre os
doo suplemento literário: o de transformar o boulevard em interior. (Benjamin, 2006a, p. 39)

“Mais do que qualquer sítio, a rua revela-se a si própria na passagem como o interior familiar e decorado
das massas” (Tradução nossa).
26
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Ilustração 30 – The Passage de l'Opera,
1822-1823 (Benjamin, 1999, p. 49).

Ilustração 31 – Le Passage Choiseul shopping arcade in Paris, 1900 (Jeffries, 2015).

As passages criam uma nova tipologia de edifícios, caracterizados por uma
transparência obtida através do uso de novos materiais como o aço e o vidro. Esta é
criada através desses espaços, é algo superficial, no sentido em que estes edifícios
criam vastos interiores públicos para a sociedade. As galerias, como elementos
arquitetónicos são vistas como um espaço com um caracter individual, um interior
diferente, “[…] um espaço-limiar onde o interior e o exterior se encontram, onde o público
e o privado literalmente encontram o seu chão comum” (Teyssot, 2003, p. 24).
Estas passagens, pela sua natureza, são o que mais imediata e naturalmente associamos à figura
do limiar, as galerias de Paris do século XIX (o shopping de hoje) onde a mercadoria, privada do
seu valor de uso, se transforma em fantasmagoria, zona de deambulação do habitante-tipo da
cidade moderna, o flâneur27, e de transição entre o público e privado, o interior e o exterior. A cidade
moderna é por excelência, o limiar, o palco, de todas as experiências que se oferecem ao olhar do
transeunte-filósofo Walter Benjamin. (Barrento, 2012, p. 47)

“Do mesmo modo que toda a experiência sólida e testada engloba o seu contrário, assim também aqui a
arte acabada do flâneur absorve o saber da habitação. Mas o arquétipo da habitação é a matriz ou o abrigo.
Aqueles lugares, portanto, que nos permitem apreender a figura de quem os habita. E se nos lembrarmos
de que não são apenas os seres humanos e os animais que têm uma habitação, mas também os espíritos
e sobretudo as imagens, torna-se evidente que coisa ocupa o flâneur e o que ele busca. E o que ele procura
são as imagens, onde quer que elas morem. O flâneur é o sacerdote do genius loci. Esse transeunte
modesto, provido da dignidade do sacerdote e da perspicácia do detective apresenta-se com uma aura
silenciosa de omnisciência […]” (Benjamin, 2006a, p. 201-202).
27
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Ilustração 32 – Passage des Panoramas, Paris,
1910. (Stratton,2016).

Ilustração 33 – Passage des Panoramas. (Boyer, 1940).

As galerias (passagens) tornam-se assim prolongamentos das ruas criando novas
ligações e promovendo uma nova forma de viver a cidade. “A rua transformar-se na
casa do flâneur28, que se sente em casa entre as fachadas dos prédios, como o burguês
entre as suas quatro paredes” (Benjamin, 2006a, p. 39). Benjamin evoca assim o
flâneur, enlaçando-o no ato de andar como forma de conhecer a paisagem urbana,
como um instrumento de mapeamento urbano29.
Viewed through these lenses, the urban street regained something of the original terror of the
nomadic route. Where, Benjamin noted, the original track or road had always carried with it
associations of the ‘terrors of wandering’, embedded in the mythical consciousness of the tribes30
[…]. (Vidler, 2001, p. 76)

Tal como Benjamin (2006a, p. 41) considera o percorrer a cidade como forma de a
descobrir e a mapear, Gordon Cullen (2015, p. 10) considera relevante a forma como
percorremos e observamos a cidade, afirmando que no percorrer da paisagem urbana

“[…] lugar do habitante por excelência dos limiares, o flâneur, último cavaleiro andante, ainda com tempo
e disponibilidade de olhar […]” (Barrento, 2012, p. 47).
29
“Evoking the urban flâneur, Benjamin extolled the art of ‘slow walking’ as the instrument of modern urban
mapping” (Vidler, 2001, p. 74) “Evocando o flâneur urbano, Benjamin exaltou a arte de ‘caminhar
lentamente’, como um instrumento moderno de mapeamento urbano” (Tradução nossa).
30
“Visto através dessas lentes, a rua urbana recuperou algo do terror original do percurso nômade. Onde,
Benjamin observou, que o caminho ou a estrada original carregavam sempre consigo associações dos
‘terrores do errante', enraizados na consciência mítica das tribos” (Tradução nossa).
28
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o poder da visão é muito importante, pois é a partir dela que primeiro nos relacionamos
com o espaço que nos envolve.
[…] a visão tem o poder de invocar as nossas reminiscências e experiências, com todo o seu
corolário de emoções, facto do qual se pode tirar proveito para criar situações de fruição
extremamente intensas. (Cullen, 2015, p. 10)

A maneira como a cidade nos é apresentada, como a visualizamos, cria uma imagem
inerente à forma como a vivenciamos, a forma como a percorremos. Sendo o percurso
movimento, é que este se reflita na deslocação do Homem da cidade para que a vivência
nesta seja mais fruída e mais inclusiva.
Cullen afirma que, de modo a estimular uma reação nas pessoas quando estas
apreendem um determinado percurso, é através do recurso ao contraste, isto é, “[…] às
diferenças entre as coisas, e ao ser estimulado simultaneamente por duas imagens – a
rua e o pátio – apercebe-se da existência de um contraste bem marcado” (Cullen, 2015,
p. 11). Percorrer uma cidade com mais dramatismo dos seus contrastes, é percorrer
uma cidade mais visível31.

“Neste caso a cidade torna-se visível num sentido mais profundo; anima-se de vida pelo vigor e
dramatismo dos seus contrastes. Quando isto não se verifica, ela passa despercebida é uma cidade
incaracterística e amorfa” (Cullen, 2015, p. 11).
31
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Ilustração 34 – Representação de um percurso sobre a visão serial (Cullen, 2015, p.19).

Na paisagem urbana, a morfologia dos edifícios construídos, resulta num espaço entre
espaços – passagens, transições – podendo serem estes planeados ou não planeados,
tornando-se elementos caracterizadores dessa paisagem. Estes elementos encontramse limitados em determinados espaços, mas maioritariamente são limiares entre um
espaço interior e exterior, privado e público.
Imaginem-se agora os edifícios colocados de maneira a permitir acesso ao interior do conjunto;
então o caminhante sentirá que esse espaço delimitado tem vida própria, que a sua existência e
independente das construções que o originam e envolvem […]. (Cullen, 2015, p. 9)

O caminhar como forma de interação com a cidade e como ato de descobrir aquilo que
ainda não se conhece, é o que leva o Homem a percorrer progressivamente um
determinado espaço da paisagem urbana. É através do movimento, do percorrer essa
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paisagem que surge a possibilidade, como Benjamin (Vidler, 2001, p. 75) sugeriu, de
viver mais intensamente a cidade.
Atualmente, o caminhar deveria ser considerado como “[…] um instrumento estético
capaz de descrever e modificar os espaços metropolitanos que muitas vezes
apresentam uma natureza que ainda deve ser compreendida e preenchida de
significados, antes que projetada e preenchida de coisas” (Careri, 2013, p. 32). Podendo
assim a arquitetura “[…] transformar o percurso, […] em recurso […]” (Careri, 2013,
p.33).
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3. O EDIFÍCIO COMO PROMOTOR DE UM ATRAVESSAMENTO
O objetivo da arquitetura atual não é a criação da forma independente e autônoma, mas a
organização das formas no espaço: a concepção de espaço. Isso é valido para todos os períodos
criativos, incluindo o nosso. A concepção atual de espaço-tempo – a maneira pela qual os volumes
são dispostos no espaço interno é separado do externo, ou é atravessado por ele a fim de promover
uma interpenetração espacial – é o atributo universal que está na base de toda a arquitetura
contemporânea. (Giedion, 2004, p. 8)

O atravessamento caracteriza-se como ato de passar, percorrendo um determinado
espaço compreendido e organizado nesse sentido32. O lugar – contexto – e a forma
como a arquitetura se relaciona com este, fisicamente e sensorialmente, estabelecem
uma simbiose que permite essa ação de atravessamento. “Exteriority is not architecture.
Interiority is not architecture. Architecture exists in how exteriority and interiority are
connected33” (Fujimoto, 2008, p.79).
Ao atravessar o corpo de um edifício, o seu interior permite a perceção do seu
desenvolvimento, possibilitando a construção de uma sequência espacial, definida a
partir do olhar do arquiteto através da relação de continuidade entre o lugar e a
arquitetura. "Architecture is experienced as one roams about in it and walks through it
[…]34” (Le Corbusier apud Samuel, 2010, p. 28).
A relação entre o lugar – contexto – e a arquitetura – obra – determinam um conjunto
de ligações, tanto espaciais como poéticas, sendo que o atravessamento enquanto uma
dessas ligações, interpõe uma narrativa que se relaciona como uma continuidade, entre
o lugar e a arquitetura.
Os atravessamentos pedonais enquanto estratégias urbanas são difíceis de
sistematizar numa formula exata. A sua validade, enquanto espaço percorrido e vivido,
depende de fatores que vão para lá da ancoragem da obra no lugar, nomeadamente o
ato de caminhar exercido pelas pessoas como forma de descobrir ou redescobrir a
cidade.
O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica a transformação do lugar
e dos seus significados. A presença física do homem num espaço […] – e o variar das percepções
que daí ele recebe ao atravessá-lo – é uma forma de transformação da paisagem que, embora não

“O espaço está ligado à forma e experiencia da arquitectura. Mas mais complexo ainda é que o espaço
se reconhece numa experiencia, expõe uma cinética, envolve tempo e movimento” (Azevedo, 2012, p.109).
33 “Exterioridade não é arquitetura. Interioridade não é arquitetura. Arquitetura existe na
forma como exterioridade e interioridade estão relacionados.” (Tradução nossa).
34
“Arquitetura é experienciada pela forma como deambulamos nesta e a atravessamos” (Tradução nossa).
32
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deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, consequentemente, o
espaço em si, transformando-o em lugar. (Careri, 2013, p. 51)

3.1. ATRAVESSAMENTO COMO LIMIAR
Os limites espaciais se mostram menos rígidos. Entre interior e exterior, entre dentro e fora, entre
privado e público, entre aqui e lá. Novamente o espaço do ‘entre’. Entre dois. Estar ‘entre’ não quer
dizer ser uma coisa ou outra, quer dizer ser temporariamente uma coisa e outra. Estar no meio de
[…] Em transformação. É não somente estar no meio ou em um meio, mas ser o próprio meio.
(Careri, 2013, p. 13)

O atravessamento como espaço intermédio entre um interior e um exterior, entre o
privado e o público, caracteriza-se como um limiar. Um espaço de transição entre
limites, um momento intangível que delimita o interior e o exterior35, permitindo a
transição entre espaço a fim de enriquecer a experiência das pessoas, criando uma
ligação entre o construído – arquitetura – e o seu contexto físico e cultural – lugar.
Enquanto espaço arquitetónico, o limiar não se restringe como fronteira entre a realidade
e o utilizador, caracterizando-se pela experiencia efetiva do espaço, tornando-se parte
integrante da sua essência. O atravessamento como limiar, permite desenvolver um
raciocínio estruturado entre o utilizador e o lugar.
O limiar contrariamente a fronteira36, não separa só dois espaços, mas permite a
transição (movimento) entre dois territórios. Sendo o limiar um espaço ligado ao
movimento, pertence inevitavelmente à ordem do tempo.
Paradoxalmente, o limiar é limite e passagem ao mesmo tempo e, enquanto passagem, aponta
para um deslocamento não apenas no espaço, mas também no tempo. Os ritos de passagem
consagram a superação de barreiras no tempo, representadas por obstáculos no espaço. (Otte,
2010, p. 7)

Herman Hertzberger37 (1999, p. 80) no seu livro Lessons for Students in Architecture
(Lições de Arquitetura), reflete sobre este conceito do espaço limiar através do conceito,
the in-between. Na sua reflexão, este recupera alguns dos conceitos precedentes

“[…] um espaço-limiar onde o interior e o exterior se encontram, onde o público e o privado literalmente
encontram o seu chão comum” (Teyssot, 2003, p. 24).
36
“O limiar deve-se distinguir claramente da fronteira. O limiar é uma zona, e na palavra estão contidos os
sentidos de mudança, passagem e flutuação. Morada do sonho” (Benjamin apud Pereira, 2014, p. 25).
37
Herman Hertzberger (1932 -), nasceu em Amesterdão. É arquiteto, principal responsável a par de Aldo
Van Eyck e J.B. Bakema, do movimento estruturalista. Hertzberger junta preocupações humanistas, de
convivência e conforto, com a defesa de que todos possam intervir nos seus espaços de maneiras variadas.
A forma, segundo este arquiteto, nunca é definitiva, podendo ser constantemente expandida e alterada,
ficando clara a necessidade de criar espaços polivalentes, que sejam passíveis de alterações" para
acomodar o inesperado", sem descaracterizar-se (Gonçalves, 2008).
35
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apresentados pelos Smithsons e por Aldo Van Eyck, adicionando algumas das suas
ideias. O limiar arquitetónico é considerado por Hertzberger (1999, p. 81) como um
elemento essencial e absoluto no encontro e no diálogo entre diferentes espaços.
Através de um poema de Leo Vroman, Hertzberger afirma que: “no espaço entre os
meus dedos vive outra mão” (1999, p. 81), compreendendo assim o espaço limiar não
como residual e de permanência, mas como um espaço de fluência, de movimento, com
bastante importância no funcionamento das transições espaciais. Assim propõe a
criação

de

limiares,

espaços

intermédios

(in-between),

que

permitam

a

desmaterialização de fronteiras rígidas, vistas por este, como as principais inimigas da
transição espacial.
Devemos considerar a qualidade do espaço das ruas e dos edifícios relacionando-os uns aos
outros. Um mosaico de inter-relações – como imaginamos que a vida urbana seja – requer uma
organização espacial na qual a forma construída e o espaço exterior (a que chamamos rua) não
sejam apenas complementares no sentido espacial e, portanto, guardem uma relação de
reciprocidade, mas ainda, e de modo especial – pois é com isto que estamos preocupados – na
qual a forma construída e o espaço exterior ofereçam o máximo de acesso para que um possa
penetrar no outro de tal modo que não só as fronteiras entre o exterior e o interior se tornem menos
explicitas, como também se atenue a rígida divisão entre o domínio privado e o público.
(Hertzberger, 1999, p. 79)

Entende-se assim o limiar, como atravessamento, como o elemento que demarca um
ponto de transição entre espaços complementares ou opostos – interior e exterior,
público e privado – estabelecendo um enlace entre os espaços, criando uma zona de
relação simultânea entre ambos.
O limiar demonstra-nos a necessidade do atravessamento como forma de vivenciar e
conhecer espaços, interligando-os e criando uma narrativa espacial. Este torna-se
assim uma transição entre uma realidade conhecida e o desconhecido38.
O limiar é, assim, uma marca que atrai pelo que promete (incita uma reflexão sobre o secreto),
diferentemente da fronteira, que é um lugar que pode assustar pelo que esconde, o desconhecido
do outro lado; o limiar é uma linha (ampla) de passagens múltiplas, a fronteira é uma linha única de
barragem, num caso mais traço de união, no outro de separação; enquanto a fronteira é muitas
vezes apenas um lugar burocrático, o limiar é um lugar onde fervilha a imaginação. (Barrento, 2012,
p. 12)

“Los caminos del hombre, sin embargo, también retornan al hogar y, por consiguiente, la ruta o camino
siempre contiene una tensión entre lo conocido y lo desconocido” (Norberg-Schulz,1980, p. 25) “Os
caminhos do homem, no entanto, também retornam a casa e, portanto, a rota ou o caminho contém sempre
uma tensão entre o conhecido e o desconhecido” (Tradução nossa).
38
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3.2. ATRAVESSAMENTO ENQUANTO CONTINUIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO
URBANO
A balance between the public and private domain is central to the practice's design approach.
Buildings and their surrounding spaces should interrelate and define one another, with external
spaces functioning as rooms without roofs39. (Rogers, 2015)

A cidade, mais que um conjunto de edifícios, é uma malha complexa de espaços de
relações entre o espaço público e o espaço privado. A cidade é desvendada a partir da
sua vivência e da forma como a percorremos, o atravessamento é assim considerado
não apenas como um espaço, mas como elemento definidor e caracterizador da cidade.
O espaço urbano seja ele interior ou exterior, público ou privado, define-se pelo seu uso
e pelas atividades realizadas pelo coletivo, ou seja, pela forma como este a apropria. A
natureza de um espaço determina assim as relações que são criadas entre as pessoas.
O uso e os valores que as pessoas atribuem a um espaço, determinam a sua
importância no contexto da cidade. A cidade sendo uma realidade complexa, o espaço
público tem o papel de vertebrar o território.
A partir do espaço público tudo deve adquirir sentido. O espaço público é o elemento estrutural da
unidade do todo. Elemento de invisibilidade pura, no diálogo entre os outros elementos da cidade.
É o vazio que suporta o edificado. E o vazio não é o nada, é a possibilidade de as coisas
aparecerem. (Manoel, 2009)

Jordi Borja (1998, p. 14), considera o espaço público, um lugar de relações e de
identificação, de contacto entre as pessoas e que o uso que estas fazem dele definem
a sua natureza, afirmando que “É numa dimensão sociocultural que o espaço público
cumpre o papel que tem na cidade” (Borja, 1998, p. 14), transformando-a em algo mais
do que um contínuo urbano no território.
“É pelas relações que as nossas cidades devem evoluir, crescer e desenvolver-se. A
arquitetura, mãe das artes, realiza-se em toda a sua plenitude como construtora de
espaços de relação.” (Manoel, 2009)
Como parte da cidade que estrutura e relaciona as suas partes, o espaço público
confere-lhe unidade e abre-a ao seu percurso. A permeabilidade dos espaços públicos
depende dos percursos alternativos que permitem o deslocamento de um ponto para

“O equilíbrio entre espaço público e o domínio privado é central para uma abordagem mais design. Os
edifícios e os espaços que os rodeiam devem inter-relacionar-se e definir-se um ao outro, funcionando os
espaços exteriores como salas sem telhado.” (Tradução nossa).
39
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outro, sendo que os atravessamentos têm um papel importante nesta função. Esses
percursos devem ser percetíveis e apreensíveis de forma a que permitam a sua
utilização a qualquer pessoa e não só a quem conheça aquele território. Os
atravessamentos como continuidades do espaço público podem ser entendidos como:
[…] um organismo que se expande e onde o ‘espaço com tecto e o espaço sem tecto’ são duas
faces do mesmo rosto; fazer da relação entre o espaço interior (clausura) e o espaço exterior, um
exercício de imaginação poética. (Tainha, 2006, p. 25)

O percorrer da cidade é uma receção de novos estímulos: “We are in constant dialogue
and interaction with the environment, to the degree that it is impossible to detach the
image of the self from its spatial and situational existence” 40 (Pallasmaa, 2013, p. 69),
cada impasse é uma referência a novos elementos. O atravessamento permite uma
continuidade entre esses elementos, uma nova ligação entre espaços que, percorrendo
através de um passeio, promove a descoberta da paisagem urbana.
O atravessamento é um espaço arquitetónico que, na maioria das vezes, é incluído no
projeto pela leitura que o arquiteto faz do lugar: “O espaço arquitectónico vai
caracterizar-se a partir da hierarquia de articulações que o arquitecto, pela sua leitura
particular do programa e do sítio, vai incorporar no projecto” (Manoel, 2009), tornando
assim o edifício no elemento que articula e organiza diferentes espaços, permitindo
novas relações e novos percursos. Deste modo, este torna-se assim, numa extensão
do espaço público, onde é possível descobrir novas paisagens.
“Architecture initiates, directs and organizes behavior and movement. A building is not an end in
itself; it frames, articulates, structures, gives significance, relates, separates and unites, facilitates and
prohibits.”41 (Pallasmaa, 2013, p. 68)

“A arquitectura, como arte do lugar, revela a experiência do viver e o carácter do
homem.” (Arnheim, 1998, p.54). A interação entre o indivíduo e arquitetura articulam-se
através das relações sociais com as estruturas espaciais. É a gestão entre a interação
de espaços privados e públicos, interiores e exteriores, onde a articulação destes com
o lugar em que se inserem faz com que sejam apropriados e vividos como partes

“Estamos em constante diálogo e interação com o ambiente, na medida em que é impossível separar a
imagem do eu da sua existência espacial e situacional.” (Tradução nossa).
41
“Arquitectura inicia, direciona e organiza o comportamento e movimento. Um edifício não é um fim em si
mesmo; ele molda, articula, estrutura, dá significado, relaciona-se, separa e une, facilita e proíbe.”
(Tradução nossa).
40
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integrantes da paisagem urbana. “Os projectos devem assim clarificar o espaço urbano
tornando-o individualmente apropriável e socialmente partilhável.” (Manoel, 2009)
Flexible boundaries in the form of transitional zones that are neither completely private nor completely
public, on the other hand, will often be able to function as connecting links, making it easier, both
physically and psychologically, for residents and activities to move back and forth between private
and public spaces, between in and out.42 (Gehl, 2006, p. 113)

3.3. ATRAVESSAMENTOS: OBRAS DE ARQUITETURA
Atravessar uma estrutura arquitetónica contribui para um melhor entendimento do
espaço e para uma melhor relação entre as diferentes entidades espaciais (interiores,
exteriores e público, privado). Os atravessamentos enquanto elementos que promovem
a ligação entre espaços criam uma atmosfera de continuidade espacial, permitem a
quem os percorre, viver intrigas espaciais e formar novas relações com o território.
Se reconhecermos a criação de atmosferas por parte da arquitectura, então não é da imagem que
a arquitectura vive ou depende, mas sim das intrigas espaciais que promove, relações espaciais e
convoca todos os sentidos, despertando-os e criando uma interacção com os mesmos, ou entre
eles. (Azevedo, 2012, p .27)

Ao abordar esta temática consideramos a cidade, a paisagem mais comum neste tipo
de estrutura arquitetónica como gestor de fluxos populacionais onde os espaços
públicos têm principal relevância, pois é onde muitos dos atravessamentos se
estabelecem. O cerzir descontinuidades diferenciadas que se formaram com o decorrer
do tempo nos elementos urbanos e na sua paisagem, são o que origina estes projetos.
Os atravessamentos, ao serem implantados, não só se pretende que consigam
responder a falência, como proporcionar a revitalização de zonas obsoletas ou
esquecidas dentro da paisagem urbana.
Desenhar um edifício é assumir a repercussão do “fora” para “dentro” e de dentro para fora até à
compreensão que tudo é objecto de desenho e então chega-se ao detalhe […] Trata-se de edificar
uma narrativa, que em ordem ao movimento, olha o pré-existente e activa espaços (eventualmente
estéreis), construindo num só todo identitário, Facto urbano – Facto edilício, como um facto
arquitectónico.” (Azevedo, 2012, p .199)

Selecionamos, deste modo, algumas obras que refletem tanto a necessidade por parte
dos arquitetos de irem além do programa – introduzindo o atravessamento pedonal seja

“Fronteiras flexíveis na forma de zonas de transição que não são nem completamente privadas nem
completamente públicas, por outro lado, muitas vezes serão capazes de funcionar como elos de ligação,
tornando mais fácil, tanto fisicamente como psicologicamente, para os residentes e atividades moverem-se
entre os espaços público e privado, entre dentro e fora.” (Tradução nossa).
42
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ele entre cotas, criando ou resgatando antigas ligações – como também algumas em
que o atravessamento faz parte do programa proposto. Algumas destas obras foram
inovadoras e consequentes, demonstrando as premissas concretizadas de algumas das
reflexões abordadas nos subcapítulos anteriores. Estas obras representam exemplos
diferenciados,

não

só

tipologicamente,

geograficamente,

bem

como

programaticamente, evidenciando a pluralidade destas questões.
Galerias de Paris, Século XIX
Embora já tenhamos abordado as galerias de Paris, entendemos ser importante voltar
a referenciá-las de um modo mais abrangente e concreta, como elemento marcante no
tema que abordamos nesta dissertação.
No final do séc. XIII, as cidades com estruturas urbanas medievais e ruas estreitas
demonstram ser insuficientes para as transformações sociais e urbanas que a cidade
sofria, em grande parte devido ao avanço tecnológico. Com a Revolução Industrial e o
êxodo rural que esta causou, levou ao aumento da população residente nas cidades
europeias. As estruturas urbanas tornaram-se assim insuficientes para o aumento
populacional registado, isto levou a que o trânsito aumentasse e que as dimensões das
ruas se tornassem incompatíveis com esta situação.
Este cenário levou à reflexão sobre as cidades e as suas estruturas, não só do ponto de
vista morfológico, mas também do ponto de vista social e higienista. Assim, no final do
século, o urbanismo surgiu como uma nova disciplina de forma a estudar, organizar e
restruturar as cidades e os seus espaços. Sendo a rua o local onde existe maior
interação social, tornou-se necessário que o espaço público fosse restruturado.
Como solução a esta restruturação, em França, no século XIX, surgiram as primeiras
galerias cobertas de Paris, criadas para abrigar das condições climatéricas como o frio
característico da Europa Ocidental, mas também afim de escapar ao intenso volume de
tráfego motorizado.
Estas passagens no interior do edificado, ou de espaços vazios do quarteirão, cobertas
por estruturas de ferro e vidro, serviam inicialmente para ocupar os espaços interiores
onde surgiram espaços comerciais43, funcionando como passagens pedonais entre

43

As galerias serviram em primeiro lugar para explorar os espaços interiores abertos, e eram
empreendimentos comerciais, afinados com a tendência de abrir áreas de venda para um novo público de
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quarteirões e ligando ruas, expandindo assim o espaço público, tonando-o parte
integrante do projeto.
As passagens altas e compridas, iluminadas de cima graças ao telhado de vidro, nos dão a
sensação de um interior: deste modo, estão do lado de “dentro” e de “fora” ao mesmo tempo. O
lado de dentro e o de fora acham-se tão fortemente relativizados um em relação ao outro que não
se pode dizer quando estamos dentro de um edifício ou quando estamos no espaço que liga dois
edifícios separados. (Hertzberger, 1999, p.76 e 77)

A importância das galerias de Paris não se limita ao fato de cerzirem as ruas, pois os
edifícios públicos têm a intenção de serem acessíveis para o maior número de pessoas
possível. Aqui, as galerias inovaram o espaço público no modo em como o limite entre
o interior e o exterior se diluiu, não sendo tão explícito
O conceito de galeria contém o principio de um novo sistema de acesso no qual a fronteira entre o
público e o privado é deslocada e, portanto, parcialmente abolida; em que, pelo menos do ponto de
vista espacial, o domínio privado se torna publicamente mais acessível. (Hertzberger, 1999, p.77)

Passage du Caire, Paris, 1798

Ilustração 35 – Fachada da Galeria du Caire
(Diretodeparis, 2016).

