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APRESENTAÇÃO 

 

O objecto arquitectónico militar na geração e consolidação do espaço 

urbano e regeneração por novas oportunidades 

 

 

Rui Carlos dos Santos Bentes Aboim 

 

A estrutura e a arquitetura de muitas cidades europeias começaram a desenvolver-se 

durante a Idade Média ou mais cedo.  

Os núcleos urbanos rodeados pelos subúrbios tornaram-se, gradualmente, os centros 

das cidades contemporâneas e estão em constante evolução. São afetados pelas 

tendências de declínio e destruição; iniciativas e movimentos de preservação.  

Atualmente, tem-se como objetivo principal a criação de espaços singulares e, ao 

mesmo tempo, significativos, com vista a servir não só os residentes locais, como os 

que visitam esses locais. Os edifícios e elementos históricos são representativos de 

espaços de socialização e podem garantir um reforço de laço social.  

Propõe-se como questão de investigação: quais os impactos do objeto arquitetónico 

militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas 

oportunidades. 

Relacionado com a problemática entendeu-se responder às seguintes questões 

:Qual a importância do objeto arquitetónico militar devoluto ou desativado na mudança 

do espaço da cidade? 

Qual a importância da reabilitação do Forte do Livramento, Cidadela de Cascais/ 

Fortaleza da Nossa Senhora da Luz e Farol Museu de Santa Marta na Reabilitação do 

Espaço? 

Considerando as questões derivadas colocaram-se como objetivos específicos: 

determinar os impactos do objeto arquitetónico militar devoluto ou desativado na 

geração e consolidação do espaço urbano, determinar qual a importância da Casa de 



 

 
 
 

 

 
 
 

Goa, Cidadela de Cascais-Fortaleza da Nossa Senhora da Luz e Museu Farol de 

Santa Marta na Reabilitação do Espaço; e identificar as principais diferenças e 

semelhanças entre estes três casos de estudo.  

As atuais estruturas militares, bases, quarteis e outras estruturas militares querem-se 

afastadas das urbes. Onde a função é totalmente adequada, o espaço não tem limite e 

apresenta baixos custos, libertando então, no interior das urbes, vazios de dimensão, 

por vezes, consideráveis (ex. Quartel da Graça / Ajuda, Batalhão dos Serviços de 

transportes (Campo Grande); Ajuda; Lumiar; Campolide; Fortaleza de Nossa Senhora 

da Luz / Cidadela de Cascais; Forte de Sta. Marta; etc., sendo esses vazios novas 

oportunidades para se criarem centralidades renovadas, mais valias para as 

populações que as habitam. 

 

Palavras-chave: Cidade; Estruturas Militares; Objecto Arquitectónico; Regeneração; 

Oportunidade; Reabilitação do Espaço Urbano.  



 

 
 
 

 

 
 
 

PRESENTATION  

 

The military architectural object in the generation and consolidation of the 

urban space and regeneration by new opportunities 

 

Rui Carlos dos Santos Bentes Aboim 

 

The structure and architecture of many European cities began to develop during the 

Middle Ages or even earlier. The historic 

The urban nuclei surrounded by the suburbs have gradually become the centers of 

contemporary cities and are constantly evolving. They are affected by declining and 

destructive trends; Initiatives and preservation movements. 

Currently, the main objective is to create unique and significant spaces to