Ilustração 36 – Fachada da Galeria du Caire, três estatuas com imagem da
deusa Hathor (Diretodeparis, 2016).

compradores. Deste modo, surgiram circuitos de pedestres no núcleo das áreas das lojas (Hertzberger,
1999, p.74).
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Construída em 1798, é a galeria mais antiga de Paris. O seu nome é dado a partir da
capital egípcia devido às três estatuas com imagem da deusa Hathor, com orelhas de
vaca que decoram a entrada, celebrando a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito.
Esta galeria é conhecida por ser a mais longa com 360 metros de comprimento, e
estreita, com apenas 2,60 metros de largura. Situada no distrito de Sentier, localizada
no segundo arrondissement44, entre a praça do Caire a Oeste, a Rue du Caire a Sul,
Rue Saint-Denis a Este e a Rue d’Alexandrie a Norte.

Ilustração 37 – Cobertura da Galeria du Caire (Hertzberger, 1999, p. 75).

Ilustração 38 – Planta da Galeria du Caire
(Hertzberger, 1999, p. 75).

No seu livro Lições de Arquitetura, Herman Hertzberger45 (1999, p.74) considera a
Passage du Caire um exemplo interessante do conceito de galeria, numa forma
elementar, cuja construção do espaço interior – notavelmente modelado – foi elaborada
juntamente com a parte exterior segundo um principio racional de ordenamento, que
permitiu a livre disposição dos elementos arquitetónicos. A maioria dos negócios ali
localizados estão ligados às dependências periféricas, possibilitando o desenvolvimento

44

Os arrondissements de Paris (ou distritos) correspondem a uma divisão administrativa que decompõem
Paris em 20 arrondissements municipais distribuídos segundo uma espiral que se desenvolve no sentido
dos ponteiros do relógio a partir de um ponto central da cidade localizado no Louvre, 1º arrondissement. Os
números mais baixos correspondem a arrondissements mais centrais e números maiores a
arrondissements mais distantes do centro.
45
Arquiteto holandês nascido em Amesterdão e formado pela Universidade de Tecnologia de Delft em
1958, onde foi professor de 1970 a 1999. As obras mais conhecidas são a escola Montessori em Delft
(1970) e o edifício de administração para a Central Beheer em Apeldoorn (1972). Autor dos livros Lessons
for Students in Architecture e Space and Learning.
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de uma rede informal de passagens entre os estabelecimentos, somando-se às
entradas oficiais.

Ilustração 39 – Interior da galeria du Caire (Parisinfo, 2015c).

Passage des Panoramas, Paris, 1799 – 1800

Ilustração 40 – Entrada da Passage des panoramas (Itineraries
Now, 2012).

Ilustração 41 – Interior da Passage des panoramas (The
Minda de Gunzburg Center for European Studies at Harvard,
2016).

Construída no início do século, entre 1799 e 1800, a Passage des Panoramas é uma
das galerias mais antigas de Paris, inspirada nos “bazares orientais”, alberga no seu
interior um conjunto de lojas. Localizada no segundo arrondissement, entre o Boulevard
Montmartre a no Norte e a rua Saint-Marc a Sul.
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A galeria obteve o seu nome devido às duas rotundas que compunham a sua entrada,
onde as pinturas panorâmicas de Paris, Toulon, Roma, Jerusalém e outras cidades
famosas eram exibidas, mas que foram destruídas em 1831. Na década de 1830, esta
sofreu algumas renovações, mais tarde foram adicionadas mais três passagens que dão
continuidade ao seu percurso. O arquiteto Jean-Louis Victor Grisart, autor dessas
renovações e das galerias adicionais, das quais destacamos as Galerie Varietes, que
dá acesso ao teatro de Varietes.

Ilustração 42 – Interior da Passage des panoramas (Parisinfo, 2015a).

Em conjunto com as galerias adjacentes construídas cerca de 40 anos depois, Passage
Verdeau e Passage Jouffroy criam um percurso contínuo que mesmo cruzando
avenidas, neste caso a Boulevard Montmartre, ligando três quarteirões consecutivos.

Ilustração 43 – Continuação do percurso entre passages (vista aérea) - Passage Verdeau a esquerda, Passage des Panoramas ao
centro e Passage Jouffroy a direita. ([Adaptado a partir de:] Microsoft Corporation, 2016).
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Galerie Vivienne, Paris, 1823

Ilustração 44 – Entrada da Galerie Vivienne (Kneipp, 2013).

Ilustração 45 – Interior da Galerie Vivienne (Pendery, 2012).

A galeria foi construída em 1823 por Marchoux, Presidente da Câmara dos Notários, na
localização do hotel Vanel de Serrant e da passagem Petits Peres. A sua construção
baseou-se em desenhos elaborados pelo arquiteto Francois Jean Delannoy. Inaugurada
em 1826 sob o nome Marchoux, rapidamente foi renomeada Vivienne.

Ilustração 46 – Planta
(Galerievivienne, 2008).

da

Galerie

Vivienne

Ilustração 47 – Interior da Galerie Vivienne (Galerievivienne, 2008).

A Galerie Vivienne tem 176 metros de comprimento e 3 metros de largura. Maître
Marchoux, na compra dos imóveis para a construção da galeria, não demoliu as
construções pré-existentes, mas adaptou-as. A galeria tem a forma de um L de forma a
resolver o problema da irregularidade do terreno, onde foram construídas escadas e
uma rotunda. Nessa rotunda, ao centro, havia uma estátua de Mercúrio.
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Localizada entre o Palais Royal, a bolsa de valores e os Grands Boulevards, esta
passagem teve um sucesso considerável, mas com as mudanças e revoluções
urbanísticas causadas por Georges-Eugène Haussmann a galeria perdeu um pouco de
seu apelo com o movimento das lojas de prestígio para a Madeleine e para os Champs
-Élysées.

Ilustração 48 – Interior da Galerie Vivienne (Branco, 2011).

Passage Choiseul, Paris, 1827

Ilustração 49 – Entrada da passage Choiseul Empuria Network,
2016).

Ilustração 50 – Interior da passage Choiseul Empuria Network,
2016).

A passage foi construída entre 1825 e 1827, projetada por Francois Mazois que morreu
antes do projeto estar completo, foi continuada por Antoine Tavernier. Situada no
segundo arrondissement entre a rue des Petits Champs e a rue Saint- Augustin, é uma
extensão da Rue de Choiseul da qual obteve o nome.
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Ilustração 51 – Planta da passage Choiseul (Godoÿ,
2015).

Ilustração 52 – Interior da passage Choiseul (Empuria Network, 2016).

A passage Choiseul é um percurso pedestre com edifícios de três andares e uma
cobertura de vidro. No piso térreo estão localizadas as lojas e nos dois pisos superiores
estão áreas residenciais. Esta é a galeria mais longa de Paris, com 190 metros de
comprimento e 3,7 metros de largura.

Ilustração 53 – Cobertura da passage Choiseul (Parisinfo,
2015b).
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Le Corbusier – Carpenter Center, Massachusetts, 1962
Em 1958, a Universidade de Havard, torna responsável Josep Lluis Sert46 pela escolha
do arquiteto que deve projetar o novo centro de estudos para as artes visuais. Le
Corbusier47 foi o escolhido e procurou aproveitar da melhor forma a oportunidade dada.
Este viu o Carpenter Center como um meio de doutrinar os Estados Unidos com a sua
versão do Modernismo. Como resultado, o Carpenter Center é uma compilação de
formas concretas e princípios de arquitetónicos que Le Corbusier estabeleceu ao longo
de sua carreira.

Ilustração 55 – Planta de localização (Boesiger, 1995, p. 55).

Ilustração 56 – Esquiço de Le Corbusier da ideia da
rampa em espiral para o Carpenter Center (Curtis, 1987,
p.435).

O projeto esta localizado entre o Museu de Arte Fogg e o Faculty Club, entre as ruas
Quincy e Prescott, num lote de aproximadamente 5300m2, um sítio de pequenas
proporções, rodeado por edifícios de estilo Georgiano. Esta ainda é uma área
fortemente arborizada, posicionada na zona central do campus, utilizada como
atravessamento entre edifícios associados a vida universitária.

46

Josep Lluis Sert (1902-1983) arquiteto catalão conhecido pelo seu trabalho no planeamento e
desenvolvimento urbano. Após lincenciar-se pela Faculdade de Arquitetura, Barcelona em1929, trabalhou
em Pariscom Le Corbusier e Pierre Jeanneret. Projetou o Pavilhão de Espanha para Feira Mundial de Paris
em 1937, em colaboração com Joan Miró, Alexander Calder, e Pablo Picasso.
47
Le Corbusier (1887-1965) – Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo seu pseudónimo Le
Corbusier, foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça que se naturalizou francês em 1930.
Considerado um dos mais importantes arquitetos do século XX, com uma vasta obra e trabalho teóricos,
com carater inovador. Entre as contribuições de Le Corbusier à formulação de uma nova linguagem
arquitetónica para o século XX encontram-se os cinco princípios que caracterizam as suas obras, os pilotis,
planta livre, terraço-jardim, fachada livre e a fenêtre en longueur. Associados a estes pontos encontra-se
outro conceito que desenvolveu, o conceito da promenade architectural, a valorização do percurso como
uma estratégia conceitual, que ordena o espaço tanto internamente como externamente.
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The program was a program of complete creation based on new data: to establish a place where
the students of the University could, while crossing this main path, look-in from the outside, eventually
enter and register to work: two-dimensional art, three-dimensional art, models, sculpture, etc.,
modelling, cut-outs in paper and cardboard, etc. […] The Visual Arts Center is placed at the disposal
of all students of the University, independently of their courses of study, with the sole objective to
bring to the present generation the taste and the desire to combine the work of the hands with that
of the mind, which is Le Corbusier's most important social vow. The problem consisted of creating
the circulation, places of work, to find surfaces and lighting and, the most difficult of all, it consisted of
inserting all of this in so little space. The problem was not easy.48 (Boesiger, 1995, p. 54)

O Carpenter Center é constituído por um volume cubico no seu centro, ao qual estão
confinados dois retângulos menores, onde se faz a circulação vertical, e dois volumes
laterais, idênticos e simétricos, com uma composição circular única. A implantação do
edifício é feita sobre um angulo que é transversal a todos os edifícios que compõem o
contexto em que esta inserido, conforme os percursos existentes naquela zona.

Ilustração 57 – Fotografia aérea (esquerda) e planta de cobertura (direita) (Artnewengland, 2016)

The main studios were formed as freehand curves, extending from a cubic volume to the centre, the
entire arrangement being twisted from the prevalent orthogonal geometry. The power of the scheme
arose from the dramatic interpenetration of curved and rectangular volumes, of transparent and
massive elements, whose dynamism was further varied by the fact of changing position: For the
ramp supplied not only a showcase of the inner workings of the department (a response to a request

48

O programa foi um programa de completa criação com base em novos dados: para estabelecer um lugar
onde os estudantes da Universidade poderiam, ao atravessar este caminho principal, olhar para dentro a
partir do lado de fora, eventualmente, entrar e registrar-se para trabalhar: arte bidimensional, arte
tridimensional, modelos, esculturas, etc., modelagem, recortes em papel e cartão, etc. […] O Centro de
Artes Visuais é colocado à disposição de todos os estudantes da Universidade, independentemente dos
seus cursos de estudo, com o único objetivo de trazer para a geração presente o gosto e o desejo de
combinar o trabalho das mãos com a da mente, que é promessa social mais importante de Le Corbusier. O
problema consistia em criar a circulação, locais de trabalho, para encontrar superfícies e iluminação e, o
mais difícil de todos, consistia em inserir tudo isso em tão pouco espaço. O problema não foi fácil. (Tradução
nossa).
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in the programme), but an orchestrated sequence of architectural events. Using a limited number of
elements, Le Corbusier created active spaces of great complexity49. (Curtis, 1991, p. 434 e 435)

Ilustração 58 – Fotografia que marca o inicio da rampa que permite o atravessamento pelo edifício e ligar a outra extremidade (Ccva,
2016) .

O edifício é marcado por um atravessamento em rampa, em forma de S, que o
atravessa, ligando-o paralelamente nas suas extremidades as ruas adjacentes. Esta
forma de atravessamento torna-se um dos elementos mais marcantes deste projeto.
Entre outras razões que marcam este gesto, os diversos percursos pedonais que
existem entre as zonas verdes que as pessoas utilizam para transitar entre edifícios, foi
das que mais influenciou esta proposta. Esta estrutura de percursos é de tal forma
significativa que se tornou um método de transição de igual importância ao da rede viária
naquele contexto.

49

Os principais estúdios foram formados como curvas livres, estendendo-se a partir de um volume cúbico
para o centro, sendo que toda a disposição foi torcida a partir da geometria ortogonal prevalente. O poder
do projeto surgiu da interpenetração dramática de volumes curvos e retangulares, de elementos
transparentes e maciços, cujo dinamismo varia conforme se muda de posição: Pois a rampa fornece não
só uma visão do funcionamento interno do departamento (uma resposta a um pedido do programa), mas
uma orquestrada sequência de eventos arquitetónicos. Usando um número limitado de elementos, Le
Corbusier criou espaços ativos de grande complexidade. (Tradução nossa).
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Ilustração 59 – Fotografia onde mostra a ligação da rampa entre a rua e o edifício e o atravessamento inferior que passa por debaixo
do Carpenter Center (Ccva, 2016).

Ao projetar este edifício, Le Corbusier teve que ter em consideração que este deveria
ser de fácil acesso pelas ruas de dia e de noite, pela sua proximidade à biblioteca e
outras infraestruturas, permitindo assim que se possa percorrer o quarteirão de forma
rápida, com acesso direto aos ateliers.
O ingresso ao Carpenter Center é marcado pela tensão entre os vários volumes
provocado um jogo de luz sombras, influenciado pelas estações do ano e pelo momento
do dia que determinam os ângulos e tonalidades da luz, que realçam as zonas de
entrada destacadas pelos pórticos ou consolas que aparentam estar suspensas. A
dinâmica que se estabelece vai para lá dos percursos e atravessamentos que admite,
promovida pela interação entre espaços a vários níveis, numa forte ligação entre o
conteúdo programático, a forma urbana e a vivência espacial.

Ilustração 60 – Fotografia ao nivel da rua (Fondation Le Corbusier,
2016).
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Ilustração 61 – Fotografia da fachada e passagem inferior
(Fondation Le Corbusier, 2016).
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Ilustração 62 – Planta do piso zero. (Harvard University
ArchivesPhotograph Collection, 1965).

Ilustração 63 – Maquete do Carpenter Center (Fondation Le Corbusier,
2016).

A rampa que atravessa o edifício torna-se a espinha dorsal da obra, levando, no seu
percurso, a diferentes enquadramentos do lugar e do projeto, nomeadamente aos
ateliers, estando assim presente um dos princípios de Le Corbusier: a promenade
architecturale50. A rampa torna-se assim um elemento vivenciado e não apenas uma
forma de atravessamento. A obra sendo na sua maioria feito de betão, ganha um certo
peso e força devido em grande parte a posição do edifício e da rampa que contrasta
com a leveza que a estrutura de pilotis lhe dá, que apenas é reforçada por um plano
contínuo quando existe a mudança de direção.
El Carpenter Center rompe audazmente con la geometría ortogonal de su entorno neo-georgiano.
Los estratos y los niveles entran y salen de la retícula interior de pilotis de hormigón, aprovechando
al máximo los voladizos para crear interpenetraciones del exterior y el interior, así como una
secuencia de hechos espaciales ligados por la promenade architecturale de la rampa. De acuerdo
con su función de centro para las artes visuales, el edificio encarna una synthèse des arts majeurs:
pintura, escultura y arquitectura. La rampa permite inspeccionar los elementos arquitectónicos de
Le Corbusier, así como las actividades de los talleres dentro del edificio.51 (Curtis, 1987, 216)

50

Expressão criada por Le Corbusier, e um dos seus cinco princípios arquitetónicos, caracteriza a descrição
do percurso em rampa em obras anteriores, nomeadamente na Villa Savoye (1929-1931) entre outros, que
permite perceber a sequencia espacial e o olhar do arquiteto sobre a obra e o seu contexto.
51
O Carpenter Center audazmente rompe com a geometria ortogonal do seu contexto de configuração neogeorgiano. Os estratos e níveis entram e saem da grelha interior de pilotis de betão, maximizando as
saliências para criar interpenetrações interiores e exteriores, bem como uma sequência de eventos
espaciais ligados pela promenade architecturale da rampa. De acordo com a sua função como um centro
para as artes visuais, o edifício incorpora uma síntese das artes maiores: pintura, escultura e arquitetura. A
rampa permite inspecionar os elementos arquitetónicos de Le Corbusier, assim como atividades dos ateliers
dentro do edifício. (Tradução nossa).
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Ilustração 64 – Fotografia do inicio da rampa que permite o atravessamento e ingresso no edifício (Fondation Le Corbusier, 2016).

Embora da rampa marque a forma principal de ingressar o Carpenter Center, existe, a
partir da Rua Quincy, um atravessamento no nível inferior onde se encontra a entrada
mais institucional do projeto. Toda área circunscrita a esse nível é de caracter público,
onde poderemos encontrar uma praça, assim como a entrada de carácter mais formal.

Ilustração 65 – Percurso inferior pela Rua Quincy (Harvard University Archives
Photograph Collection, 2003).

Ilustração 66 – Percurso inferior pela Rua
Prescott. (Sekler, 1978, p.15).

O Carpenter Center é a única obra realizada por Le Corbusier nos Estados Unidos, pois
esta contém em si os elementos arquitetónicos que este desenvolveu ao longo dos
anos. As analogias orgânicas da planta – a expressão escultórica do movimento, as
ambiguidades entre figura e fundo, entre massa e espaço – criam uma relação entre o
Carpenter Center e outras obras, nomeadamente os brise-soleil utilizados, são
semelhantes aos de Chandigarh e a rampa pela qual se acede ao edifício lembra a Mill
Owners Association (Curtis, 1987, 216). Pode-se assim considerar o Le Corbusier
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utilizou o Carepenter Center como uma forma de demonstrar todo o seu vocabulário e
princípios arquitetónicos.
The Carpenter Center was a rich amalgam of various earlier phases of Le Corbuier’s evolution. It
was as if the ‘acoustic’ forms of Ronchamp had been cross-bred with the elemental attitude to
structure manifest in the early works (the extremely pure skeleton of smooth slabs and pilotis
inevitably recalls the primary statement of the Dom-ino), or as if the free plan had been turned inside
out so that extending curves could meet the surroundings in several dynamic ways. The evidence is
abundant that the architect conceived the Carpenter Center as a demonstration of his vocabulary in
concrete and as a sort of summum of structural principles52. (Curtis, 1991, p. 435)

Smithsons – Economist Building, Londres, 1940-1964
O Economist53, um dos maiores grupos empresarias britânicos no pós-guerra,
aproveitou o crescimento económico e a restruturação da cidade de Londres, que na
Segunda Guerra Mundial ficou consideravelmente destruída através das blitz’s54, para
poder concentrar todos os seus espaços num único local, que até então estavam
repartidos pela cidade. Assim o presidente do grupo, Sir Geoffrey Crowther e Robert
Dallas-Smith, nomeados responsáveis por este processo, organizaram um concurso de
arquitetura onde apenas se podia participar através de convite, pois a administração
considerava que só alguns estariam à altura deste desafio. O atelier escolhido foi o
A+PS55 pelas suas caraterísticas inovadoras e radicais.
[…] the Smithsons had little chance to carry out their ideas until the late 1950s, when The Economist
magazine asked them to design new offices on a site next to the eighteenth-century gentlemen’s
club Boodle’s, off St James’s Street in London. The context and the institution seemed to require a

52

O Carpenter Center foi uma rica amálgama de várias fases anteriores da evolução do Le Corbuier. Era
como se as formas "acústicas" de Ronchamp se tivessem cruzado com a atitude elemental para manifestar
estruturalmente os primeiros trabalhos (o esqueleto extremamente puro de lajes lisas e pilotis
inevitavelmente recorda a afirmação original do Dom-ino), ou como se a planta livre tivesse sido virada do
avesso para que as curvas se estendam podendo assim encontrar o seu contexto de diversas formas
dinâmicas. A evidência é abundante que o arquiteto concebeu o Carpenter Center como uma demonstração
do seu vocabulário em concreto e como uma espécie de demonstração de princípios estruturais. (Tradução
nossa).
53
O Economist Newspaper Limited, com o nome comercial The Economist Group, é uma empresa
multinacional britânica de média com sede em Londres e mais conhecida através da sua revista The
Economist. O Economist Group é especializado em informações de negócios internacionais e assuntos
mundiais. As suas principais atividades são revistas, jornais, conferências e inteligência de mercado.
54
Campanha de bombardeamentos estratégicos realizada na Segunda Guerra Mundial pela Luftwaffe - a
aviação alemã - contra o Reino Unido. O nome provém da palavra alemã Blitzkrieg ('guerra relâmpago').
55
Sigla do atelier de Alison e Peter Smithson, mulher e marido, que formavam uma equipa de arquitetura
britânica reconhecida pelo novo brutalismo. A Escola Moderna Hunstanton(1954) em Norfolk é conhecida
como uma das obras mais notáveis deste atelier.
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sedate solution somewhat at odds with the willful brashness the architects had been cultivating.56
(Curtis, 1991, p. 531)

O projeto está localizado na zona central de Londres, na City of Westminster, onde esta
incluída a “West End” – uma zona ocupada maioritariamente por empresas e comércio.
Os Smithsons tiveram que intervir num quarteirão ladeado pelas ruas St. James’s, Ryder
e Bury, com uma área bruta de 2144m2. No local existe o Boodle’s Club, um edifício do
séc. VXIII que tinha que ser integrado no projeto, pois a área de intervenção não tinha
uma forma regular.

Ilustração 67 – Planta piso térreo do Economist Building (Smithson,
2001, p.74).

Ilustração 68 – Perscpectiva do Economist Building e do
Boodle’s Club (Curtis, 1991, p. 533).

Para além da integração do Boodle’s Club, a proposta devia conter no mínimo dez
andares de altura, em que o último deveria ser um apartamento para Sir Geoffrey.
Independentemente do compromisso pretendido entre o contexto de carácter histórico
e a proposta, esta não deviria ser de carácter historicista, pois não era o grupo pretendia
sendo eliminada de imediato.
A proposta vencedora apresentada pelos Smithson’s caracteriza-se pela não ocupação
da totalidade do lote, dividindo o programa em três torres separadas de altura variável,
colocando a maior – com os escritórios – na parte de trás do local onde ele não iria

[…] os Smithsons tinham pouca chance de realizar suas ideias até o final dos anos 1950, quando a
revista The Economist lhes pediu para projetar os novos escritórios num local próximo ao clube de
cavalheiros do século XVIII Boodle, na rua de St James em Londres. O contexto e a instituição pareciam
exigir uma solução ponderada, um pouco em desacordo com a impetuosidade dolosa que os arquitetos
tinham vindo a cultivar (Tradução nossa).
56
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desafiar a escala da rua principal. Deste modo, foi criada uma pequena praça,
atravessada por um percurso sinuoso. O bloco de médio porte foi colocado na rua
principal até à esquina, feito para conter um banco, foi inserido num piano nobile57 de
escala amplificada, sendo o acesso vertical feito por uma escada rolante. O terceiro
bloco, o menor do três – com apartamentos – foi colocado na parte de trás do lugar junto
ao Boodle’s Club (Curtis, 1991, p. 531). Na época, este foi considerado o projeto que
tirou menos partido do ponto de vista económico do lote, tornando-se evidente o valor
que acrescentou sob o ponto de vista urbano.

Ilustração 69 – Esquiço da relação com a Rua St James's. (Smithson,
2001, p. 248).

Ilustração 70 – Maquete do projeto. (Smithson, 2001, p.
72).

It would seem as if a building today is only interesting if it is more than itself, if it charges the space
around it with connective possibilities, especially if it does this by a quietness that, until now, our
sensibilities could not recognize as architecture at all. We know instinctively that a reduction of an
urban densities is a human necessity.58 (Smithson, 2001, p. 172)

O projeto dos Smithson’s criou, neste a lugar, a possibilidade de atravessamento
pedonal entre diferentes zonas do quarteirão, onde existem também zonas de
permanência que, pela sua elevação de cota em relação as ruas adjacentes, são zonas
resguardadas. Estes resolveram a diferença de cotas através de um ponto intermédio,
onde as zonas de permanência podem ser acedidas através de rampas ou escadas,
colmatando assim essas diferenças.

57

Designação do andar principal ou piso nobre de uma grande casa geralmente construída num
renascentista clássico. Este piso contém a receção principal e quartos da casa. O termo também é usado
em referência aos principais andares de edifícios construídos da mesma forma no estilo inglês paladiano
do século XVIII e de aqueles construídos na Grã-Bretanha e os Estados Unidos durante o revivalismo do
renascimento do médio e final do século XIX.
58
Parece como um edifício atualmente só é interessante se for mais do que ele, se ele incumbir o espaço
que o rodeia com possibilidades conexões, especialmente se ele faz isso por uma quietude que, até agora,
a nossa sensibilidade não poderia reconhecer como arquitetura. Sabemos instintivamente que uma redução
das densidades urbanas é uma necessidade humana (Tradução nossa).
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Ilustração 71 – Fotografia da praça/atravessamento do Economic Building (Curbed, 2016).

The ideas behind the plan as a whole reflected the Smithson’s earlier urban polemics: in their minds,
the Economist group was a ‘cluster’, an image a sign of the shape the future city might take. The
asymmetry was a critique of the vapid, axial slab/plaza formula, and was felt to be one of the keys to
a subtle relationship between old and new. The processional character of the walkway was evidently
inspired by a visit to Greece, while the plaza had obvious Italian overtones.59 (Curtis, 1991, p. 531533)

Os Smithson’s, a partir dos seus estudos – Idea of mobility – pretendem que a sociedade
seja espacialmente democrática, que tenha consciência da sua importância e do seu
papel na dinâmica e na evolução da cidade, conceitos que originaram o vazio do
projeto60. Pretendeu-se assim dar um novo protagonismo às ligações pedonais e às
áreas de permanência como elementos que fazem parte da estrutura da historia da
cidade, tornando-se neste caso elementos urbanos relevantes. O atravessamento,
59

As ideias por trás do projeto como um todo refletia as polêmicas urbanas anteriores dos Smithson’s: nas
suas mentes, o grupo Economist foi um "cluster", uma imagem de um sinal da forma que o futuro da cidade
pode vir a ter. A assimetria foi uma crítica insípida da laje axial/ praça fórmula, e foi considerada uma das
chaves para uma relação subtil entre o velho e o novo. O caráter processional do atravessamento era,
evidentemente, inspirado por uma visita à Grécia, enquanto que a praça tinha óbvias conotações italianas.
(Tradução nossa).
60 We have evolved an attitude to holes in cities and invented a language of an architectural and urbanism
to embody these ideas. It is a part of our attitude that we must seize on the qualities that holes in cities
possess, work with them to invent an appropriate language for the renewal of a place. Another part of our
attitude is that we should not be frightened of holes in cities; it is important not to fill every hole as is we were
developers (Smithson, 2001, p.172). Nós evoluímos uma atitude para os vazios nas cidades e inventamos
uma linguagem arquitetónica e urbanística de forma a incorporar essas ideias. É uma parte da nossa atitude
é que devemos aproveitar as qualidades que os vazios nas cidades possuem, trabalhar com eles para
inventar uma linguagem apropriada para a renovação de um lugar. Outra parte da nossa atitude é que não
devemos ter medo dos vazios nas cidades; é importante não para preencher todos os vazios como se
fossemos construtores (Tradução nossa).
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segundo Alison Smithson (2001, p. 248) contribui para a criação de um espaço
intermédio na cidade que, como no passado, se alguns proprietários contribuíssem para
estas pausa, então outros padrões de movimentos seriam possíveis.
Idea of mobility – the individual can experience a new freedom […] and a change of sensibility.
Inverted profile – for a cognitive society, one that would be in control of its direction, spaces need to
be calm, urbane, even a little empty.61 (Smithson, 2001, p. 43)

Ilustração 72 – Fotografia da praça do Economist
(Smithson, 2001, p. 277).

Ilustração 73 – Fotografia de Alison e Peter Smithson na Praça
Economist. (Smithson, 2001, p. 74).

A praça feita de painéis de betão, da mesma materialidade que as torres, cria uma
unidade na proposta. Esta articula-se de forma autónoma dos passeios e das ruas
adjacentes, tendo a mesma altura que o embasamento dos edifícios históricos
envolventes. A praça permite que se tenha vários enquadramentos históricos com o seu
contexto, onde se tem uma relação de carácter cinematográfico, como podemos
percecionar no filme de Michelangelo Antonioni, “Blow-Up” de 1966. Aqui, percebe-se o
contraste existente entre o silêncio da praça e a intensidade das ruas adjacentes que,
no seu atravessamento ou permanência, torna o seu utilizador um espectador ou ator.

61

Ideia de mobilidade - o indivíduo pode experimentar uma nova liberdade [...] e uma mudança de
sensibilidade. Perfil invertido - para uma sociedade cognitiva, que estaria no controle da sua direção, os
espaços precisam ter calma, cortês, até mesmo um pouco vazio. (Tradução nossa).
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Ilustração 74 - Cena do filme “Blow-Up”. (Antonioni, 1968).

Ilustração 75 - Cena do filme “Blow-Up”. (Antonioni, 1968).

Atualmente este edifício tem o seu programa original alterado, ou reformulado, mas o
atravessamento que criou continua intacto, confirmando a sua aceitação como elemento
contemporâneo, um elemento vivido que demostra a versatilidade que esteve na sua
origem.
Seen in a longer perspective, the Economist idea was an intelligent solution to the problem of
adapting a modern type – the box skyscraper – to the peculiarities of a particular place. This
consultation of the genius loci, and even the free asymmetrical massing with which it was achieved,
seemed to echo some features of the eighteenth-century English Picturesque.62 (Curtis, 1991, p.
533)

Nuno Teotónio Pereira – Igreja do sagrado coração de Jesus, Lisboa, 1962-1976
O projeto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus proveio de um concurso promovido
pelo patriarcado de Lisboa em 1961. O concurso adveio da intenção da construção de
uma nova Sé, em pleno centro de Lisboa na área do Parque Eduardo VII. O Movimento
para a Renovação da Arte Religiosa63, do qual Nuno Teotónio Pereira64 fazia parte,
convenceu o patriarcado de que, em vez de construir uma catedral, uma igreja com um
programa mais extenso, seria um projeto mais concordante com a realidade da cidade.
A igreja esta localizada junto à Praça do Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade,
entre as ruas Camilo Castelo Branco e Santa Marta.

62

Visto numa longa perspetiva, a ideia do Economist foi uma solução inteligente para o problema da
adaptação de um tipo moderno - a caixa arranha-céus - às peculiaridades de um determinado lugar. Esta
consulta do genius loci, e até mesmo o livre arquétipo assimétrico com a qual foi alcançado, parecia ecoar
algumas características do século XVIII Inglês pitoresco.
63
Movimento criado em 1953 por um grupo de arquitetos, entre eles Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas,
João de Almeida, com objetivo de apresentar uma nova estética, de forma a questionar novas igrejas
construídas num revivalismo do passado, conforme o regime do Estado Novo impunha. “Para o Movimento
a arquitetura para ser cristã tinha se ser contemporânea e nesse sentido tinha de ser Moderna” (Cunha,
2012).
64
Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) arquiteto português formado pela Escola de Belas Artes de Lisboa.
Com uma vasta obra edificada e publicada, teve o seu atelier ao longo de sessenta anos e a que deu o
nome «Arquitectura e Cidadania». Vencedor de diversos prémios entre eles o Prémio Valmor. Em 2004, foi
condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante.
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Ilustração 76 – Esquisso do projeto na exposição
Arquitetura em Concurso Percurso Crítico pela
Modernidade Portuguesa, 2016. (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 77 – Planta de localização (Portas, 1971, p.167)

No âmbito do concurso, ficou assim definido um programa agregado à igreja, permitindo
que esta tivesse uma utilização dinâmica e variada. Este programa contém um
restaurante, uma biblioteca e quiosque, para além das áreas de culto, o Centro
Paroquial da igreja que alberga atividades sociais, educativas e recreativas, bem como
um auditório com cerca de 600 lugares e salas de conferências, tornando assim este
edifício inovador para a sua época, criando em si uma pequena urbe. O lote onde a
igreja devia ser construída tinha uma área consideravelmente pequena, para todo o seu
programa e para conseguir albergar 1200 pessoas, tornando-se assim num projeto
complexo.

Ilustração 78 – Maquete do projeto, na exposição Arquitetura em
Concurso Percurso Crítico pela Modernidade Portuguesa (Ilustração
nossa, 2016).
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Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas65 desenvolveram assim uma proposta onde “[...]
o objecto arquitectónico desaparece como um elemento isolado dissolvendo-se na
estrutura urbana do lote que se propunha complementar [...]” (Tostões, 2004, p. 33),
criando uma nova ligação entre ruas com cotas diferenciadas, permitindo assim uma
nova relação com a cidade e com o seu contexto.
Os corpos do conjunto, igreja propriamente dita e outros serviços, tinham de realizar a amarração à
cidade concreta que tínhamos à volta. Esperávamos e esperamos - que aquele conjunto possa
descrever uma pequena história de mudanças nas formas de apropriação e uso pelos seus
habitantes, paroquianos e passantes; que estimulasse o inventar coisas a fazer nele passando de
sacro a profano e de profano a «novos sacros», se homens e instituições o quiserem e puderem.
De facto, comprometemo-nos não na defesa de um programa funcional preciso – já bastante
evoluído para a altura - mas na defesa de sucessões e misturas de funções quaisquer a partir de
uma simples sucessão de sítios livres e públicos. (Portas, 1971, p. 171)

O atravessamento entre as duas ruas surge no projeto como um gesto lógico, com a
intenção de ser um elemento útil ao seu contexto, como maneira de percorrer o
quarteirão de forma rápida e eficiente. Esta “[…] cicatrização do quarteirão, onde a parte
religiosa é lateralizada e protagoniza-se ao protagonizar também o espaço público […]”
(Villas-Boas, 2011) foi este carácter inovador, segundo João Belo Rodeia, o que
destacou este projeto em relação aos outros propostos.

Ilustração 80 – Planta do 1º piso, Rua de Santa
Marta. (Tostões, 2004, p.199).

Ilustração 81 – Corte longitudinal pelo pátio central. (Pereira, 1971, p.15).

O corpo da igreja foi desenvolvido de maneira a conseguir-se uma forma exterior
assimétrica, idêntica no interior, que advém da resposta às características inerentes ao
local e às suas pré-existências, pretendo assim dar uma continuidade tanto no exterior

65

Nuno Portas (1934 – ) arquiteto português, estudou na Escola de Belas Artes de Lisboa e concluiu a
licenciatura em 1959 na Escola de Belas Artes do Porto. Foi diretor da revista Arquitectura. Colaborou no
atelier de Nuno Teotónio Pereira até 1974, ano em que assumiu o cargo de Secretário de Estado da
Habitação e Urbanismo. Nesse cargo desenvolveu o projeto SAAL - Serviço Ambulatório de Apoio Local,
focalizando o seu trabalho, a partir daí, nas áreas do planeamento urbano, campo onde se assumiu como
um dos mais importantes teóricos a nível nacional e internacional.
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como no interior. O projeto, não ocupando a totalidade da área de intervenção, permitiu
a existência de pequenos pátios que, juntamente como uma escadaria, fazem a ligação
entre as cotas das duas ruas, vencendo o desnível existente entre ambas.
A escadaria e os pátios, divididos entres partes, tornam-se assim no elemento central
do projeto pois, para além de fazer a ligação entre ruas, tornaram-se num espaço
público de convívio, de troca de relações e pelo qual se pode ter acesso às diferentes
partes da igreja e do seu programa. “Esta sucessão de espaços, [...] foi defendida
quanto possível de um excessivo afrontamento pelos volumes da construção, mas
aceitou-se e aceita-se uma certa medida de interioridade [...] marcada especialmente
pela proximidade dos paramentos verticais e por grandes zonas cobertas.” (Pereira,
1971, p.12).

Ilustração 82 – Vista para Rua Camilo
Castelo Branco. (Portas, 1971, p.167).

Ilustração 83 – Acesso ao adro superior (Ilustração nossa, 2016).

O espaço interior foi desenvolvido de modo “[…] igualmente dinâmico, rico e participante
[…]” (Tostões, 2004, p. 33), acedido pela rua Camilo Castelo Branco, onde encontramos
um adro sobrelevado que confere um carácter mais privado – mais resguardado –
seguido de um percurso transversal paralelo à rua, criando assim uma rutura com o
tradicional percurso longitudinal em direção ao altar. No espaço interior, vemos também
marcado o carácter de percurso, seja pela sobreposição de plataformas que
caracterizam a nave central, quer pela implementação de galerias e balcões, afetos ao
coro, que revelam um modo diferente de assistir as cerimonias religiosas ou ainda pela
marcação das escadas de acesso aos três níveis na composição do espaço, assumindo
a mesma força que a escadaria exterior, corroborando a dinâmica resultante de um
espaço em caminho.

Ricardo José Malheiro Caridade

83

Facto arquitetónico e facto urbano: o edifício como promotor de um atravessamento urbano

No espaço interior os arquitetos deram destaque ao presbitério, espaço onde
pretendiam que todas as pessoas se reunissem. Como tal, deram-lhe um dramatismo e
uma especial atenção através de uma entrada de luz zenital, num dos cantos da igreja,
dando a sensação de que é a única entrada de luz natural existente. Estes conceitos e
ideias, utilizados na igreja, são novidade na época em que se insere, tendo como
intenção reinterpretar o espaço sacro, através de uma tensão entre luz, cor e proporção,
conferindo-lhe uma nova e dinâmica interpretação espacial da arquitetura.

Ilustração 84 – Vista do Interior (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 85 – Vista do Interior (Ilustração nossa, 2016).

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no que diz respeito à materialidade, é na sua
maioria em betão armado, material que assume um carácter inovador, pois resulta de
uma pré-fabricação in situ. Através destas placas, os arquitetos conseguem dar várias
texturas e tratamentos às paredes que compõem o edifício. O exterior tem uma textura
rugosa, obtida através do painéis pré-fabricados revestidos de uma argamassa de
cimento branca, com lavagem a jato e brita de calcário branco de Vila Viçosa (Portas,
1971, p. 170). No interior, utilizaram blocos de cimento (20x40cm) com propriedades
acústicas, desenhados e colocados com enorme rigor, obtendo assim dois tratamentos
distintos e uma textura pouco rugosa, diferente do exterior.
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Se o betão aparente, descofrado, utiliza na cabeceira e noutros corpos não é em si uma novidade,
o recurso a uma pré-fabricação no estaleiro da obra e o uso de blocos de cimento sem tratamento
posterior revelaram a coragem e a perseverança colocada por estes autores numa construção de
grande qualidade que admitia recorrentemente margens para uma experimentação consequente.
O ideal moderno de pré-fabricação tinha a sua cabal resposta numa obra realizada com o contexto,
com a atenção de fazer o tecido da cidade, de criar espaços diferenciados, que ultrapassavam o
estágio de um racionalismo estrito e redutor. (Tostões. 2004, p. 34)

Neste projeto, apesar de todas as inovações e conceitos que Nuno Teotónio Pereira
introduziu, decidimos destacar, no âmbito desta dissertação, a forma como o edifício se
ancora ao seu contexto e como permite uma nova forma de viver aquele lugar, quer seja
através dos espaços de permanência públicos, quer através do atravessamento criado
que permite a ligação de duas ruas a cotas diferentes.
Com efeito, o grande protagonista deste projeto é certamente a rua-largo que o atravessa,
transformando o grande escadório distributivo e de estar, como um espaço interno público e de ar
livre que se oferece à cidade, à comunidade. Reflexo de um pensamento disciplinar especialmente
atento às mudanças nas formas de apropriação e uso do espaço, propunha-se estimular e
incentivar coisas a fazer nele, passando sacro ao profano. À proposta inovadora de dilatação da rua
[...] vai corresponder um espaço interno de templo igualmente dinâmico, rico e participante.
(Tostões. 2004, p. 33)

Kevin Roche e John Dinkeloo – The Ford Foundation, Nova Iorque, 1963-1967
A Fundação Ford, criada por Henry e Edsel Ford em 1936, é uma fundação privada que
concede subvenções focadas no fortalecimento dos valores democráticos, a
comunidade e o desenvolvimento económico, educação, media, arte e cultura e direitos
humanos. No início dos anos 1960, a Fundação Ford tentou erguer uma sede
corporativa permanente em Nova Iorque, que refletia as convicções humanitárias que a
Fundação preconizava.
Para o desenvolvimento deste projeto, a Fundação Ford escolheu o atelier KRJDA,
atelier de Kevin Roche66 e John Dinkeloo, que anteriormente tinham trabalhado para
Eero Saarinen, mas com a sua morte em 1961, Roche e Dinkeloo concluíram os projetos
que estavam na altura no atelier, como o terminal da TWA no Aeroporto Internacional
JFK, e decidiram abrir um atelier em conjunto. Em 1963, quando foram abordados pela
Fundação, eram um atelier relativamente novo.

66

Kevin Roche (1922-) arquiteto irlandês-americano, formado em 1945 pela University College Dublin.
Com uma vasta obra, foi responsável por mais de 200 projetos, construídos nos EUA e noutros países.
Roche recebeu o Prémio Pritzker em 1982, o Prêmio Medalha de Ouro da Academia Americana de Artes e
Letras em 1990 e a Medalha de Ouro AIA em 1993, entre outros.
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A localização e as necessidades da sede da Fundação Ford tornaram o projeto
desafiante pois o fato de ser em Nova Iorque, numa época em que os arranha-céus
eram bastante idênticos, em que o interesse era construir o mais rápido possível,
aproveitando todos os m2 do lote. Além das características da localização, era
pretendido que o edifício interagisse com a comunidade fora da Fundação, criando um
sentimento de comunidade dentro da organização. Na época, a Fundação Ford
empregou mais de 400 trabalhadores em mais de uma dúzia de divisões. A Fundação
queria um ambiente adequado, espaçoso para seus funcionários, sem construir para
além das suas necessidades.

Ilustração 86 – Fotografia da Fundação Ford (Jones, 2013).

Ilustração 87 – Planta do 2º piso da Fundação Ford (Jones, 2013).

A área correspondente ao lugar do edifício da Fundação em Tudor City tinha um
pequeno parque a este e uma torre residencial do tempo da pré-guerra a oeste. Foram
criados seis modelos com várias formas adaptadas ao espaço, que variam desde um
prédio baixo, mas grande, com janelas a revestir todo o exterior a uma torre esbelta de
16 andares com uma praça no lado do parque. O projeto final foi cuidadosamente
adaptado para estar em conformidade com a linha da rua e o seu contexto. Roche disse
depois do seu projeto ser aceite, que o que levou a sua aprovação foi o fato de não se
parecer um edifício de escritórios, mas sim uma identidade espacial que não se
relaciona com a 42nd Street, por ter criado uma comunidade.
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Ilustração 88 – Fotografia dos várias maquetes produzidas da forma da Fundação Ford, por Kevin Roche (Currey, 2016).

A Fundação Ford destaca-se pela forma como os seus pisos estão distribuídos e como
interagem visualmente entre si, relacionando todo o tipo de departamentos e espaços,
criando uma sensação de unidade, numa tentativa de responder à necessidade de dar
aos trabalhadores um espaço onde se sentissem numa comunidade. Todos os andares
estão voltados para uma praça central arborizada, espaço que se destaca no edifício e
onde este é transportado por todos os andares criando um vazio, tendo na sua cobertura
claraboias que, juntamente com as fachadas de vidro, iluminam de forma natural a praça
e todos os andares, dando um carácter singular a este edifício.
The Ford Foundation was innovative in a multitude of ways, the most prominent of these being the
creation of a large interior courtyard, a new kind of urban environment. The plan also prominently
featured 45-degree angles, as in the stairway, creating a strong diagonal orientation within a square
footprint, a development that occupied many architects in the following decade. The courtyard
contains orderly mullions and spandrels interrupted by the massive columns, stairwell walls and
suspension members, creating an assorted structural composition. The “lozenge style” skylight is
composed of i-beam trusses securing glazing in three alternating bands, massive in scale yet still
giving the appearance of faceted glasswork. The mortarless joints of the granite faced columns
imitate piled-stone, complimenting the earthly garden below. As with the interior granite the exterior
materials were also chosen to compliment, not impersonate, the foliage and surrounding
environment. The design of the building was extremely detail oriented, every aspect carefully
planned, from roof rainwater collection to irrigate the interior garden, laying heating rods under the
sidewalks for ice prevention, and design of movable office furniture that could accommodate a variety
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of needs. Every aspect of the building was designed to emphasize community, enhance efficiency,
and lend a note of seriousness to the business being conducted inside.67 (Docomomo, 2016)

Ilustração 89 – Fotografia do interior da Fundação Ford (Jones, 2013).

Ilustração 90 – Corte da Fundação Ford (Jones,
2013).

Neste edifício, o principal foco é dado ao pátio central com as fachadas de vidro e á
forma como o programa é distribuído, criando um ambiente singular, levando-nos a
destacar também, algo relevante num edifício desta natureza e no local onde se insere:
o atravessamento que permite entre a 42nd Street e a 43nd Street, algo muito difícil de
encontrar a época. Kevin Roche criou ainda, no piso térreo um espaço acessível ao
público que permite a sua permanência – na praça ajardinada – ou a transição entre as
ruas de cotas diferentes – criando um novo espaço e percurso urbano.

67

A Fundação Ford foi inovadora de várias formas, sendo que a mais proeminente delas a criação de um
grande pátio interior, um novo tipo de ambiente urbano. A planta proeminente destaca os ângulos de 45
graus, como as escadas, criando uma forte orientação diagonal num espaço quadrado, um desenvolvimento
que ocupou muitos arquitetos na década seguinte. O pátio contém a fachada de vidro e os caixilhos
ordenados, interrompidos pelas colunas maciças, contendo caixas de escada e elementos de suspensão,
criando uma composição estrutural variada. A claraboia em "estilo losango" é composta por treliças de
fixação de vidros em três faixas alternadas, numa escala maciça, mas ainda assim dando a aparência de
vitrais lapidados. As juntas de argamassa de granito enfrentaram colunas imitando empilhados de pedra,
elogiando o jardim terreno abaixo. Tal como acontece com o granito interior os materiais exteriores foram
também escolhidos para complementar, e não representar, a folhagem e ambiente circundante. O design
do edifício foi extremamente detalhado, cada aspeto cuidadosamente planeado, desde o recolher de água
da chuva do telhado para irrigar o jardim interior, colocando barras de aquecimento sob as calçadas para a
prevenção de gelo, e o design de mobiliário de escritório móvel que poderia acomodar uma variedade de
necessidades. Cada aspeto do edifício foi projetado para enfatizar a comunidade, melhorar a eficiência, e
dar uma nota de seriedade aos negócios que ali se realizam. (Tradução nossa).
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Ilustração 91 – Fotografia da praça interior da Fundação Ford (Jones,
2013).

Ilustração 92 – Planta do piso térreo da Fundação Ford
(Krjda, 2016).

A introdução de um atravessamento entre duas ruas num edifício em Nova Iorque é algo
que raramente acontece, devido ao preço do m2 e as condicionantes locais. A Fundação
Ford, além do atravessamento contém uma praça ajardinada, rompendo assim com
todas as formas como os arranha-céus eram construídos e projetados68. Existe ainda,
neste edifício, uma preocupação de se relacionar com o seu contexto e tornasse parte
da vida urbana. No seu interior, tenta proporcionar um ambiente de comunidade e de
certa forma único, seja através da visibilidade entre espaços – independentemente a
quem pertencem na hierarquia da fundação – seja por conseguir iluminar, de forma
natural, todos os espaços do edifício através das duas fachadas de vidro ou pelas
claraboias, mas acima tudo, pela forma como o programa se dispõem à volta da praça
arborizada, permitindo toda esta dinâmica e complexidade (Tzonis, 1995, p. 130).
Roche considered the building as a dividing line between its commercial and residential neighbors,
and given the special nature of the work carried out by the operation of the Ford Foundation, decided
that this should not be an office building, but a new type of work environment, one that connects
workers not only to the larger organization, but to the city as well. […] The Ford Foundation was an
extremely innovative building type, influencing the development of “atrium” projects in Manhattan and
all over the world.69 (Tzonis, 1995, p. 130 e 131)

“Given the economic realities in New York City, it is unlikely that any corporation would contribute such
an architectural gift to the city today. Only a non-profit organization such as the Ford Foundation could
conceive of a totally new concept for the work environment, and create a building 12 stories high with nearly
a third of an acre as park” (Tzonis, 1995, p. 130).
Tendo em conta as realidades económicas em Nova Iorque, é improvável que qualquer empresa contribuiria
um presente arquitetónico como este para a cidade hoje em dia. Apenas uma organização sem fins
lucrativos como a Fundação Ford poderia conceber um conceito totalmente novo para o ambiente de
trabalho, e criar um edifício de 12 andares de altura, com quase um terço de um acre de parque. (Tradução
nossa).
69
Roche considera o edifício como uma linha divisória entre os seus vizinhos comerciais e residenciais, e
dada a natureza especial do trabalho realizado pela operação da Fundação Ford, decidiu que este não deve
ser um edifício de escritórios, mas um novo tipo de ambiente de trabalho, que conecte os trabalhadores,
68
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Eduardo Souto de Moura – Mercado Municipal do Carandá/ Escola de
Música e de Dança do Mercado Cultural do Carandá, 1980-2001
O Mercado Municipal do Carandá, resulta da intenção por parte da Câmara Municipal
de Braga, em 1980, para a construção de um novo mercado municipal, como tal, foi
pedido a Eduardo Souto de Moura70 que elaborasse o projeto. O Mercado localiza-se
na urbanização do Carandá, numa antiga quinta paralela à rodoviária, a Norte, e por
uma área rural, designada de “Os Galos”, a Sul.
O sítio era aquele e só aquele. Uma quinta murada encravada na cidade. No centro do
terreno, uma colina. No topo uma casa.
Era o encontro de dois caminhos, eixos ortogonais do terreno que o ligavam à cidade.
Se o encontro era ali, na casa o mercado ficou lá. Se o caminho era direito, o mercado
pousou lá. Pousou de nível entre dois muros de suporte.
Por fora o Sítio mexeu pouco.
Por dentro é, ao passar, escolher entre os pilares. (Moura, 2000, p. 43)

Ilustração 93 – Plantas do Mercado (Wang, 1996, p.19).

O projeto está situado num lote de 4000m2 de área. Apresenta uma forma retangular,
com um comprimento de aproximadamente 70 metros, a Nascente/Poente, e com uma
não só para a organização, mas para a cidade também. […] A Fundação Ford foi um tipo de construção
extremamente inovador, influenciando o desenvolvimento de projetos 'atrium' em Manhattan e em todo o
mundo (Tradução nossa).
70
Eduardo Souto Moura (1952 -) arquiteto português vencedor do prémio Pritzker em 2011. No início da
sua carreira, entre 1974 e 1979, trabalhou com Álvaro Siza. Em 1980 termina a licenciatura em Arquitetura
na Faculdade de Arquitetura do Porto (FAUP), ano em que também abre atelier próprio. Entre as suas
inúmeras obras, destacam-se, a Reconversão do Convento de Santa Maria do Bouro, o Estádio Municipal
de Braga e a Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.
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largura de aproximadamente 22 metros, desenvolvendo-se de forma linear, apesar de
no espaço interior ter uma imagem de galeria, composto por duas filas de pilotis e muros
de betão.

Ilustração 94 – Corte transversal e planta do Mercado (Wang, 1996, p.42).

O Mercado está dividido em duas partes, a parte pública, onde se realizam as vendas e
a parte dos serviços, para cargas e descargas, acedido pela Av. 31 de Janeiro. A sua
entrada principal, localiza-se no extremo poente, onde um plano, constituído por blocos
de granito a antecipa e delimita uma praça. Este plano atravessa todo o programa,
permitindo a quem utiliza este espaço, um percurso contínuo.

Ilustração 95 – Entrada Poente do Mercado (Wang, 1996,
p.41).

Ilustração 96 – Entrada Nascente do Mercado (Wang, 1996, p.20).

No espaço interior do Mercado esse plano desenvolve-se por dois atravessamentos, um
no interior e outro no exterior urbano, sem interferir na dinâmica do espaço de comércio,
mas delimitando um percurso alternativo. Existem ainda dois tipos de percursos neste
projeto, os percursos urbanos e os percursos internos. Os percursos urbanos tentam
ligar o “fragmento de cidade” a outros pré-existentes ou programados, onde o
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atravessamento que percorre o terreno, conectando o Carandá à Av. 31 de Janeiro,
serve como a parte inicial de um eixo desportivo já projetado. O percurso interno,
paralelo ao percurso urbano descritivo, organiza o interior de todo o Mercado, ligando a
zona de vendas à de serviços, servindo como fronteira entre produtos agrícolas e os
talhos (Hipólito, 2002, p. 223).

Ilustração 97 – Axonometria do Mercado (Moura, 2000, p. 47).

O percorrer destes atravessamentos permite o contacto com o lugar e com a sua
topografia, utilizada pelo arquiteto como a principal introdutora dos níveis e momentos
do projeto, fazendo com que a realidade com que nos confrontamos em cada
atravessamento seja diferente. Os planos que se estendem e integram a topografia, têm
um papel de a fixar ao projeto, esclarecendo e dando-lhe uma nova ordem, assinalando
a mudança de cotas, estabelecendo hierarquias programáticas ou mudanças de
direção, aproveitando e tirando o melhor partido das características do sítio (Hipólito,
2002, p. 290).

Ilustração 98 – Percurso urbano superior do Mercado (Wang, 1996, p.23).
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No Mercado o arquiteto Souto Moura, demonstrou uma clara intenção de o ancorar no
sítio, mas é através dos seus atravessamentos pedonais que se torna relevante e
necessário a população. A forma promove novas ligações pedonais – que podem ser
frequentadas de forma independente do Mercado – cerzindo fragmentos da cidade,
ligando duas cotas e dando ao lugar algo mais do que o seu programa (Moura, 1993).

Ilustração 100 – Área de vendas do Mercado (Wang, 1996, p.24).

Ilustração 101 – Área de vendas do Mercado (Gili, 1998, p.83).

Decorridos 20 anos, entre os anos 1997 e 2001, a pedido da Câmara, Souto de Moura
requalificou o espaço de forma a receber um novo programa. Este tinha o intuito de
reconverter o mercado num espaço cultural, através de uma escola de dança, um jardim
e uma escola de música.
[...] quando há vinte anos projectei o mercado, a ideia era fazer uma rua coberta, um fragmento de
cidade capaz de propor uma malha urbana. Essa malha aconteceu, aconteceu demais, e o
mercado abafou entre escolas, discotecas e uma desenfreada especulação imobiliária. Ao longo
deste tempo, nas várias visitas que fiz à ruína, constatei que o mercado era usado como ponte,
como rua, atravessamento necessário entre eixos da cidade. Neste projecto proponho retirar a
cobertura, desenhar um jardim, uma rua e construir o pograma cultural no pouco que ainda sobra.
(Moura, 2007, p. 36)

Ilustração 102 – Planta do piso térreo da Escola de Dança. (Mola, et al, 2010, p. 87).

O arquiteto Souto Moura pretendeu, assim, recuperar o sentido físico e conceptual da
atmosfera da pré-existência, a sua comprovação enquanto uso como percurso pedonal
(Hipólito, 2002, p. 228). Com estas intenções e como o programa pedido, a estratégia
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de intervenção levou a que a condição do corpo atravessável se mantivesse e
reforçasse.

Ilustração 103 – Demolição da zona central da cobertura do Mercado
(Barba, Rebollo, 2015).

Ilustração 104 – Pátio interior na zona central (Solaz, 2013).

Nesta requalificação, o eixo longitudinal Nascente/Poente desenvolveu-se até a zona
central das vendas, onde existe um jardim, que se tornou num atravessamento a céu
aberto, separando a escola dos novos pontos de comércio. Está abertura com os pilares
descarnados – como uma memória, uma ruína de algo que precedeu este espaço –
introduz o carácter de rua ao espaço que acompanha a antiga área por de baixo do
atravessamento superior, área que recebeu os novos espaços comerciais, como uma
tabacaria, florista entre outros.
O edifício tem 2 pisos, sendo um deles enterrado onde se encontram a cave e galeria técnica. Ao
nível do piso térreo, apresenta um corredor central que separa salas de aulas e gabinetes de um
auditório, desenvolvendo-se este desde o piso -1 até ao piso térreo .(GOP, 2016)

Ilustração 105 – Fachada das salas de ensaio da escola de música (Iduna, 2010).
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Na antiga zona de serviços, no lado Nascente, localiza-se a Escola de Música que esta
dividida em dois níveis, as instalações da escola – ao nível da Praça Dr. Cândido Pires
– e o auditório com capacidade para receber 157 pessoas.

Ilustração 107 – Corte do auditório (Galiano, 2011 p. 32).

Neste projeto da Escola de Música, apesar das suas mudanças programáticas e da
requalificação dos seus espaços em relação ao projeto original, algo que se manteve
foram os atravessamentos originais, essenciais para a estrutura urbana daquele
contexto. Tal como o Mercado, este projeto também foi premiado, mas acima de tudo
esta obra destaca-se pelo seu carácter público no sentido em que ofereceu algo para
além do seu programa, uma nova forma de viver aquele lugar através das ligações que
criou e ofereceu a quem vive ou percurso aquele local.

Álvaro Siza – Reconstrução do Chiado, 1989Ruínas. Fachadas descarnadas e buracos que libertam os muros de suporte antiquíssimos, bocas
de misteriosas galerias. Um esqueleto belíssimo e incompleto, um objecto frio e abstracto, a revelar
Lisboa. Uma espécie de espelho que não reflecte. E gente apressada, ou gente a ver pedras, gruas,
operários. (Siza, 1995, p. 157)

Em 1988 um incêndio deflagrou no Chiado, destruindo 18 edifícios, uma área com cerca
de 10.000m2, totalmente queimada – entre os 18 edifícios estavam o edifício Grandella
e os Grandes Armazéns do Chiado, edifícios emblemáticos do Chiado, o primeiro o
edifício Grandella encontrava-se no Chiado desde 1906 e o segundo os Grandes
Armazéns do Chiado desde de tempos mais remotos.
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Ilustração 108 – Fotografia do incêndio do Chiado (Bombeiros
Lisboa, 2012).

Ilustração 109 – Planta com os edifícios do Chiado em chamas
(Capitão, 1988).

O Chiado é, de certo modo, um espaço charneira entre a Baixa de Lisboa e o Bairro
Alto, onde o traçado existente tem origem na mudança topográfica que a malha
pombalina encontra quando chega à encosta. Sendo esta zona um ponto de ligação
com várias partes da cidade, que integra diversas atividades, acaba por ser um ponto
de passagem e permanência a quem frequenta aquela zona.
Após o incêndio, o presidente da câmara – na altura Nuno Krua Abecasis – contacta o
arquiteto Álvaro Siza Vieira71 para dirigir a reedificação e recuperação do Chiado. Esta
decisão foi votada e tomada pela câmara sem recorrer a concurso público.
A baixa lisboeta foi encarada por Siza como um edifício único, do qual o Chiado é parte
integrante. Assim era necessário manter o ambiente de bairro, bem como a continuidade
existente entre este e a Baixa. O arquiteto não achava que o incêndio legitimasse a
inserção de novas arquiteturas, o que arrasaria com o papel de transição entre as partes
alta e baixa da cidade.
Não existe no Chiado uma razão profunda de mudança. Trata-se de uma recuperação sujeita a
correções e transformações menores. A vontade de alguns projetistas não tem nem a possibilidade
nem a legitimidade de superar significativamente o ritmo de evolução duma cidade e dos seus
agentes de transformação, sob pena do insucesso. (Siza, 2013, p.15)

A reconstrução do Chiado passava assim pela recuperação da memória da sua
ambiência, não havendo razões para alterar o âmbito da sua arquitetura, mas havia
necessidade de o transformar e adaptar de forma a responder as necessidades dos
vários quotidianos existentes naquele contexto. “As novas exigências temporais,

71

Álvaro Siza Vieira (1933-) arquiteto português, com mais visibilidade e prestígio internacional. Estudou,
entre 1949 e 1955, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde lecionou, de 1966 a 1969. Fortemente
marcado pelas obras dos arquitectos Adolf Loos, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto, desenvolveu a sua
própria linguagem, embebida não só nas referências modernistas internacionais como também na forte
tradição construtiva portuguesa.
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obrigam a transformações, obrigam a uma reutilização que prova que a cidade não para
no tempo e é um organismo vivo em constante mutação” (Siza, 2000, p. 74).

Ilustração 110 – Planta de Lotes a reconstruir e tipos de
intervenção (Siza, 1997, p. 55).

Ilustração 111 – Plantas da Áreas a integrar no espaço público
(Siza, 1997, p. 57).

No plano do Siza, a preservação da herança pombalina, é acompanhada por
intervenções pontuais e discretas com a intenção de fortalecer o sistema de acessos
mediante o uso de rampas, lances de escadas e a abertura de pátios interiores,
reforçando a solidez do desenho urbano, de modo a unificá-lo.
No que toca ao desenho, como quase sempre num projeto de âmbito limitado, o essencial da sua
definição depende das relações com a zona considerada, com as margens, com as zonas de
transição, lá onde se encontra uma notável vocação de transformação, nos interstícios esquecidos
no corpo da cidade. (Siza, 2013, p. 15)

No plano de reconstrução, à exceção dos Grandes Armazéns do Chiado e do edifício
Grandella, todas as outras construções abrangidas pelo plano são de tipo pombalino,
sendo assim recuperados segundo a fachada-tipo adequada.
Considerando que os dois grandes objetivos deste plano são restituir ao Chiado o tecido
habitacional e o desenvolvimento comercial à escala do bairro, nos edifícios de
habitação foi reduzida a sua profundidade de construção de modo a ser possível
transformar os antigos logradouros privados em pátios de uso público, permitindo dar
ao Chiado novos ambientes, novas utilizações e importantes ligações no sistema de
circulação.
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Ilustração 112 – Ortofotomapa com destaque dos blocos A e B
([Adaptado a partir de:] Google Inc, 2016).

Ilustração 113 – Plantas dos Blocos intervencionados. (Siza,
1997, p. 57).

Neste plano destacamos duas zonas, o Bloco A e o Bloco B, em que o espaço público
e as novas ligações ganharam destaque. O Bloco A é um quarteirão com uma
recuperação idêntica ao original que ardeu, composto por uma linha periférica de
edifícios de habitação, escritórios e comércio, com a abertura de um pátio interior que
permite novas ligações cruzadas, entre as Ruas Garrett, Ivens, Nova do Almada e as
escadas de Santo André. Este pátio aparece em substituição dos antigos logradouros –
sujos e desordenados – que serviam de estendal e armazém.

Ilustração 114 – Planta do Bloco A. (Siza, 1997, p. 57).

Ilustração 115 –Interior do pátio. (Ilustração nossa, 2016).

Este pátio tem cerca de 200 m2 de área, contendo uma escala e proporção em relação
ao exterior do quarteirão que pressupõe a sua integração na estrutura urbana. O plano
elaborado por Siza tornou este pátio num espaço público, de livre utilização por quem
habita a cidade. Esta atitude, de certo modo, é uma rutura em relação ao estilo
pombalino – que não previa a utilização dos interiores dos quarteirões como espaço
público – mas que permitiu criar uma nova forma de viver o Chiado, uma nova rede de
ligações entre várias ruas que envolvem o quarteirão e os acessos aos edifícios que o
compõem.
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Ilustração 116 – Interior do quarteirão (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 117 – Interior do quarteirão (Ilustração nossa, 2016).

Os edifícios que envolvem o pátio são constituídos por comércio, o que leva à
exploração deste espaço interior como espaço de lazer e permanência, resguardado do
movimento que existe na parte exterior. Este interior tem como função, como referido
em cima, fazer uma transição de escalas, pois é onde se encontram as entradas dos
edifícios de habitação, formando assim um espaço semiprivado de transição entre a
habitação e a rua.
No outro dia, enquanto eu subia os degraus da Escada de São Francisco, aventurei-me por uma
porta entreaberta que dava para um local, vazio ainda, uma futura loja provavelmente, que
comunica com o espaço liberto do Bloco A, já acabado, uma praceta. […] Abrigada dos ruídos da
rua e do vento, a esplanada do café tinha dificuldades em encontrar os seus marcos. Tal se
resolveria sem dúvida com o tempo. (Siza, 2000, p. 165)

O arquiteto Siza desenvolve assim, no Bloco B, uma ligação e um pátio que
consideramos serem os mais relevantes e dinamizadores na sua intervenção. Este está
confinado entre a rua Garrett, a rua do Carmo, a Calçada do Sacramento e a cota mais
alta do Convento do Carmo.
Da mesma forma que no Bloco A, pressupõe a recuperação ou reconstrução dos
edifícios do tipo pombalino que o constituem e a libertação do espaço exterior, a
intervenção de Siza no Bloco B, cria um pátio, reforçando as ligações pedonais com a
introdução de novos percursos.
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Ilustração 118 – Planta do Bloco B (Siza, 1997, p. 57).

Ilustração 119 – Bloco B (FG+SG architectural
photography, 2015).

Na intervenção do Siza, compreende-se a estratégia em que o edificado dá lugar ao
espaço urbano, reduzindo a profundidade de construção dos edifícios adjacentes à Rua
do Carmo, libertando no seu interior a área necessária para a existência de um Pátio B
– espaço que anteriormente era ocupado por edifícios da reconstrução pombalina. Esta
estratégia levou a que os edifícios tivessem agora duas frentes, uma para a Rua do
Carmo a outra para o pátio, melhorando as suas condições de salubridade e segurança,
nomeadamente a renovação do ar, o aproveitamento da luz natural e na sua
organização espacial e estrutural.

Ilustração 120 – Planta das rampas e escadas do pátio do Bloco B (Siza,
Salgado, 1997, p. 113).

Ilustração 121 – Esquisso de Siza Vieira do pátio do
Bloco B (Siza, Salgado, 1997, p. 100).

O interior do Bloco B, enquanto espaço de continuidade urbana, é extremamente
importante pois está ligado às principais artérias do Chiado, a Rua Garrett, a Rua do
Carmo e à porta sul do Convento do Carmo, que liga aos Terraços do Carmo.
As suas entradas encontram-se na Rua Garrett, pelo edifício José Alexandre, através
de uma porta de madeira que se encontra sempre aberta, mostrando o atravessamento
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em forma de túnel para o interior do pátio. Este acesso encontra-se praticamente na
continuidade da saída do pátio A. O outro acesso é feito a partir da Rua do Carmo,
através de um lance de escadas que vence uma cota de quase 7 metros. Este
atravessamento resulta num rasgo vertical com uma altura de dois pisos no alçado da
Rua do Carmo, que o arquiteto Siza integrou perfeitamente na métrica do alçado
pombalino.

Ilustração 122 – Esquisso de Siza Vieira do acesso ao pátio do
Bloco B (Siza, Salgado, 1997, p. 97).

Ilustração 123 – Esquisso de Siza Vieira do acesso ao pátio do
Bloco B (Siza, Salgado, 1997, p. 97).

A ligação mais marcante é do pátio B com a porta sul do Convento do Carmo, onde Siza
Vieira faz renascer as Escadinhas da Piedade que se perderam na reconstrução
pombalina. No seu plano, Siza revela uma escolha de ligações que pretende responder
à necessidade de movimentação na cidade e, neste caso, da necessidade de se
movimentar em função da topografia.

Ilustração 124 – Corte longitudinal do pátio do Bloco B (Siza, Salgado, 1997, p. 114).
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Este acesso é concretizado numa sucessão de lances de escadas e termina numa
rampa que acompanha a parede da Escola Veiga Beirão, levando à porta lateral do
Convento. Este torna-se um percurso que, pela a descoberta que se vai fazendo da
cidade à medida que vamos subindo de cota e pela aproximação que fazemos ao
Convento do Carmo, ganha um carácter cénico.

Ilustração 125 – Axonometria do Bloco B (Siza, 1997, p. 67).

Ilustração 126 – Perspetiva do interior do Bloco B (Siza, 1997, p. 69).

Esta ligação tona-se um elemento que permite a ligação entre o Chiado e o Bairro Alto,
permitindo criar novas ligações entre o Largo do Carmo, as ruas Garrett e do Carmo, o
elevador de Santa Justa e os Terraços do Carmo. Estes Terraços foram a última parte
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do plano a ser construído, localizados sobre a Rua do Carmo imediatamente à frente
das ruínas do convento e no fim do percurso que se inicia do pátio B. São um conjunto
de plataformas que disfruta de uma vista sobre a encosta do castelo de São Jorge e da
Praça do Rossio, tornando-se numa área de lazer e permanência.

Ilustração 127 – Ruínas do Carmo (FG+SG
architectural photography, 2015).

Ilustração 128 – Ruínas do Carmo (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 129 – Terraço do Carmo (FG+SG
architectural photography, 2015).

Ilustração 130 – Terraço do Carmo (FG+SG architectural photography, 2015).

“Álvaro Siza desenha o essencial, do grande espaço público ao mundo relacional da
proximidade, onde a vida das pessoas se cola, ou se relaciona através da experiencia
sensorial, total: visual, táctil, térmica, sonora, olfativa, etc.” (Byrne, 2013, p. 17)
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Rem Koolhas – Prada Epicenter, Nova Iorque, 2000-2001
Em 2000, a companhia de moda da marca Prada contrata Rem Koolhas72 para projetar
a sua loja em Nova Iorque – a marca Prada e Rem Koolhas, já tinham trabalhado em
conjunto antes, na sua loja de São Francisco completada em 2000, a partir desse
momento desenvolvem uma série de projetos em conjunto, entres eles lojas e a
fundação. A loja fica localizada em Manhattan no bairro Soho, entre Broadway, Prince
Street e Mercer Street.
A loja Prada Epicenter, é uma conversão de um espaço de aproximadamente 2136,77
m2, que anteriormente pertenceu ao museu Guggenheim. A sua área distribui-se entre
o piso térreo e a cave do edifício. Como forma de se ligar naturalmente a grande área
da cave e orientar os clientes para as partes mais invisíveis da loja, a escada/anfiteatro
desenvolve-se em toda a sua largura ate ao nível da cave e sobe, posteriormente, para
se voltar a ligar ao nível da rua, criando aquilo que o atelier designou de The Wave – a
onda (Ilustrações 128-130).

Ilustração 131 – Planta do piso térreo (Oma, 2016).

Ilustração 132 – Corte The Wave (Oma, 2016).

The Wave – a curving space scooped out of the ground floor and opening it up to the basement – is
the main element facilitating experimentation in what a fashion store can be. On one side, the slope
has steps – ostensibly for displaying shoes and accessories – that can be used as a seating area,
facing a stage that unfolds from the other side of the wave. The store thus becomes a venue for film
screenings, performances, and lectures.73 (Oma, 2016)

72

Rem Koolhas (1944-) arquiteto e teórico de arquitetura holandês, professor na Universidade de Harvard.
Formou-se na Architectural Association em Londres, e em 1978 públicou Delirious New York: Um Manifesto
retroativo para Manhattan. Fundou o atelier OMA em 1975, juntamente com Elia e Zoe Zenghelis e Madelon
Vriesendorp. Em 2014, foi o diretor da 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza,
intitulado "Fundamentos".
73
The Wave - um espaço curvo escavado no piso térreo e abrindo-se para a cave - é o elemento principal
que facilita a experimentação do que uma loja de moda pode ser. Por um lado, a inclinação tem degraus ostensivamente para a exibição de sapatos e acessórios - que podem ser usadas como uma área de
assentamento, de frente para um palco que se desdobra a partir do outro lado da onda. A loja torna-se
assim um espaço para exibição de filmes, performances e palestras.
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Ilustração 133 – Fotografia do interior da Prada Epicenter
(Petrunia, 2016).

Ilustração 134 – Axonometria da Prada Epicenter (Oma, 2016).

A escada/anfiteatro é um elemento de grandes dimensões feito de madeira, usado como
um espaço de exibição informal onde as pessoas podem experimentar sapatos,
visualizar malas e outros acessórios. No toque de um botão, uma plataforma de eventos
gira para o interior da onda, transformando a escada num auditório para performances,
projeções de filmes e palestras. Grandes caixas metálicas para a colocação de produtos
e a sua exibição estão suspensas a partir de um sistema que as permite movimentar
pela loja, criando adereços comerciais singulares, como edifícios invertidos numa rua.
Estes volumes de exibição podem ser movidos tornando-se um único volume, libertando
o espaço para eventos públicos.

Ilustração 135 – Axonometrias do funcionamento da Prada Epicenter (Oma, 2016).

The northern wall of the store runs uninterrupted between the entrances on Broadway and Mercer
Street (which offer a new pedestrian link directly through the city block), and offers itself as a surface
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for a giant mural – the Prada wallpaper – that changes on a regular basis. The wallpaper defines a
theme for an exhibition that infiltrates spaces throughout the store: videos on plasma screens
hanging on railings between items of clothing, books piled next to shoes, interactive monitors.74
(Oma, 2016)

Na conceção da loja, Rem Koolhas, introduz uma nova forma de viver o espaço da loja,
de uma maneira versátil através da onda, que serve de expositor e de anfiteatro, mas
destacamos aqui o carácter público que a loja tem, permitindo o seu atravessamento.
Este criou assim uma nova ligação pedonal pelo quarteirão da cidade, uma ligação,
marcada por uma parede revestida por papel que mostra o tema que a marca esta a
utilizar na sua coleção.

Ilustração 136 – Fotografia do interior da Prada
Epicenter (Prada, 2016).

Ilustração 137 – Corte mostrando a ligação entre ruas da Prada Epicenter (Oma,
2016).

A loja torna-se assim permeável – abre-se – permitindo tornar-se num espaço público,
numa cidade onde o espaço é algo com um custo muito elevado. Sendo esta loja da
marca Prada uma marca não-acessível a muita gente, permitiu através do gesto de Rem
Koolhas, tornar-se mais aberta ao público. Esta ação permite dar uma dinâmica à loja e
convidar ao seu atravessamento podendo assim dar a conhecer a marca e o que
naquele momento esta a vender.
“The design was an immediate sensation and remains one of the most successful of all
contemporary Prada stores worldwide.”75 (Prada, 2016)

74

A parede norte da loja corre ininterrupta entre as entradas na Broadway e Mercer Street (que oferecem
uma nova ligação pedonal direta através do bloco de cidade), e oferece-se como uma superfície para um
mural gigante - o papel de parede Prada - que muda de forma regular base. O papel de parede define um
tema para uma exposição que se infiltra espaços em toda a loja: vídeos em telas de plasma pendurado em
grades entre os itens de vestuário, livros empilhados ao lado de sapatos, monitores interativos. (Tradução
nossa).
75
O projeto foi uma sensação imediata e continua a ser um dos mais bem-sucedidos de todas as lojas
contemporâneas da Prada em todo o mundo (Tradução nossa).
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Aires Mateus – Centro de Artes de Sines, Sines, 2001-2005
O Centro de Artes de Sines é um projeto elaborado pelo atelier dos arquitetos Aires
Mateus76, em 1999. Este projeto difere dos outros aqui apresentados até então, devido
ao fato de o atravessamento já existir, sob a forma de rua, e o projeto é desenvolvido a
partir dessa rua, parte integrante do traçado da cidade.
O projeto esta localizado em Sines no centro histórico, uma “porta” tradicional que marca
o início da Rua Cândido dos Reis, principal ligação ao mar. Este centro é uma tentativa
de recuperação e requalificação do centro histórico da cidade, um lugar central, onde a
acessibilidade, a ligação à população, numa forma de criar uma relação entre
cruzamento gerações tanto dos seus habitantes como dos visitantes sazonais, faz dele
um elemento urbano e estratégico na cidade.

Ilustração 138 – Fotografia do atravessamento do
Centro (Neves, 2007, p. 151).

Ilustração 139 – Planta de localização (Neves, 2007, p. 152).

Marcando o início da rua principal que une a cidade ao mar, a obra assume dois grandes
papéis a nível urbano. Primeiro, destaca-se pela marcação do lugar como elemento que
pontua a rua, pois coincide com o início do caminho medieval que abre a cidade à baía;
segundo apresenta-se como elemento delimitador e transitório entre a cidade histórica
e a cidade nova. O edifício pretende ser uma referência de orientação não só na escala

76

Atelier português formado pela dupla de arquiteto e irmãos, Manuel e Francisco Aires Mateus. Estes dois
arquitetos têm um percurso muito idêntico, ambos se licenciaram na universidade Técnica de Lisboa,
ensinam ou ensinaram, em diversas universidades dentro e fora do país. Anteriormente fizeram parte do
atelier do arquiteto Gonçalo Byrne desde 1983, uma experiencia essencial no seu desenvolvimento e da
sua arquitetura, mais tarde, em 1988 criaram o seu próprio atelier.
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da rua, mas enquanto leitura da cidade histórica, dinamizador na ligação que estabelece
entre as duas épocas de crescimento da cidade.

Ilustração 140 – Planta do 1º piso do Centro (Neves,
2007, p. 161).

Ilustração 141 – Alçado e Corte do Centro (Neves, 2007, p. 164).

A presente obra tem um programa composto por uma biblioteca, um auditório, o centro
de artes e o arquivo histórico, um programa extenso e, como tal, o edifício ocupa a
totalidade dos dois lotes, utilizando a rua que o atravessa como forma de estruturar e
ancorar o projeto, dividindo-o em dois volumes, ligados subterraneamente abaixo do
nível da rua. Neste nível inferior existe um espaço de exposições aberto ao público, cuja
função foi desenhada através da escavação do terreno. Ao nível da rua, o piso interior
do edifício está recuado em relação à rua, de modo a permitir a iluminação natural do
espaço do piso inferior.

Ilustração 142 - Planta do piso térreo do Centro
(Neves, 2007, p. 160).
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No exterior, o edifício apresenta-se completamente fechado sobre si mesmo e a sua
escala, que pretende igualar a magnitude dos monumentos históricos naquela área,
como o Castelo de Sines apresenta, um edifício com bastante importância histórica para
aquela cidade. No interior, os arquitetos contrariaram a imagem dada no exterior, pois
existe uma relação visual entre os espaços, onde as paredes brancas, juntamente com
o “jogo” de luz, transmitem uma sensação de amplitude e de leveza.

Ilustração 144 – Fotografia do exterior do Centro
(Neves, 2007, p. 153).

Ilustração 145 – Fotografia do exterior do Centro (Neves, 2007, p. 156).

O rasgar dos vãos horizontais ao longo da rua, na face do edifício, denuncia um diálogo
numa outra escala entre o edifício e as pessoas que percorrem a rua, permitindo uma
abstração dessa massa volumétrica. Os volumes são rasgados por um envidraçado
horizontal, ampliando a noção de espacialidade do atravessamento. Segundo o ponto
de vista de quem a percorre os volumes, ao nível do plano da rua, percebe a intenção
de comunicação entre ambos lados, garantindo uma visão transversal completa do seu
interior e dos respetivos pátios.
Numa relação de cumplicidade entre o interior e o exterior e pelas sucessivas
transparências, a rua ganha destaque e uma nova forma de a atravessar, de a viver,
onde o edifício procura favorecer e, ao mesmo tempo, fazer uma ligação entre o
passado e o presente da cidade.
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4. CASOS DE ESTUDO
Desenhar um edifício é assumir a repercussão do “fora” para “dentro” e de dentro para fora até à
compreensão que tudo é objecto de desenho e então chega-se ao detalhe. […] Trata-se de edificar
uma narrativa, que em ordem ao movimento, olha o pré-existente e activa espaços [eventualmente
estéreis], construindo num só todo identitário, Facto urbano – Facto edilício, como um facto
arquitectónico. (Azevedo, 2012, p.199)

Neste capitulo, apresentamos três obras, distintas em termos cronológicos, geográficos
e programáticos, que se propõem a resolver as situações para os quais foram propostos,
mas que ao mesmo tempo introduzem no projeto um atravessamento, seja ele entre
cotas, ruas ou praças.
Estes exemplos demostram como os seus autores introduziram o programa dado num
determinado contexto, mas que pela leitura que fizeram do sítio, sentiram necessidade
de estabelecer relações e ligações, edificando novos programas, permitindo um novo
modo de percorrer e habitar esses espaços. Estas obras têm à intenção de se
integrarem no espaço e no desenho urbano dos locais em que se inserem, contribuindo
não só para a sua imagem, mas também para o desenvolvimento do espaço público.
Pretendemos, assim, demonstrar uma experiência vivida na primeira pessoa, fazendo
uma caracterização formal e morfológica destes projetos e dos atravessamentos que
propõem. Tendo como premissa o edifício como promotor de um atravessamento
urbano, evidente através da intuição e leitura dos lugares feita pelos arquitetos Giuseppe
Mengoni, Gonçalo Byrne e ARX, o atravessamento desenvolvido nunca se sobrepõe a
obra, mas é sim parte integrante da mesma.
Apresentamos as seguintes obras: a Galleria Vittorio Emanuelle II (1867), um projeto de
Giuseppe Mengoni em Milão – capital da Lombardia em Itália – que tinha no seu
pressuposto a criação de atravessamentos de modo a fazer a ligação entre a praça do
Duomo e a praça La Scalla. Um atravessamento que era pretendido no lançamento do
projeto, que pela sua escala, localização e programa se tornou numa referência na
cidade, um facto urbano. O Centro Cívico do Centro Histórico de Leria (2012), em
Portugal, um projeto de Gonçalo Byrne, que surgiu pelo degradação e abandono dessa
zona. Este projeto pretendeu ativar e dinamizar o seu contexto, propondo para além do
seu programa uma praça e um atravessamento entre as ruas que o delimitam, dando
um novo espaço público ao Centro Histórico de Leria. O Mercado de Abrantes (2015),
em Portugal, um projeto dos ARX, localiza-se na transição para o centro histórico, no
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espaço das antigas oficinas da Rodoviária do Tejo, cujo avançado estado de ruína
recomendou a sua total demolição. Devido a sua localização, tal como no projeto
anterior, os arquitetos decidiram ir além do programa propondo um atravessamento
ligando as duas ruas que delimitam o mercado, ruas que tendem uma diferença de cotas
considerável. Este atravessamento além de criar uma nova ligação, permite que se
atravesse o mercado, dinamizando assim a sua utilização.
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4.1. GALLERIA VITTORIO EMANUELLE II – GIUSEPPE MENGONI
Breve Enquadramento Histórico
Depois da libertação de Milão, capital da Lombardia em Itália, do controlo dos austríacos
em 1859, o seu Município realizou um projeto de renovação urbana que visava redefinir
a imagem da cidade e do seu papel no novo contexto político e institucional.
Nesta época Milão tinha uma população de aproximadamente 196.000 pessoas dentro
do círculo das muralhas e aproximadamente 47.000 no Corpi Santi di Milano77 e
apresentaram taxas de crescimento mais rápidas, tanto no número de habitantes e suas
atividades económicas. Neste contexto em vigor de prosperidade, a Piazza del Duomo,
que foi o coração civil e espiritual da cidade, tinha sido submetido a vários projetos de
reforma desde o início do século, ainda tinha uma estrutura irregular, indigna de uma
cidade que aspira a desempenhar um papel de liderança no pós-unidade Itália. O
espaço em frente da catedral foi ocupado pelo bairro medieval Rebecchino e pelo
Renaissance Portico dei Figini, ambas áreas residências e comercias. Para norte –
onde alguns anos mais tarde, a Galleria Vittorio Emanuele II seria construída –
estendeu-se um bairro populoso de residências privadas e edifícios públicos, incluindo
o Teatro Re e do Sede da Polícia Real, dentro de uma teia de ruas estreitas e sinuosas
(Milano. Comune, 2016).

Ilustração 146 – Piazza del Duomo e Catedral Duomo
(Milano. Comune, 2016).

Ilustração 147 – Catedral Duomo e o Bairro Rebecchino em 1865/70
(Milàn l'era inscì urbanfile, 2016).

77

Corpi Santi di Milano, ou em português O Corpo Santo de Milão, era uma área de Milão situada fora das
muralhas da cidade, composta essencialmente por zonas rurais. Esta área em 1873, passou a fazer parte
integrante de Milão, como um todo.
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A necessidade de proporcionar a praça com um novo visual, de modo completo e
monumental, com intenção de ligar diretamente Piazza del Duomo e a Piazza della
Scala, criando uma ligação mais racional entre os setores norte e sul da cidade (uma
necessidade que se fez sentir desde do período da pré-união), estimulou um debate
animado entre os cidadãos, a nova classe dominante e os maiores expoentes da vida
cultural e política de Milão. Este desejo foi satisfeito durante o ano seguinte, em 1860,
quando as primeiras hipóteses e propostas para redesenhar centro da cidade, onde se
incluiu a Galleria, foram apresentadas.

Ilustração 148 – Mapa da cidade de Milão e um detalhe da Piazza del Duomo em 1845 (Milano. Comune, 2016).

Durante algumas décadas de projetos e propostas mal sucedidas, a longa controvérsia
da modernização Piazza del Duomo e o desejo de juntá-la diretamente a Piazza della
Scala através da abertura de uma nova rua, foi resolvido e começou a tornar-se uma
realidade graças à Camara Municipal local conduzida pelo Presidente Antonio Beretta.
Em 05 de Dezembro de 1859 um decreto assinado pelo rei Vittorio Emanuele II autorizou
a Camara Municipal a emitir um sorteio de 2 milhões de bilhetes de lotaria por 10 liras
cada, atribuindo os recursos para a iniciativa. A estratégia não foi tão rentável quanto o
esperado, mas, no entanto, teve o mérito de chamar a atenção da imprensa, informar
melhor os milaneses e levá-los a envolverem-se mais em projetos municipais.
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Em abril de 1860, foi anunciado um concurso de ideias abertas a todos os cidadãos, a
fim de solicitar a opinião pública, para reunir ideias e sugestões que iram servir de base
para a reelaboração da Piazza Duomo. O comité municipal depois de considerar as
propostas mais variadas e criativas, bem como os mais razoáveis e práticas, conseguiu
traçar um esboço básico de um projeto que incluía, além da reformulação da praça, uma
rua coberta, com fins primariamente comerciais, localizada onde a Galleria se encontra
atualmente.
Em 1863, o terceiro e último concurso de propostas para a Galleria foi realizado, no
qual, Giuseppe Mengoni participou em oposição ao arquiteto milanês Giuseppe
Pestagalli, professor na Academia de Belas Artes de Brera. Entre os dois, a proposta do
Mengoni prevaleceu pela sua funcionalidade e a atenção dada aos efeitos cénicos do
desenho urbano e a capacidade de aprofundar a complexidade do processo de
construção que tal projeto implicava. Nesta fase, o atravessamento, que eventualmente
se tornou uma rua comercial com uma cobertura de ferro e vidro, ainda era composto
de um único braço, mas já incluía uma área de alargamento octogonal no centro do
caminho. O projeto foi aprovado pelo conselho da cidade nas sessões de 15 e 16 de
setembro de 1863, mas não foi a solução final para o projeto Galleria, que foi definido
no ano seguinte (Milano. Comune, 2016).

Ilustração 149 - Projeto de Giuseppe Mengoni da Piazza del
Duomo e da Via Vittorio Emanuele aprovado pelo Conselho da
Cidade de Milão em 1863 (Milano. Comune, 2016).
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O projeto vencedor de Giuseppe Mengoni, aprovado em 7 de Setembro de 1864, sofreu
várias modificações com base em alterações do arquiteto, a partir de informações mais
detalhadas fornecidas pelo júri e do pela Comissão do Ordenamento, que tinha vindo a
acompanhar a qualidade arquitetónica dos novos edifícios da cidade desde 1807.
Assim, verificou-se em relação ao projeto de 1863, mudanças consideráveis, tais como
a adição de mais dois braços mais curtos para a Via Silvio Pellico e Via Ugo Foscolo, o
que tornou o projeto num cruzamento de atravessamentos com uma praça central, o
que deu uma relevância significativa ao projeto arquitetónico. O atravessamento
principal que liga a praça do Teatro La Scalla, surge numa das suas arestas.

Ilustração 151 – Axonometria do projeto final de Giuseppe Mengoni (Milano. Comune, 2016).

Giuseppe Mengoni aumentou o número de pisos acima do piso térreo de dois para
quatro, o último dos quais era invisível a partir do interior, escondido pela cobertura, a
Galleria cresceu em altura e largura, de modo a aumentar as receitas, mas também de
modo a tornar-se um novo espaço urbano e arquitetónico, rico pelo sua
monumentalidade e valores ambientais, o que a tornou num modelo internacional
(Milano. Comune, 2016).
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Na sua configuração final, a Galleria é composta por 1260 espaços, contabilizando de
baixo para cima inclui 298 espaços no subsolo, 160 no piso térreo das quais 92 são
lojas com vista para a área coberta, 154 espaços na mezzanine, 121 no primeiro andar,
171 no segundo andar, 173 no terceiro andar e 183 no quarto andar (apenas visível a
partir dos pátios interiores).

Ilustração 152 – Corte da Galleria Vittorio Emanuele II (Milano. Comune, 2016).

No dia 7 de Março de 1865 deu-se a cerimónia para a colocação da primeira pedra, na
presença do Rei, Sua Majestade Vittorio Emanuele II, a quem o projeto tinha sido
dedicado. Nessa altura, a primeira demolição dos edifícios, localizados na área
designada para a Galleria, já tinha sido realizada, de modo a que Mengoni pudesse criar
e configurar um espaço representativo para este importante evento simbólico no que
restava do labirinto de vielas entre a Via dei Due Muri e a Piazza della Scala. Este
espaço, foi realizado a partir de uma escavação e de um caminho a partir da Piazza
della Scala, que terminou numa grande área octogonal onde a cerimónia foi realizada.

Ilustração 153 – Pintura da colocação da pedra fundamental do Galleria por Domenico Induino (1865) (Milano. Comune, 2016).
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A construção da Galleria, começou a partir da parcela entre a Piazza della Scala e a
futura praça octogonal, depois de completar a expropriação e demolição dos edifícios
existentes. As construções das massas foram completadas por volta de 1866. Em
janeiro de 1867, começou a construção da cobertura de ferro fundido e de vidro, primeiro
a cobertura dos braços e depois a grande cúpula central. A cobertura foi feita a partir de
ferro e ferro fundido com elementos pré-fabricados e folhas de vidro listrado, montados
em sequência pelos trabalhadores.

Ilustração 154 – Fotografia da construção da
Galleria (Milàn l'era inscì urbanfile, 2016).

Ilustração 155 – Estrutura metálica da cobertura (Milàn l'era inscì urbanfile,
2016).

Ilustração 156 – Andaimes móveis na construção
da cúpula (Milàn l'era inscì urbanfile, 2016).

Ilustração 157 – Fotografia da construção dos volumes da Galleria (Milàn l'era
inscì urbanfile, 2016).

Foram no início dos trabalhos, construídos andaimes de madeira, para serem usados
em todo o projeto, mas mais especificamente para a construção da cúpula. Para a
cúpula foi elaborada uma plataforma complexa, sobre um sistema engenhosa de carris,
permitindo a sua movimentação, facilitando o trabalho e tornando-o mais rápido.

Ricardo José Malheiro Caridade

118

Facto arquitetónico e facto urbano: o edifício como promotor de um atravessamento urbano

A dimensão e a importância do projeto para a cidade, transformou o estaleiro das obras
da Galleria num “teatro” de esforço coletivo, habilmente coordenada por Mengoni e pela
sua equipa. Nas fotografias podemos ver o edifício em construção e, ao mesmo tempo
revelam o comprometimento intelectual dos muitos homens no trabalho, o arquiteto,
engenheiros, empresas de construção civil, encarregados e trabalhadores. Cerca de
1.000 pessoas estiveram envolvidas na construção da obra todos os dias, desde de
trabalhadores

não

qualificados,

pedreiros,

pintores,

carpinteiros,

mecânicos,

serralheiros, vidraceiros e nos estágios iniciais da fase acabamentos, pintores,
estucadores, decoradores e artistas (Milano. Comune, 2016).

Ilustração 158 – Construção interna da Galleria (Milano.
Comune, 2016).

Ilustração 159 – Trabalhadores na construção interna da Galleria
(Milano. Comune, 2016).

No verão de 1867, enquanto as decorações de estuque estavam a ser aplicadas aos
edifícios e os mosaicos de mármore iam sendo colocados no chão, os quatro Mestres
de Brera78 trabalharam nas pinturas da Galleria, entre elas as quatro partes do mundo,
África, América, Ásia e Europa e as alegorias das atividades humanas, agricultura, arte,
indústria e ciência. Entre Julho e Setembro desse ano, foram colocados nas saliências
das pilastras que marcaram as fachadas dos edifícios, estátuas de gesso de célebres
italianos, escritores, artistas, cientistas, exploradores e políticos que, ao longo dos
séculos, glorificaram Milão e Itália. Assim em pouco mais de dois anos, entre Março de
78

Artistas considerados mestres pela Accademia di Belle Arti di Brera.
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1865 e Setembro de 1867, a Galleria foi concluída com a exceção do arco da entrada
da Piazza del Duomo, foi aberta ao público e ao comércio. A 15 de Setembro de 1867,
realizou-se a cerimónia de abertura com a presença do rei Vittorio Emanuele II.
At the time of the inauguration, the covered "walkway" looked like a "great hall", "enclosed" between
the elegant and daring cast iron and glass coverage, the polychrome floor, the facades adorned by
pilasters decorated with stuccos and decorative cement, wrought iron and the coats of arms of the
main Italian cities in colored enamels, the statues of famous Italians, and of course, the shops on the
ground floor, rich in goods and sparkling crystals, "closed" as they were "by large glass doors.".79
(Milano. Comune, 2016)

Ilustração 160 – Ilustração do dia de inauguração da Galleria
(Milano. Comune, 2016).

Ilustração 161 – Vista do braço da Galleria em direção a Piazza
della Scala, com as primeiras lojas (Milano. Comune, 2016).

Apesar de se tornar imediatamente um dos lugares favoritos dos Milaneses, a Galleria,
não foi considerada realmente concluída até o arco da entrada monumental na Piazza
del Duomo fosse terminado, como uma marcação do atravessamento coberto, como
uma entrada triunfal e, em conjunto, um ponto focal emergente na praça que tinha criado
a ocasião para o lançamento da Galleria.
A construção desta parte do edifício durou mais de dez anos após a inauguração em
1867, na sequência de uma série de eventos jurídicos, administrativos e financeiros, tais

79

Na data de inauguração, a "passagem" coberta parecia um "grande salão", "fechado" entre a elegante e
ousada cobertura de ferro fundido e vidro, do chão policromia, as fachadas decoradas por pilastras
decoradas com estuques e cimento decorativo, o ferro forjado e os brasões das principais cidades italianas
em esmaltes coloridos, as estátuas de italianos famosos e, claro, as lojas no piso térreo, ricas em produtos
e cristais brilhantes, "fechadas", como elas eram "por grandes portas de vidro." (Tradução nossa).
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como a eleição de um Presidente de Câmara e do conselho da cidade, a falência da
empresa britânica English Society – que financiou uma parte substancial do projeto – e
subsequente venda, em 1869, à Câmara Municipal de Milão da Galleria e dos seus
edifícios anexos.

Ilustração 162 – Fachada do arco trajano na
Piazza del Duomo com uma lista das diferentes
pedras a utilizar (Milano. Comune, 2016).

Ilustração 163 – Galleria Vittorio Emanuele II no dia da sua inauguração, com
o arco trajano ainda em construção (Milano. Comune, 2016).

Nos termos do contrato estava estabelecido que o arco tinha que ser concluído até
Dezembro de 1877, quando, praticamente na véspera da inauguração, o arquiteto
perdeu a sua vida. Ao examinar de perto os últimos retoques, Mengoni caiu do andaime
a 30 de Dezembro de 1877, assim por causa de seu trágico destino, o seu nome ficou
para sempre ligado à obra arquitetónica mais significativa na cidade, naquela que era
uma obra melhor que expressa o caráter positivo da modernidade e da
monumentalidade urbana.

Ilustração 164 – O arco da entrada da Galleria da Piazza del Duomo (Milano. Comune,
2016).
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Ilustração 165 – Interior da Galleria (Milàn
l'era inscì urbanfile, 2016).
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Durante a Segunda Guerra Mundial, Milão sofreu sérios danos no tecido urbano e do
seu património monumental. Um alvo estratégico da aliança anglo-americana devido ao
seu papel industrial e comercial, junto com Turim e Génova, a cidade foi repetidamente
bombardeada em ataques aéreos de 1940 a 1944. Enquanto os primeiros ataques
causaram danos limitados, os bombardeamentos do mês de Outubro de 1942, os mais
trágicos em Agosto de 1943 e os de 1944, alteram profundamente e permanentemente
a imagem da cidade.
A capital de Lombardia foi alvo de sessenta ataques aéreos causando dezenas de
milhares de mortes e foi a causa da transformação urbana e arquitetónico da cidade nas
décadas do pós-guerra. Um terço do edificado de Milão foi destruído pelos
bombardeamentos e pelos incêndios que deflagraram. Mais de 65% dos edifícios
protegidos pelas autoridades do património foram danificadas, apesar das medidas de
defesa nacional e as ordens de salvaguarda que formaram tomadas em Milão, com
grande clarividência e discernimento técnico, pelo Ministério da Educação Nacional,
encarregado das atividades e bens culturais no tempo do governo fascista.

Ilustração 166 – Planta que demonstra os locais afetados pelos bombardeamentos (Di Francesco, 2014).
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In the cloudless night of the 12th of August 1943 at exactly 00.35, planes relentlessly release over
1,200 bombs and incendiary bombs over the city.
A sound of hell, an intense downpour of fire in six consecutive multiple raids which hit the city centre
damaging a number of historical buildings: a wing of Palazzo Reale is in flames, Palazzo Marino, la
Rinascente, S. Fedele, il Duomo, the archbishopric is ablaze, and even the church S. Maria delle
Grazie is hit (fortunately the Cenacolo is being spared as it is protected by sandbags).
A tremendous horror sweeps away daily life, the buildings are torn down, crushed by tonnes of
mainly incendiary bombs.
In the previous attacks the bombing damaged the Teatro Filodrammatici, il Circolo Filologico, la
Centrale del Latte, il Corriere della Sera, la Pinacoteca di Brera, Fatebenefratelli Hospital, Corso
Magenta, the neighbourhood of Ticinese, Garibaldi and Sempione.
No neighbourhood has been saved from the sheer violence and scars of the war.80 (Milano.
Comune, 2016)

Dos vários edifícios e património histórico destruído a Galleria Vittorio Emanuele II, não
escapou a bombardeamentos sendo também destruída. Na noite de 12 de Agosto de
1943, um ataque noturno atingiu a Galleria destruindo a sua cobertura de ferro e vidro
e os prédios que a componham.

Ilustração 167 – Interior destruído da Galleria
(Milano. Comune, 2016).

Ilustração 168 – Interior destruído da Galleria (Milàn l'era inscì urbanfile, 2016).

80

Na noite sem nuvens do dia 12 de Agosto exatamente as 00.35h, aviões implacavelmente libertaram
mais de 1.200 bombas e bombas incendiárias sobre a cidade.
Um som do inferno, uma chuva intensa de fogo em seis ataques consecutivos que atingiram o centro da
cidade danificando uma série de edifícios históricos: uma ala do Palazzo Reale está em chamas, Palazzo
Marino, La Rinascente, S. Fedele, o Duomo, a Arquidiocese está em chamas, e até mesmo a igreja S. Maria
delle Grazie é atingida (felizmente, o Cenacolo foi poupado, pois está protegido por sacos de areia).
Um tremendo horror varre a vida diária, os edifícios são derrubados, esmagados por toneladas de bombas,
principalmente, incendiárias.
Nos ataques anteriores o bombardeamento danificou o Teatro Filodrammatici, il Circolo Filologico, la
Centrale del Latte, il Corriere della Sera, la Pinacoteca di Brera, Hospital Fatebenefratelli, Corso Magenta,
o bairro de Ticinese, Garibaldi e Sempione.
Não houve um bairro que tivesse sido salvo da violência pura e cicatrizes da guerra. (Tradução nossa).
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The glass of the vault is completely shattered as if the sky had fallen, the iron-made structure torn off,
the floors ripped out, buildings damaged and in ruins, the pilaster strips, lesenes and caryatids
scraped away.81 (Milano. Comune, 2016)

A 26 de Abril de 1945, a guerra nesta zona da Europa acaba e Milão é libertada do
controlo fascista italiano. A reconstrução torna-se uma prioridade, o presidente da
cidade, Antonio Greppi, considera a possibilidade de vender a Galleria, de modo
conseguir os fundos necessários para os primeiros trabalhos de reconstrução
essenciais. Isto torna-se uma hipótese real e tangível, assim que ofertas começam a
chegar aos escritórios da administração local, por parte de um número de empresas
interessadas em adquirir os edifícios da Galleria. A cidade levanta-se e mostra a sua
indignação, os cidadãos dão voz a um sentimento comum e espontâneo que o local
mais importante de encontro social da cidade deve pertencer a todos os seus cidadãos
(Milano. Comune, 2016). Fazendo assim com que a possibilidade de venda, fosse
retirada.
Assim sobre os olhares atentos dos cidadãos, inicia-se a reconstrução da Galleria
Galleria confiada à habilidade, zelo, maestria e perfeição dos artesãos, liderados pelo
engenheiro Giuseppe Gianforma. Primeiro a cobertura de vidro é restaurada em
novembro de 1948, em seguida, os edifícios, as peças decorativas, os mosaicos e o
pavimento do piso térreo.
A 07 de Dezembro de 1955, na celebração do santo padroeiro da cidade,
Sant'Ambrogio, os cidadãos milaneses também tiveram um evento festivo para abertura
da "nova" Galleria. “That once again has become the stunning and exuberant monument
it once was and that in all its gleaming splendour breathes an air of happiness”82 (Milano.
Comune, 2016).
Esta “nova” Galleria é uma reconstituição da que Giuseppe Mengoni projetou, assim,
com o contexto apresentado, demostramos agora como a importância deste projeto,
tanto na arquitetura que apresenta como a sua evolução e presença marcou a malha
urbana, tornando-se não só um facto arquitetónico, mas também um facto urbano.

81

O vidro da abóbada está completamente destruído como se o céu tivesse caído, a estrutura feita de ferro
arrancado, os pisos arrancados, prédios danificados e em ruínas, as pilastras descascadas, os
ordenamentos raspados. (Tradução nossa).
82
Que mais uma vez se tornou o monumento impressionante e exuberante que foi anteriormente e que em
todo o seu brilhante esplendor respira um ar de felicidade. (Tradução nossa).
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Ilustração 169 – Fotografia da fachada do arco e da entrada da Piazza del Duomo
(Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 170 – Fotografia do interior
da Galleria (Ilustração nossa, 2016).

Análise Interpretativa
Com o decorrer do tempo, entendo-mos a influência que a Galleria teve na evolução da
malha urbana da área onde se insere. O eixo criado inicialmente pelo atravessamento
entre a Piazza della Scala até a Piazza del Duomo foi, mais tarde, acentuado na malha
urbana pela abertura do quarteirão onde se localiza o Museo del Novecento, até a
Piazza Armando Diaz.

Ilustração 171 – Evolução da malha urbana de Milão com a introdução da Galleria Vittorio Emanule II. Planta da esquerda refente ao
ano 1860, planto do meio referente ao ano 1884, planta da direita refente ao ano 1950 (Ilustração nossa, 2016).

A Galleria como reconstrução fiel á que Mengoni projetou, caracteriza-se por uma forma
em cruz latina, tendo uma cúpula de vidro com uma altura de 47 metros e com um
diâmetro de 39 metros. A planta da obra é caracterizada por uma praça central
octogonal com dois atravessamentos transversais ambos com 14,5 de largura e 32
metros de altura e, tendo o atravessamento norte-sul 196 metros e o este-oeste 105,5
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metros de comprimento. A estrutura das coberturas é totalmente feita de ferro e vidro
aramado com 6 mm de espessura. “The gallery is the traditional centre of the Milanese
social life and it houses elegant cafés, boutiques and book-shops”83 (Fontoynont, 1999,
p. 37).

Ilustração 172 – Planta da Galleria (Frampton,
Futagawa, 1983, p. 27).

Ilustração 173 – Corte transversal da Galleria (Frampton, Futagawa, 1983,
p. 27).

A Galleria pode ser considerada uma descendente direta das galerias de Paris do séc.
XIX, onde é percetível a influência que estas tiveram na sua conceção84. Esta é idêntica
as de Paris, enquanto atravessamentos que permitem ligar áreas de um determinado
contexto, servindo também como espaço comercial, tornando-se parte do espaço
público, ou um prolongamento deste, como uma rua interior. Ao contrário das galerias
de Paris, a Galleria Vittorio Emanuele II, tem uma escala monumental e a sua
localização fazem com que a sua função de atravessamento, enquanto espaço público,
a tornem um facto urbano e arquitetónico único.

83

A galeria é o centro tradicional da vida social Milanesa e abriga elegantes cafés, boutiques e livrarias.
(Tradução nossa).
84
“As J.F. Geist has noted in his study Passengen, this arcade was a direct descendant of the labyrinthine
passages that first appeared in Paris in the 1820s. According to Geist, Mengoni’s design inaugurated the
monumental phase in the development of this type” (Frampton, Futagawa, 1983, p. 27).
Como J. F. Geist observou no seu estudo Passengen, esta arcada era um descendente direto das
passagens labirínticas que apareceram pela primeira vez em Paris na década de 1820. De acordo com
Geist, o porjeto de Mengoni inaugurou a fase monumental no desenvolvimento deste tipo (Tradução nossa).
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Ilustração 174 – Linha cronológica das passagens e galerias mais relevantes, entre 1800 e 1891, com destaque a Galleria Vittorio
Emanuele II com uma cor diferente (Milano. Comune, 2016).

A escala interior, juntamente com as grandes dimensões das entradas completamente
abertas – sem portas – atribui-lhe um carácter público exterior, onde o seu espaço pode
ser utilizado como espaço de circulação, como uma rua que liga, neste caso, duas
praças, onde o seu espaço interior, foi desenhado exatamente como qualquer outra
fachada exterior.
As duas praças a que a Galleria liga, são distintas tanto em escala como na relevância
que tem na cidade, a Piazza della Scala com menor escala onde estão localizados o
Teatro alla Scala, o Pallazzo Marino e a Gallerie d’Italia, no centro da praça esta uma
escultura de Leonardo Da Vinci. Na Piazza della Scala a Galleria não se destaca das
edificações que a rodeia tendo a sua entrada numa das pontas da praça, e em diagonal
em relação a forma da desta, a Piazza del Duomo com uma escala considerável, tendo
bastante importância na cidade, pois é onde estão localizados a Catedral do Duomo de
Milão, o Palazzo Real, o Museu del Novecento e o Grande Museu do Duomo de Milão,
aqui – como já referido anteriormente – a Galleria tem destaque através da sua arcada,
que marca a sua entrada pela praça.
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Ilustração 175 – Vista aérea da aréa envolvente da Galeria Vittorio Emanuele II. ([Adaptado a partir de:] Microsoft Corporation, 2016).

Na aproximação à Galleria sentimos a sua escala monumental, que se impõe na Piazza
del Duomo, escala que se prolonga para o seu interior, com o seu expoente máximo na
cúpula de ferro e vidro localizada ao centro. O edifício, com a sua cobertura em vidro,
simula um exterior, permitindo a iluminação do atravessamento, convidando-nos a
entrar nesse espaço que, pela sua luz e escala, gera uma continuidade espacial entre
as praças e a Galleria. Ao percorrer a Galleria sentimos o seu espaço enquanto
atravessamento, mas também como espaço de permanência, através do seus cafés e
restaurantes. Entende-se a sua importância morfológica na cidade pelo modo como
permite o atravessamento entre as praças, criando um eixo que se prolonga até a Piazza
Armando Diaz, eixo que se visualiza ao percorrer a Galleria. Este torna-se, assim, um
elemento estrutural e estruturante da cidade: estrutural enquanto limiar, delimitando
espaços; estruturante pela sua importância enquanto elemento vivencial da cidade, seja
através do seu atravessamento, como pelo comércio que gerou.
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Ilustração 176 – Conformação do espaço urbano público através Galleria Vittorio Emanuelle II. Desenhos em sequência
cronologicamente sendo o primeiro de 1860, o segundo de1884, o terceiro de 1950 (Ilustração nossa, 2016).

Em suma, a Galleria torna-se o limite entre uma rua coberta e um edifício como promotor
de um atravessamento. Um edifício que, através do atravessamento que promove,
questiona, claramente, a estrutura morfológica do lugar, apresentando uma
contraproposta e promovendo o atravessamento, subvertendo a malha urbana,
reverberando na estrutura existente.

Ilustração 177 – Esquemas síntese da Galleria Vittorio Emanuelle II (Ilustração nossa, 2016).
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4.2. EDIFÍCIO PRAÇA EÇA DE QUEIROZ – GONÇALO BYRNE
Na cidade de Leiria, tal como em muitas outras cidades portuguesas, verificou-se um
desenvolvimento e crescimento, sem um controlo prévio, alterando essencialmente as
periferias destas estruturas urbanas. O desenvolvimento recente de Leiria deveu-se em
grande parte ao sucesso das industrias de moldes nas zonas entre a Leiria, Batalha e
Marinha Grande. Este facto levou a que houvesse um amento significativo da população
que ligado ao descontrolo da expansão urbana conduziu ao abandono do centro
histórico de Leiria, verificando-se assim uma zona degradada e em torno da área
circundante do Castelo de Leiria.
À semelhança do que acontece na grande maioria das cidades portuguesas, são visíveis os
sintomas de degradação do centro histórico da cidade de Leiria, traduzidos na coexistência de uma
população envelhecida com a desativação e abandono dos edifícios, gerando um razoável número
de vazios urbanos. (Gonçalo Byrne Arquitectos apud Faria, 2016)

No centro histórico de Leiria, o Castelo é um monumento basilar, que melhor assinala a
génese medieval da cidade. O Castelo é uma construção dominante sobre o território,
tendo uma importância na história e imagem, da cidade, como elemento fundador da
mesma. Foi a partir do núcleo intramuros que se desenvolveu o núcleo urbano, situado
na encosta a Sul, a meia altura de modo a tirar melhor partido da exposição solar e da
inclinação mais suave.
Neste tecido urbano de cariz medieval que a antiga Rua Direita, atualmente Rua Barão
de Viamonte, é um eixo fundamental estrutura toda a vila medieval para qual convergem
outras ruas, articulando a colina do Castelo com a baixa de Leiria. As condicionantes da
estrutura urbana, principalmente a Norte da Rua Direita, originaram espaços contidos,
ruas estreitas e espaços públicos irregulares, que permanecem até ao dia de hoje.
O eixo estruturante é a Rua Direita, intersectada a intervalos regulares por uma série de ruas quase
perpendiculares, formando o característico padrão de espinha de peixe, modelo urbano protoracional de finais da Idade Média. Apesar desta malha estar basicamente apontada desde o século
XV, a sua ocupação só se foi completando até ao século XX, especialmente da Rua Direita para
Norte, subindo já a colina do Castelo. Cruzam-se nesta área edifícios de grande e pequena
dimensão, de diversas épocas, sendo dominantes os que correspondem aos séculos XVIII e XIX,
[...]. (Rodeia, J., Alves e Rodeia, 2004)

O Centro Cívico, Edifício Praça Eça de Queirós, foi construído num dos vazios da
estrutura medieval, num terreno retangular abandonado nos últimos anos, onde
anteriormente existia uma tipografia que devido ao seu abandono acabou por ruir. Ao
longo de vários anos, este espaço expectante esteve apenas ocupado pelos destroços
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da tipografia, até que a Câmara Municipal de Leiria decide, através de um programa de
regeneração do território urbano, revitalizar este espaço vazio85 com a construção de
um Centro Cívico, numa tentativa de dinamizar o centro histórico, criando ao mesmo
tempo um espaço que promovesse um convívio entre gerações.

Ilustração 178 – Vista aérea da área de intervenção no centro histórico de Leiria ([Adaptado a partir de:] Microsoft Corporation,
2016).

A Câmara põe em prática o programa de Acção Local de Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Leiria, que tem como objetivo a requalificação e a revitalização do
centro histórico, permitindo assim que Câmara propusesse a construção do centro cívico
de modo a responder à necessidade de revitalizar o centro histórico promovendo o
espaço público, resolvendo ao mesmo tempo, um vazio inutilizável. A área de
intervenção estava localizada num quarteirão da Rua Direita, delimitada a Noroeste pela
Rua Direita, ladeado a Sudoeste e Nordeste por dois arruamentos e a Sudoeste estava
marcada por uma construção.
Assim, de modo a desenvolver o projeto, a Presidente da Câmara Municipal de Leiria,
Isabel Damasceno, convida Gonçalo Byrne a deslocar-se a Leiria, propondo-lhe a
realização do projeto para o centro histórico da cidade. O programa previsto inicialmente
para o Centro Cívico, previa a construção de um auditório, um centro de dia e uma

“Estes espaços residuais revelam-se, no entanto, vitais para a regeneração urbana, quer na fixação do
espaço público em áreas onde a sua presença é escassa.” (Gonçalo Byrne Arquitectos apud Faria, 2016).
85
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independentes, mas com o objetivo de servir a coabitação de várias faixas etárias. O
projeto respondeu à necessidade de um espaço de convívio para a população idosa,
necessidade essa apurada através de um inquérito realizado de modo a entender as
necessidades da população do centro histórico.
O edifício-praça Eça de Queirós procura responder a ambos os problemas: propõe uma ocupação
mista, com vertentes de lazer e cultura, enquanto doa, em simultâneo, um espaço público ao centro
histórico. (Gonçalo Byrne Arquitectos apud Faria, 2016)

O arquiteto Gonçalo Byrne, propõe uma praça, um lugar de permanência – que a
população sentia necessidade – apesar do sítio ter uma área reduzida para o programa
proposto, entendeu que seria a atitude mais coerente, pois esta tem um grande potencial
de fixação de atividades e criação de espaço público, uma falência que ocorria nos
centros históricos. O arquiteto viu a potencialidade do lugar e a relação visual que se
tinha com o Castelo de Leiria, constatando que: “[…] Castelo de Leiria, que é muito
bonito, de repente estava todo aqui, porque as ruas são todas tão estreitinhas que
raramente se vê a não ser da praça Rodrigues Lobo, que é a praça principal.” (Byrne,
2010, p. 3).

Ilustração 179 – Vista do Castelo para a área de intervenção
(Ccdrc, 2016).

Ilustração 180 – Vista da área de intervenção para o Castelo
(Renascerleiria, 2007).

O projeto proposto pelo arquiteto Byrne é composto por dois edifícios paralelepipédicos
em cada extremo do lote, estando no centro a praça, a céu aberto. O projeto ocupa a
totalidade da área de intervenção, deixando apenas espaços nas laterais que de modo
a interligar-se com o sistema de arruamentos sinuosos do centro histórico.
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Ilustração 181 – Planta de localização da área a intervir. 1 – Travessa da Tipografia, 2 – Rua Barão Viamonte, 3 – Rua Manuel Antonio
Rodrigues (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 182 – Planta com o afastamento da empena do edifício
e criação de um atravessamento (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 183 – Planta com a proposta do Arq. Byrne (Ilustração
nossa, 2016).

A praça, resultando do vazio entre os dois edifícios, é composta por duas rampas de
acesso, sendo através desta que o arquiteto desenvolve todo o projeto, tornando-se o
lugar de permanência que a população necessitava, mas também num espaço de
distribuição tanto na malha urbana como o projeto.
Este edifício-praça aponta nestes dois sentidos, propondo a fixação de um equipamento misto com
as vertentes de lazer e cultura, simultaneamente com a criação de uma plataforma pública que abre
directamente sobre a Rua Direita. (Gonçalo Byrne Arquitectos, 2016)
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A aproximação ao projeto através da Rua Direita é feita através de uma passagem sob
um volume para o interior de uma praça inclinada, levando-nos a um espaço de
permanência e encontro entre residentes, visitantes e pelas pessoas que frequentam as
várias atividades promovidas pelas associações do edifício. O arquiteto respondeu,
deste modo, ao pedido do programa para um espaço que permitisse as atividades das
duas associações que ocupam o edifício, onde a praça se torna assim no elemento
projetual de grande relevância no todo, onde o arquiteto convoca uma outra presença
de grande importância para quem ali é residente e quem a frequenta, o Castelo de Leiria.

Ilustração 184 – Esquisso do corte longitudinal do arquiteto Byrne, na exposição INSIDE A CREATIVE MIND: Arquitetura
Portuguesa | Criatividade e Inovação (Ilustração nossa, 2016).

Os dois volumes acima do solo, estabelecem uma massa construída de grande transparência para
o interior do quarteirão, onde no topo da praça o envidraçado da cafetaria e centro de dia surge
como uma tela, uma espécie de ecrã que reflecte a imagem do Castelo de Leiria, transportando-o
para o interior desta praça. (Gonçalo Byrne Arquitectos, 2016)

Os dois volumes localizados nos extremos Norte e Sul da área de intervenção, têm
implantações idênticas, tendo ambos as plantas retangulares. O volume a Nordeste tem
uma área reduzida, sendo vazado no piso térreo de modo a permitir o acesso à praça
através da Rua Direita. O volume a Sudeste, tem três pisos acima do solo e destaca-se
pela sua fachada revestida a vidro, onde reflete tudo o que esteja diante dela, seja os
arruamentos mais próximos como o Castelo de Leiria que, tal como o arquiteto
pertendia, transporta-o a sua imagem para o interior desta praça. O arquiteto Gonçalo
Byrne decidiu afastar este volume da empena do edifício contíguo, recriando uma antiga
passagem.
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Ilustração 185 – Esquissos do arquiteto Byrne sobre o projeto na exposição INSIDE A CREATIVE MIND: Arquitetura Portuguesa |
Criatividade e Inovação (Ilustração nossa, 2016).

O espaço público que a praça propõe é ocupado na sua totalidade por duas rampas,
esta inclinação dada à praça deve-se ao modo como o arquiteto tornou possível
aumentar o espaço semienterrado, onde esta situada uma parte significativa do
programa no piso inferior. Esta inclinação ocorre também devido à elevação da cota do
volume onde está localizada a cafetaria e o espaço da academia sénior, permitindo
definir um pequeno terraço, que pode ser utilizado como esplanada, estando a uma cota
que estabelece uma relação visual com o Castelo de Leiria.

Ilustração 186 – Maquete do projeto, vista do arranque da praça/rampa na exposição INSIDE A CREATIVE MIND: Arquitetura
Portuguesa | Criatividade e Inovação (Ilustração nossa, 2016).
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Ilustração 187 – Planta do segundo piso do Edifício Praça Eça de Queirós (Gonçalo Byrne arquitectos, 2016).

Ilustração 188 – Planta do primeiro piso do Edifício Praça Eça de Queirós (Gonçalo Byrne arquitectos, 2016).

Ilustração 189 – Planta do piso térreo do Edifício Praça Eça de Queirós (Gonçalo Byrne arquitectos, 2016).
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A utilização da rampa, de uso subjetivo, permite que haja um confronto entre o utilizador
com a fachada de vidro, num jogo de reflexos da imagem do Castelo, possível pela cota
alcançada através da inclinação da rampa. A segunda rampa com uso objetivo, elevanos ao volume suspenso onde se encontra a mediateca, o acesso a este espaço pode
também ser feito pelo exterior.

Ilustração 190 – Corte longitudinal do Edifício Praça Eça de Queirós (Gonçalo Byrne arquitectos, 2016).

Ilustração 191 – Alçado Sudoeste do Edifício Praça Eça de Queirós (Gonçalo Byrne arquitectos, 2016).

Ilustração 192 – Alçado Nordeste do Edifício Praça Eça de Queirós (Gonçalo Byrne arquitectos, 2016).
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Ao percorrer o edifício percebemos a sensibilidade ao detalhe que o arquiteto teve na
conceção do projeto, desde a escolha do material, ao modo como é executado o cunhal
do edifício, uma analogia à pedra visível no cunhal da Igreja da Misericórdia, localizada
na Rua Miguel Bombarda. O arquiteto utilizou o cunhal da igreja como referência no
desenho da estereotomia da pedra utilizada nas fachadas.
Os materiais utilizados no projeto são bastante diversificados, desde da robustez da
pedra calcária, à textura das paredes pintadas e rebocadas, o vidro e as grelhas
metálicas electro-soldadas, Byrne desenvolve uma composição entre os materiais
resultando em contrastes de cor, textura e temperatura. A escolha da pedra calcária
para o revestimento dos paramentos e para o pavimento do espaço público atribui
características ao edifício que enriquecem a sua imagem, tal como as relações que cria.
A textura da pedra confere uma solidez ao edifício que ao mesmo tempo contrasta com
a tonalidade clara que o suaviza, ligando-se de modo harmonioso com o vidro e com as
paredes pintadas de branco. O metal foi utilizado nos corrimãos dos guarda-corpos,
pormenorizados pelas barras metálicas soldadas, e utilizado no volume a Norte na
fachada interior com a aplicação de grelhas electro-soldadas colocadas à frente do vão,
permitindo assim que a mediateca ali localizada funcione em segurança, servindo de
filtro de luz para interior e, ao mesmo tempo, dando a privacidade necessária ao
funcionamento da mesma.

Ilustração 193 – Vista da praça para o volume a Norte e a encosta do Castelo (Ilustração nossa, 2016).
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No volume Sul, na face interior, manifesta-se a fachada principal, um plano de vidro que
oculta o interior e reflete o exterior, replicando a imagem do Castelo. De modo a garantir
o efeito de espelho pretendido pelo arquiteto – a divisão entre pisos não se manifesta,
não existindo interrupções neste plano, obtendo assim o seu reflexo de uma imagem
completa. A desenho da caixilharia faz com que o plano de vidro seja em divido em três
partes, simulando a existência de três pisos, quando só existem dois.

Ilustração 194 – Vista da praça para o palno de vidro (Ilustração
nossa, 2016).

Ilustração 195 – Reflexo do Castelo no plano de vidro (Ilustração
nossa, 2016).

O edifício praça está inserido numa área relativamente reduzida, sendo que neste
funcionam duas associações independentes, além de servir de centro cívico da cidade
de Leiria, o arquiteto conseguiu conciliar todo o programa pedido e trabalhar com as
restrições impostas; no entanto, devido a inviabilidade financeira o programa foi
reduzido, a construção de um auditório num piso subterrâneo por baixo da praça foi
anulado.
O ingresso ao edifício é feito a partir do piso térreo com a finalidade de garantir um fácil
acesso da cota da rua ao centro de dia, que está divido em duas salas no volume em
que se encontra. A primeira sala é designada de Luís Serra, uma personagem fictícia
de Eça de Queirós, tem como finalidade ser uma sala de artes. A segunda sala encontrase no primeiro piso, num espaço onde se encontra a cafetaria, esta tem o nome de São
Joanina. A sala serve de receção e sala de estar, convertendo-se num ponto de
encontro e de convívio, tornando a entrada lateral que dá acesso a este espaço a
entrada mais utlizada do centro cívico.
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Ilustração 196 – Sala de artes, Luís Serra (Ilustração nossa,
2016).

Ilustração 197 – Sala São Joanina (Ilustração nossa, 2016).

Os acessos verticais entre pisos no projeto são feitos a partir de escadas e elevador,
permitindo uma acessibilidade inclusiva, tendo em conta os utilizadores frequentes do
centro. No piso térreo, além de existir a sala Luís Serra já referida a uma cota
ligeiramente mais baixa, existe também um núcleo de instalações sanitárias e uma zona
de arrumos. No lado poente, arranca o corredor interior que liga a galeria de exposições
e a mediateca através de escadas. O corredor tem um vão horizontal continuo para a
rua, tornando este espaço bastante iluminado, onde podemos ver na parede que
acompanha este vão, uma linha cronológica da obra de Eça de Queiroz. A partir do vão
podemos também observar a casa onde o escritor viveu e escreveu a obra literária do
Crime do Padre Amaro, obra que foi usada pelo arquiteto como tema para o conteúdo
gráfico e expositivo do Centro Cívico.

Ilustração 198 – Corredor que liga as partes do projeto
(Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 199 – Linha cronológica de Eça de Queirós, presente
no corredor (Ilustração nossa, 2016).

Ainda no volume do lado Sul, no segundo piso, podemos encontrar uma sala para
formação designada de Padre Amaro, que juntamente com as salas referidas
anteriormente estão destinadas à associação Sempraudaz, que tem como objetivo
utilizar estas salas para promover ações culturais de carácter formativo destinadas à
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população da terceira idade. Estas ações ocorrem no âmbito do “Programa de
Dinamização Cultural do Centro Cívico”, destinado a todos os públicos. A sala Padre
Amaro, como espaço especifico para a formação apresenta dimensões e proporções
necessárias para realizar a sua função, bem como a iluminação apropriada para este
fim. Esta sala destaca-se das outras pelo detalhe do seu pavimento em parqué colocado
a cutelo, em contraponto com outras partes do centro que são pavimentadas a pedra,
isto dá a sala um ambiente mais nobre, além de tornar o ambiente do ponto de vista
acústico e térmico mais confortável. A sala apresenta, num dos paramentos um vão de
dimensões consideráveis orientado a Norte, que ocupa todo o comprimento da sala,
abrindo-a sobre a praça, a cidade e o Castelo86.

Ilustração 200 – Sala Padre Amaro (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 201 – Vista da sala Padre Amaro (Ilustração nossa,
2016).

No volume Norte do edifício, entre as salas São Joanina e Padre Amaro, encontra-se a
sala Eça de Queirós, uma sala independente da Camara Municipal de Leiria, que tem
como o objetivo promover ações de desenvolvimento da associação do Concelho de
Leiria, focando-se especialmente no público jovem, através da cedência deste espaço
para o Centro Jovem e Mediateca. O seu interior é semelhante à sala Padre Amaro,
como uma diferença que se destaca na sua fachada, uma grelha electro-soldada que
filtra a luz e a vista que temos para o exterior, criando um efeito na imagem e perceção
que se tem do exterior do edifício.

“[…] uma abertura claramente horizontal de vista sobre a praça, mas também sobre a cidade e o Castelo”
(Byrne, 2013).
86
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Ilustração 202 – Centro Jovem e Mediateca (Ilustração nossa,
2016).

Ilustração 203 – Entrada do Centro Jovem e Mediateca
(Ilustração nossa, 2016).

O arquiteto desenvolve o projeto a partir das pré-existências e da envolvente, que
definem a forma e a materialidade do edificado, deste modo Byrne através da perceção
e interpretação que fez do lugar e das suas potencialidades, pretende acrescentar valor
e dar uma nova forma de viver o centro histórico de Leiria.
Na aproximação ao edifício, é visível a preocupação que o arquiteto teve ao projetar
este edifício de modo a enquadrá-lo e a relacionar-se com a sua envolvente – apesar
dos condicionamentos inseridos por este – demostrando isso através da preservação
da malha urbana ou tendo em conta edifícios nas proximidades quando determinou a
localização dos vãos, tendo sempre como objetivo que a sua acessibilidade fosse
possível praticamente de todos os espaços que o delimitam, seja através da praça ou
das ruas adjacentes.

Ilustração 204 – Aproximação ao edifício pela Rua Manuel Antonio Rodrigues
(Ilustração nossa, 2016).
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O edifício permite a ligação de ruas através da praça que liga a umas escadas
atravessando todo o projeto, o arquiteto criou assim uma nova forma de atravessar ou
percorrer aquela envolvente. Através do afastamento do projeto de uma empena de um
edifício contíguo, este recriou uma passagem, que ali já tinha existido. Gonçalo Byrne
projetou assim, um edifício onde o elemento protagonista é o espaço público, criando
relações visuais com o Castelo e dando as condições necessárias para habitar um
espaço esquecido e bastante estreito numa malha urbana que impondo alguns
condicionamentos, é resignificada pela obra.
Ao percorrer a obra, sentimos que a praça gerada pela rampa, promovendo o seu
atravessamento, é desenvolvida numa continuidade com o espaço público. Ao iniciar a
subida desta, passamos por debaixo de um volume – onde está situada a mediateca –
como se de uma entrada se tratasse, seguidamente, encaramos a praça como um
espaço aberto. Neste percurso percecionamos o plano de vidro que se impõe a quem
sobe esta rampa e as relações visuais que pelo jogo de reflexos, nos dá uma imagem
do Castelo e da sua encosta. Esta imagem refletida da paisagem envolvente é a
realidade para quem faz o trajeto contrário.

Ilustração 206 –Atravessamento
(Ilustração nossa, 2016).

através

da

rampa/praça

Ilustração 207 – Atravessamento através das escadas que
ligam a praça/rampa (Afasiaarchzine, 2013).

Concluindo, no lugar onde existiu uma tipografia que caiu em ruína, o projecto do centro cívico de
Leiria surge e ocupa um vazio no centro histórico desta cidade. É através da construção deste
edifício que se resolve numa escala local um problema de abandono e ruína do centro histórico de
capacidade reduzida de atractividade, transformando o lote vazio num edifício que inclui no seu
programa o espaço público que por sua vez estabelece fortes relações com o Património em seu
redor. “O projecto é pensado como forma que é escavada a partir de um redesenho do espaço
público. Ele é pensado ao mesmo tempo como uma espécie de mecanismo de recentrar da praça
e ancorá-la no contexto da cidade.” (Byrne, 2013).

Em suma, o Centro Cívico apresenta-se como uma obra que tem como objetivo ativar e
dinamizar um contexto esquecido e degradado. Este promove um atravessamento como
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um prolongamento do espaço público, uma falência existente neste contexto, com uma
morfologia urbana de carácter medieval. Não se sobrepondo à malha existente, esta é
resignificada pela obra que, pelos atravessamentos que propõe – pela rampa/praça até
às escadas que interligam duas ruas, ou pelo afastamento da empena contígua à área
de intervenção, recriando um atravessamento antigo – gera um novo significado a um
vazio urbano.

Ilustração 208 – Esquema síntese do Centro Cívico de Leiria. (Ilustração nossa, 2016).
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4.3. MERCADO MUNICIPAL DE ABRANTES – ARX
O edifício do Mercado Municipal de Abrantes surgiu da necessidade de proporcionar um
espaço adequado aos comerciantes do mercado existente, um mercado modesto, mas
dinâmico, que se encontrava na generalidade degradado e desadequado em termos de
utilização e de condições higiénicas.
Deste modo, a Câmara Municipal decidiu que este novo mercado seria construído
noutro local, nas oficinas da Rodoviária do Tejo. Esta nova localização encontra-se na
transição para o centro histórico, inserido entre construções antigas, cujo avançado
estado de ruína recomendou a sua total demolição. Trata-se de um lote urbano com
uma área de 1280 m2, situado entre duas ruas a cotas diferentes, em baixo (a poente)
o Largo do Tribunal, e em cima a nascente, a rua Nossa Senhora da Conceição. O lote
encontra-se implantado sobre uma plataforma contida pela muralha da cidade.

Ilustração 209 – Oficinas da Rodoviária do Tejo (Safre,
2011).

Ilustração 210 – Oficinas da Rodoviária do Tejo (Safre, 2011).

As dimensões do lote, a sua forma estreita para o programa a desenvolver, foram
características e condições marcaram a forma como o projeto se desenvolveu. No
programa do projeto foi sugerido a importância de constituir a uma ligação entre as ruas,
que criassem um caminho ascendente em direção ao Museu Ibérico de Arqueologia e
Arte, que se pretende construir no Convento de S. Domingos, implantado no pico mais
alto da cidade.
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Ilustração 211 – Planta de localização (ARX Portugal, 2016).

Adicionalmente, uma leitura do local revelou a importância de refletir sobre o impacto deste novo
edifício no seio do casario envolvente, heterogêneo na qualidade arquitetônica e nos tempos de
construção, mas também de escala consideravelmente menor, quando observado a partir de
poente. (ARX Portugal, 2016)

O projeto que inicialmente tinha como objetivo a reabilitação das oficinas, devido ao seu
avançado estado de ruína e degradação, passou-se a desenvolver um novo projeto que
respondesse ao programa proposto quer pela tipologia utilizada, como pela sua situação
urbana.
Na estrutura tipológica do edifício do mercado, a noção de espaço público é levada ao
limite, originando uma diluição entre o espaço do mercado com o tecido urbano. O
mercado de Abrantes é simultaneamente um edifício e uma rua, através dele pudesse
atravessar de uma rua para outra, seja de forma direta, através de escadas que se
abrem no limite norte, ou pelo interior do mercado deambulando entre as bancas até à
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escada em espiral situada no limite sul. “No fundo, trata-se fundamentalmente de uma
rua conformada e coberta por uma casca de concreto aparente pintada a branco” (ARX
Portugal, 2016).
No limite, como ainda acontece em diversas civilizações, o mercado acontece na própria rua onde
os comerciantes vendem a quem passa os seus produtos em bancas e coberturas improvisadas,
numa diluição ou coincidência total do espaço ‘mercado’ no espaço urbano. (ARX Portugal, 2016)

Ilustração 212 – Maquetes de estudo (ARX Portugal, 2016).

Ilustração 213 – Maquete do projeto (ARX Portugal, 2016).

Ilustração 214 – Maquete do projeto, vista interior (ARX Portugal,
2016).

Ilustração 215 – Maquete do projeto, vista interior na
exposição ARX arquivo (Ilustração nossa, 2013).

O mercado apresenta escalas diferentes dependendo da rua em que estamos, os
arquitetos, após uma leitura do lugar, tiveram que refletir e prever que presença teria
um edifício novo naquele contexto. Assim, de modo a relacionar-se com as casas que
formam o seu contexto, os arquitetos desenvolveram o projeto de forma a que no lado
nascente, da Rua Nossa Senhora da Conceição, este se enquadrasse em termos de
escala com o “[…] seio do casario envolvente, heterogêneo na qualidade arquitetónica
e nos tempos de construção, mas também de escala consideravelmente menor
[…]”(ARX Portugal, 2016).No lado poente do Largo do Tribunal, o projeto apresenta uma
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escala considerável marcando a sua presença, um volume branco destacado do terreno
em que se insere, sobressaindo em relação aos edifícios vizinhos.

Ilustração 216 – Fachada do Mercado no lado poente do Largo do
Tribunal (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 217 – Fachada do Mercado no lado nascente da
rua Nossa Senhora da Conceição (Ilustração nossa, 2016).

Os mercados, tipologicamente, têm um programa que se desenvolve normalmente no
plano horizontal, neste caso, sendo a área de intervenção bastante estreita e o declive
onde está localizada acentuado, levou a que os arquitetos desenvolvessem o projeto
verticalmente.
O mercado é constituído por cinco pisos, dois deles estão diretamente ligados às ruas
que o delimitam. Este espaço caracteriza-se pela abertura dos pisos criando um vazio
que permite visualizar todos os espaços do mercado e a escada em espiral que serve
de acesso vertical ao edifício. Este recuo nos pisos permitiu que, através do grande vão
na parede sul e das claraboias, a luz natural chegasse a todos os espaços.
No coroamento do edifício dois volumes captam a luz solar que flui para aos pisos inferiores através
de aberturas nas lajes dos vários andares, iluminando suavemente os espaços, sublinhando a
textura do concreto e marcando a cadência temporal dos dias. (ARX Portugal, 2016)

O espaço inclui um posto de turismo/receção, vestiários e instalações sanitárias, uma
cafetaria, padaria, pastelaria, floristas, talhos e peixarias, e bancas para venda de
produtos alimentares agrícolas, nomeadamente hortícolas e fruta.
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Ilustração 218 – Planta do piso superior, piso 1 (ARX Portugal, 2016).

Ilustração 219 – Planta ao nivel da Rua Nossa Senhora da Conceição, piso 0 (ARX Portugal, 2016).
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Ilustração 220 – Piso intermédio entre ruas, piso -1 (ARX Portugal, 2016).

Ilustração 221 – Planta ao nivel do Largo do Tribunal, piso -2 (ARX Portugal, 2016).
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Ilustração 222 – Corte transversal pelas escadas em espiral (ARX Portugal, 2016).

Ilustração 223 – Corte transversal a mostrar as escadas em espiral (ARX Portugal, 2016).
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Ilustração 224 –Corte longitudinal pela Rua Nossa Senhora da Conceição, o vazio e as escadas em espiral (ARX Portugal, 2016).

Ilustração 225 – Corte longitudinal pela escadaria exterior que liga as ruas (ARX Portugal, 2016).
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O betão aparente é o material predominante no mercado e que o destaca na paisagem
onde se insere, pois este foi pintado com à cor branca. Este material define toda a obra,
contrastando apenas com um rasgo, com vidro fosco, que permite a iluminação dos
pisos. A cor utilizada no mercado e as interrupções nas lajes permitem que a luz
transmitida, através desse rasgo, seja propagada por todo o espaço.

Ilustração 226 – Interior do Mercado (Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 227 – Vão lateral que ilumina todo o mercado
(Ilustração nossa, 2016)

A cor e o seu desenho contemporâneo destacam-se no contexto das casas de uma
construção mais antiga que o circundam, pretendo com isto dar uma nova vida a um
espaço que estava em ruina e degradado, além de oferecer um novo percurso urbano,
através do atravessamento entre ruas.

Ilustração 228 – Fachada do Mercado em contraste com os
edifícios que a envolvem (Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 229 – Contexto em que o Mercado está inserido
(Ilustração nossa, 2016)

De modo a facilitar a transição entre as ruas, os arquitetos desenvolveram o projeto
como um “edifício rua”, isto é, um edifício que permite o atravessamento entre ruas além
de responder ao programa pedido. Este atravessamento pode ser realizado através de
uma escadaria exterior incluída no mercado, paralela ao espaço de comércio, através
do próprio mercado seja por escada moldada escultoricamente em forma de espiral,
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ligando todos os pisos ou através do elevador, tornando-se assim acessível a pessoas
com mobilidade reduzida, mas também permitindo que estas possam fazer a transição
entre ruas de um modo mais fácil.

Ilustração 230 – Atravessamento exterior que liga as duas ruas e ao Mercado
(Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 231 – Escada em espiral que liga
todos os pisos permitindo o atravessamento
interior entre ruas (Ilustração nossa, 2016).

Esta opção estratégica, de permitir a ligação entre ruas com diferentes cotas, foi tomada
juntamente com a Camara Municipal, com o objetivo de conferir a este lugar uma nova
lógica de articulação de diversas áreas do centro histórico de Abrantes. Esta ligação
entre a parte baixa e alta da cidade, interliga, nomeadamente o Vale da Fontinha, o
Largo 1º de Maio e o Jardim da República.
O atravessamento criado pelo Mercado está inserido numa estratégia global, num novo
percurso pedonal dentro da cidade. O mercado, através da escadaria exterior, ofereceu
uma ligação de usufruto público – um elemento tradicional nos centros históricos – entre
o Largo 1º de Maio e a Rua de Nossa Senhora da Conceição, onde foi construído a
Unidade de Saúde Familiar de Abrantes.
O percurso pedonal criado pelo Mercado tem continuidade na Unidade de Saúde
Familiar de Abrantes, que estabelece a ligação pedonal ao Jardim da República. O
Mercado torna-se, assim, um elemento fundamental nesta ligação pois foi desenvolvido
de modo a ser acessível por todas as pessoas, tendo em conta isto, os arquitetos, além
das ligações descritas anteriormente, garantiram que esta ligação vertical pudesse ser
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efetuada por pessoas com mobilidade reduzida, colocando elevadores que percorrem
todos os pisos do Mercado.

Ilustração 232 – Planta e corte esquemáticos (ARX Portugal, 2016).

O Mercado foi desenvolvido pelos arquitetos ARX de modo a responder ao programa
pedido, ao mesmo tempo, oferece um novo espaço público à cidade, um percurso
pedonal que permite o atravessamento entre duas ruas, seja ele feito exterior ao
Mercado ou pelo interior do mesmo. Um projeto que, entendendo as suas
potencialidades e falências, se integrou no lugar, oferecendo um novo espaço, bem
como uma nova vivência.
O novo Mercado de Abrantes é simultaneamente edifício e rua. Através dele passa-se de uma rua
para outra, seja de forma directa através da escada que se abre no limite norte, ou deambulando
entre bancas e a escada em espiral situada no limite sul. (ARX Portugal, 2016)

Ao percorrer o Mercado, sentimos os seus espaços como integrantes de uma sequência
espacial contínua, entre o contexto e a obra, através dos atravessamentos propostos.
O atravessamento exterior é uma ligação direta entre ruas, mas com permeabilidade
com os espaços do Mercado, onde sentimos, assim, a possibilidade escolher entre
vários percursos. O atravessamento interior promove uma ligação continua entre os
espaços comerciais e percurso interno do Mercado, onde sentimos a sua escala,
percecionada através dos rasgos entre pisos e da luz que os percorre. Os
atravessamentos promovidos pelo Mercado, permitem fazer a ligação topográfica entre
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duas ruas, fazendo parte de um sistema espacial contínuo no qual estabelece a base,
que organiza o mercado e o relaciona com a envolvente.
Em suma, o Mercado de Abrantes é uma obra que colmata uma falência na malha
urbana existente, criando um subsistema que reverbera na estrutura existente,
interligando duas ruas, num novo percurso pedonal, como parte integrante de uma
estratégia global para o centro histórico. O Mercado torna-se assim um elemento
essencial na ativação desta estratégia como mediador entre a topografia e a envolvente.

Ilustração 233 – Esquema síntese do atravessamento exterior do Mercado de Abrantes (Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 234 – Esquema síntese do atravessamento interior do Mercado de Abrantes (Ilustração nossa, 2016)
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5. TEMA EM PRÁTICA: PROJETO ACADÉMICO
Abordamos o trabalho académico desenvolvido na disciplina de Projeto III, onde a
importância do atravessamento no facto arquitetónico e como este se reflete no contexto
em que se insere, assim, em concordância com o tema desta dissertação, apresentase a evolução de um pensamento sobre o território e a sua reinvenção.
Através dos resíduos urbanos, da 5º paisagem – termo utilizado pelo Prof. Ricardo
Zúquete, ao referir-se aos resíduos ou vazios urbanos – como ligação entre o todo,
originou a mutação do lugar através da ativação dos interstícios.
O trabalho desenvolveu-se em diferentes fases e locais, estando todos circunscritos à
Avenida Fontes Pereira de Melo. O projeto foi desenvolvido desde a escala territorial
para edifício particular, isto é, de um masterplan a projetos individuais presentes neste,
confrontando-nos assim com problemáticas distintas e desafios não expectáveis.
Foi pertinente estudar esta paisagem urbana e explorar a sua estrutura segundo uma
atitude sensível. Assim, tentaremos ser coerentes na análise do sítio proposto,
centrando-nos numa zona do território que, pelos seus elementos constituintes, se
mostra atrativa para o desenrolar de uma ideia.
Através de uma continuidade entre o discurso teórico aprofundado na dissertação e a
prática desenvolvida nas aulas, procuramos demonstrar como a evolução e as principais
características do contexto urbano onde se insere o projeto, teve importância no
programa desenvolvimento e desenho da proposta arquitetónica.
Masterplan – Avenida Fontes Pereira de Melo
A Avenida está inserida no projeto de urbanização de uma vasta zona de Lisboa,
elaborado em 1888 pelo engenheiro Ressano Garcia. Este projeto estendia-se desde a
Rotunda do Marquês de Pombal até ao Campo Grande. A Avenida Fontes Pereira de
Melo, no tempo presente, é uma das artérias da cidade, um local de concentração
empresarial, comercial e habitacional o que a torna extremamente movimentada de dia,
mas de noite torna-se deserta.
Esta tornou-se um local de transição entre o Saldanha e o Marquês de Pombal, sendo
que a memória do que Ressano Garcia pretendia para a Avenida foi-se perdendo,
restando só alguns vestígios como alguns elementos arbóreos, o Palácio Sotto Mayor,
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o Quarteirão do Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, a Sede do Metro e os três
volumes centrais abandonados.

Ilustração 235 – Avenida Fontes Pereira em 1934 (Lisboa De
Antanho, 2016).

Ilustração 236 – Praça Duque de Saldanha, inicio da Avenida Fonte
Pereira de Melo (Leite, 2013).

O plano de Ressano Garcia era constituído por duas artérias arborizadas, a avenida
Fontes Pereira de Melo e a avenida da República, articulados por uma rotunda a praça
Duque de Saldanha. Destas avenidas partiam um conjunto de ruas constituindo uma
malha ortogonal que se integrava nos percursos existentes. O conjunto conhecido por
Avenidas Novas estabelecia uma expansão para norte e nordeste da cidade.

Ilustração 237 – Planta de Lisboa de 1807, de Duarte Fava, com a
malha de Ressano Garcia (Lisboa. Câmara Municipal. Museu de
Lisboa, 2016a, editada por nós).
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Com o decorrer do tempo, a Avenida Fontes Pereira de Melo, sendo uma das principais
artérias da cidade de Lisboa, foi sofrendo alterações, dando prioridade ao veículo
automóvel e à velocidade imposta por este. A vias de circulação automóvel aumentaram
e a “imagem” que Ressano Garcia pretendia que está tivesse juntamente com a Avenida
da Liberdade, de corredores verdes na cidade, onde se promovia o passeio e o convívio,
perdeu-se.
O domínio do automóvel e a velocidade imposta por este, criaram uma barreira invisível
que separa os dois lados da Avenida. Toda esta velocidade e o facto de não haver
lugares que promovam a permanência na Avenida, ou a um modo de atravessamento
mais confortável sem que sejamos sujeitos a todas as condicionantes impostas pela
circulação automóvel, fez com que esta se tornasse num espaço de transição entre o
Marques de Pombal e o Saldanha.
Ao percorrer a Avenida encontramos muitos lugares esquecidos, abandonados e
degradados, demostrando a fragmentação existente, onde a vontade de cada um
impera e a relação que cada edifício mantem entre si é pouca ou quase inexistente. À
medida que atravessamos a Avenida vemos a variedade de objetos arquitetónicos que
cada edifício tenta impor, não deixando espaço para que o elemento mais importante,
as pessoas, que vivem estes espaços e estas arquiteturas.

Ilustração 239 – A circulação automóvel no domínio da Avenida
e os objetos arquitetónicos que a caracterizam (Ilustração nossa,
2015).

Ilustração 240 – Contrastes entre os edifícios presentes na
Avenida (Ilustração nossa, 2015).

Na leitura sensível feita da Avenida, entendemos que esta cresceu a um ritmo
vertiginoso, onde foi criada uma “imagem” por via da força plástica exercida pelos
edifícios. A estrutura urbana da Avenida Fontes Pereira de Melo demonstra, à partida,
características interessantes que são despoletadas pelo seu sentido orgânico.
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Identificando estas falências na Avenida, a nossa atuação desenvolve-se no sentido de
revitalizar os espaços residuais ali presentes, dando-lhes um novo sentido, tendo
sempre em conta o modo como permitem o atravessamento entre projetos e com a
Avenida. Um gesto continuo numa tentativa de cerzir esta área.
No percorrer da Avenida e das ruas que nela desaguam – fato que se deve a malha
estabelecida pelo plano de Ressano Garcia – como modo de entender o seu sistema de
espaços e de ligações, percebemos que o caminho para agregar a Avenida, em que a
velocidade impera e o espaço público é escasso ou inexistente, passa pela coerência
resultante de uma nova sequência de espaços urbanos. Estes, têm a capacidade de
reformular a malha pré-existente por via de um percurso atrativo, potenciado pela
qualidade progressiva dos seus espaços.

Ilustração 241 – Axonometria da Avenida Fontes Pereira de Melo, com a intenção de projeto e as áreas a intervir (Ilustração nossa,
2015)
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Tendo como preocupação fundamental o espaço resultante dos vazios urbanos da
Avenida e o modo como estes se articulam com a envolvente, privilegiamos um novo
modo de a atravessar, através de um percurso urbano que, pelas suas componentes
espaciais, constitui um todo dinâmico, capaz de formular um novo sistema sequencial.
Um modo de atravessar que se reflete no plano desenvolvido, mas também nos projetos
propostos – uma atitude que alude à memória do plano de Ressano Garcia, na criação
de uma Avenida como percurso público – uma narrativa contínua que através deste
novo modo de a viver e de a percorrer, tenta revitalizá-la.
No desenvolver do trabalho académico da unidade curricular Projeto III, três questões
(Como, Porquê e Para Quê), colocadas pelo professor Orlando Azevedo,
acompanharam o pensamento projetual, na definição de uma ideia, que se apresenta
como um atravessamento, um novo percurso urbano.
A primeira questão, Como? Através de uma leitura sensível – como referido
anteriormente – compreendendo as falências, os vazios urbanos e o edificado, como
geradores de relações. Uma simbiose entre pré-existente e o projetado, dando origem
ao espaço público gerado pelas áreas intersticiais resultantes da disposição dos
edifícios, criando um percurso conectado aos pré-existentes.
A segunda questão, Porquê? Porque só através da análise e interpretação exaustiva do
território, se torna possível entender e responder as necessidades do local. Assim é
necessário o “entrelaçamento” entre o sítio, as pré-existências e a ideia, isto “[…] implica
o entendimento do projecto de arquitectura como expressão de sensibilidade contextual,
de claridade conceptual e de dimensão poética. É a arquitectura entendida como oficio
reflexivo de procura paciente, de reunião entre o construído e o sítio.” (Manoel, 2009)
A terceira questão, Para Quê? De modo a corresponder aos critérios de requalificação
do sítio através de uma nova forma de percorrer a Avenida, um atravessamento que se
liberte da intensidade e velocidade gerada pelo trafego automóvel, mas também através
da reabilitação e reintegração dos vazios urbanos e pré-existências degradas, que estão
localizadas em vários pontos da Avenida. Estas duas intenções, são uma tentativa de
revitalizar este contexto, oferecendo-lhe espaços de trabalho, uma residência
temporária, um espaço museológico, mas, acima de tudo, oferecer o espaço público
que lhe foi retirado, uma continuidade percorrível que cria novas ligações com a
envolvente em que se insere.
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O desenvolvimento da proposta, tendo como base as três questões e a intenções
anteriormente enunciadas, estabeleceu uma estratégia de continuidade entre as
propostas e o espaço gerado pelo masterplan.

Ilustração 242 – Ortofotomapa de apresentação da proposta (Ilustração nossa, 2015)

A nossa atuação, na forma do masterpaln, divide-se em dois momentos, primeiro
diretamente na Avenida e segundo através dos projetos propostos e dos espaços e
ligações que criam, desenvolvendo um atravessamento contínuo e alternativo, as
condicionantes da Avenida.
O masterplan atua diretamente na Avenida, com a utilização de algum mobiliário urbano
que pretende apaziguar a intensidade do automóvel, a quem a percorre, sendo que este
mobiliário é colocado nas extremidades dos passeios com a estrada de forma a criar
momentos de pausa. Este mobiliário é contínuo ao longo das frentes dos quarteirões,
onde pela forma que tem, permite a colocação de pequenos jardins e árvores entre eles,
numa tentativa de criar um ambiente mais propício a permanência, aludindo a memória
e as intenções de Ressano Garcia.

Ilustração 243 – Exemplo da atuação direta na Avenida
(Ilustração nossa, 2015)
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O masterplan atua através dos projetos de forma particular e geral, particular na medida
em que resolve um determinado programa num sítio específico dentro da Avenida, no
geral, através da continuidade e cuidado dado ao espaço público, contribuindo para a
criação de um novo modo de atravessar a Avenida.
A nossa atuação nesses projetos, pretende revitalizar os sítios esquecidos onde estes
foram inseridos, introduzindo-lhes programas atuais que promovam a permanecia na
avenida e de uma nova perceção a artéria da cidade de Lisboa. Todos os projetos
introduziram novas formas de atravessar espaço da Avenida, seja numa mudança de
cotas ou de ruas, mas destacamos o atravessamento principal que tem origem num
projeto central na Avenida, no qual designamos de três volumes.
Este novo atravessamento urbano, uma nova forma de percorrer a Avenida pelas suas
“entranhas”, compostas de modo a lembrar o que esta já foi no passado, um corredor
arborizado com espaços de permanência, dá assim um lugar de refúgio, que procura
responder a ausência de espaço público na Avenida e a velocidade imposta pelo
automóvel. Com esta intervenção de onde fazem parte os três volumes centrais da
Avenida, na parte posterior onde inicia este atravessamento existe um teatro, uma
tentativa de revitalizar este espaço cultural, de um modo mais digno do que existe
atualmente na avenida, escondido entre os painéis publicitários do edifício, onde está
localizado, sem se entender que ali está.

Ilustração 245 – Ortofotomapa mostrando o atravessamento criado, bem como as ligações que estabelece (Ilustração nossa,
2015).

No centro da Avenida Fontes Pereira de Melo, entre as ruas Andrade Corvo e Martens
Ferrão estão localizados os três volumes, três edifícios desativados e abandonados, a
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partir das quais se desenvolveu uma guest-house e no espaço restante, onde acontece
uma depressão no terreno, deu origem a um espaço que na continuidade do
atravessamento se difere, pois serve de receção ao teatro Villaret que ali foi colocado
dando-lhe um espaço de destaque, neste novo espaço da Avenida.

Ilustração 246 – Corte longitudinal pela depressão do teatro e pela continuidade do atravessamento (Ilustração nossa, 2015).

A cobertura deste teatro, está ao nível da rua, sendo que este inicia o atravessamento
proposto no masterplan, que com os interstícios dos três volumes servem de ligação
entre a Avenida. Este espaço de atravessamento liga ao Palácio Sotto Mayor
(representado pelo circulo vermelho), onde esta situado um hotel que a partir de um
vazio no seu centro, une o desnível entre a Avenida a Rua de Santa Marta, através de
uma escada e um atravessamento pelo hotel.
O espaço iniciado na cobertura do teatro prolonga-se para o quarteirão seguinte, dando
continuidade a este atravessamento, ligando ao jardim do edifício da Portugal Telecom,
onde se desenvolveu uma ponte pedonal que liga a cobertura do centro comercial
(representado pelo circulo laranja) que serve de ligação entre a Rua Eng. Vieira da Silva,
o mercado 31 de Janeiro e o próprio estabelecimento comercial.
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Ilustração 247 – Excerto da maquete do masterplan, com a propostas representadas pelo material castanho, focando o
atravessamento proposto (Ilustração nossa, 2015).

Esta ponte serve também de ligação a um projeto situado do outro lado da Avenida
Fontes Pereira de Melo, projeto esse que se desenvolve em espiral, ocupando um
edifício pré-existente abandonado, cuja conceção foi gerada pela continuidade do
atravessamento, ligando a um espaço desenvolvido no masterplan, onde se situa
juntamente com este projeto, a Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves e o espaço
museológico, designado “Casa da Casa” – projeto que era pedido no enunciado da
cadeira de Projeto III.
No seu conjunto estes dois projetos propostos, além da ligação a ponte pedonal, através
da sua conceção, pela morfologia que adquiriram criaram um atravessamento, que
passa por entre os projetos, ligando a Avenida ao Jardim Augusto Monjardino e a
Maternidade Alfredo da Costa.
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Ilustração 248 – Maquete do masterplan, com a propostas representadas
pelo material castanho, perspetiva do lado da rotundo do Marques de Pombal
(Ilustração nossa, 2015).

Ilustração 249 – Maquete do masterplan, com a
propostas representadas pelo material castanho
(Ilustração nossa, 2015).

Num contexto dinâmico com a Avenida Fontes Pereira de Melo, a nossa proposta
baseia-se num elemento fundamental que sustenta todos os projetos, o edifício como
promotor de um atravessamento. Neste caso, o masterplan, tal comos os projetos que
o compõem, através dos atravessamentos desenvolvidos propõe novas ligações, de
modo a revitalizar os vazios urbanos e através de um atravessamento gerado através
de uma centralidade, os três volumes, desenvolvendo um percurso – arborizado em
determinadas áreas – contínuo por toda a Avenida, aludindo a memória do que esta
anteriormente foi.
O trabalho académico desenvolvido na disciplina de Projeto III, aqui apresentado,
permitiu a consolidação de diversos conceitos, entre eles, o tema desenvolvido nesta
dissertação. O modo como um fato arquitetónico, enquanto gerador de um
atravessamento, criando uma narrativa, através do movimento de um determinado
contexto influencia a perceção que se têm dessa arquitetura e desse determinado
contexto. Através da leitura de um sítio, um edifício como promotor de um
atravessamento, pode gerar novas ligações e formas de viver e percorrer determinados
espaços, podendo assim ativá-los ou revitaliza-los.
Neste sentido, como Gordon Cullen (2015, p. 9) propõe, imaginar os edifícios colocados
de maneira a permitir o acesso ao interior do conjunto, o caminhante sentiria que esse
espaço tem uma vida própria, que a sua existência é parte integrante das construções
que o originam e que o envolvem e pensará: “estou aqui, ou estou a entrar aqui”,
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podendo assim com Careri (2013, p. 33) afirma, a arquitetura transformar o
atravessamento – enquanto percurso – em recurso.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que ao estudar o edifício enquanto promotor de um atravessamento, este
define-se como o elemento que articula a malha urbana com a obra, permitindo o
entendimento da obra na sua totalidade. O atravessamento surge como um
entendimento claro do valor cinético presente na vivencia de um percurso, que surge da
simbiose entre o edifício e o contexto em que se insere.
Em resposta à pergunta inicialmente formulada, Como entendemos o edifício promotor
de um atravessamento? Compreendemos o atravessamento como elemento
estruturante e estruturador, que não se limita unicamente a um espaço de transição
entre um interior e um exterior, mas sim um elemento de importância morfológica e
estrutural, que como espaço público, faz de charneira entre realidades distintas,
reverberando na estrutura existente. O atravessamento oferece um espaço de diálogo
e continuidade entre um edifício e a morfologia urbana em que se insere, permitindo não
só atravessar o cerne do edifício, mas também gerar uma reconversão urbana, que
valoriza tanto o espaço público, o projeto e a cidade.
O movimento é um fator determinante na experiência da arquitetura, é através deste
que o corpo se relaciona como o espaço que o envolve. O ato de caminhar e os
percursos gerados por este ato, tiveram presentes na história do Homem desde do
homem primitivo, seja como forma de sobrevivência ou como estabelecimento da sua
marca num determinado lugar. Através do percorrer de um determinado território, o
Homem começou a construir a paisagem natural que o circundava, essa ação, é o
primeiro sinal antrópico do Homem, insinuar uma ordem artificial nos territórios do caos
natural.

O ato de caminhar, implica uma transformação dos lugares e dos seus

significados. Esta ação resulta tanto de um ato percetivo como um ato criativo, que ao
mesmo tempo é uma leitura e escrita do território.
Os atravessamentos enquanto espaço arquitetónicos, tornam-se possível pelo
movimento, criando um percurso que, pela leitura feita pelo arquiteto de um determinado
contexto, permite através de uma narrativa ou sequencia espacial estabelecer uma
ligação entre uma obra e a malha urbana em que se insere. A arquitetura torna-se o
elemento fundamental na composição da paisagem em artificial, a paisagem urbana, as
cidades.
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Deste modo, o espaço público foi um elemento fundamental e relevante na constituição
e evolução da cidade. Entender, viver e apropriar-se a cidade pressupõe o percorrer dos
seus espaços, o flâneur, entende a cidade não pela geometria das ruas ou a clareza do
seu traçado, mas sim pela vivência empírica que é experienciada pelo percorrer ou
caminhar pela rua. Na paisagem urbana, a morfologia dos edifícios construídos resulta
num espaço entre espaços, passagens e transições, podendo serem estes planeados
ou não planeados, tornando-se elementos caracterizadores dessa paisagem. Estes
elementos encontram-se limitados em determinados espaços, mas maioritariamente
são limiares entre um espaço interior e exterior, privado e público.
Nas obras apresentadas o atravessamento caracteriza-se como um limiar, um espaço
intermédio entre um interior e um exterior, entre o privado e o público. Um espaço que
permite a transição entre limites, um momento intangível que delimita o interior e o
exterior, que pela hierarquia de articulações que o arquiteto, pela sua leitura particular
do programa e do sítio, incorporou no projeto.
Os atravessamentos enquanto elementos arquitetónicos, promovem a ligação entre
espaços criando uma atmosfera de continuidade espacial, permitindo a quem os
percorre viver intrigas espaciais e formar novas relações com o território. Deste modo,
atravessar uma estrutura arquitetónica, contribui para um melhor entendimento do
espaço e para uma melhor relação entre as diferentes entidades espaciais sejam elas
interiores ou exteriores, públicas ou privadas.
Com o presente tema, o edifício com promotor de um atravessamento, a cidade tornase a paisagem mais comum neste tipo de estrutura arquitetónica, como gestor de fluxos
populacionais, onde os espaços públicos têm principal relevância. Estes projetos
permitem, através do espaço público promovidos pelos atravessamentos, cerzir
descontinuidades diferenciadas, que se formaram com o decorrer do tempo nos
elementos urbanos e na sua paisagem. Os atravessamentos ao serem implantados não
só se pretende que consigam responder a falência, do espaço público ou da ligação que
promovem, mas que por essas ligações desenvolvam novas relações que proporcionem
a revitalização de zonas obsoletas ou esquecidas dentro da paisagem urbana.
As obras de referência, tal como os casos de estudo escolhidos, contextualizam estas
questões ilustrando a importância deste tema para a Arquitetura. As obras foram
selecionadas, de modo a expor a necessidade por parte dos arquitetos de irem além do
programa de funções, seja introduzindo o atravessamento pedonal seja ele entre cotas,
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criando ou resgatando antigas ligações, mas noutros casos onde o atravessamento faz
parte do programa proposto. Algumas destas obras foram inovadoras e consequentes,
demonstrando as premissas concretizadas de algumas das reflexões abordadas no
decorrer da dissertação. Estas obras representam diferenciados exemplos, não só
tipologicamente, geograficamente, bem como programaticamente, evidenciando a
pluralidade destas questões. Subvertendo a malha urbana, criando subsistemas
morfológicos que vêm até à reverberação nas estruturas urbanas.
A presente investigação foi essencial para estruturar o que esteve na base da proposta
desenvolvida no âmbito da disciplina de Projecto III no 5º Ano. A sugestão de um
masterplan, que através de um gesto contínuo tenta cerzir uma área fragmentada pelo
o decorrer do tempo, a Avenida Fontes Pereira de Melo. Num contexto dinâmico com a
Avenida Fontes Pereira de Melo, a nossa proposta tem como base um elemento
fundamental que sustenta todos os projetos, o edifício como promotor de um
atravessamento, o masterplan, tal comos os projetos que o compõem, através dos
atravessamentos desenvolvidos propõe novas ligações, de modo a revitalizar os vazios
urbanos – espaços intersticiais esquecidos – que através de um atravessamento gerado
através de uma centralidade, os três volumes, desenvolvem um percurso – arborizado
em determinadas áreas – contínuo por toda a Avenida, aludindo a memória do que esta
anteriormente foi. Numa tentativa de reformular a malha pré-existente por via de um
percurso atrativo, potenciado pela qualidade progressiva dos seus espaços.
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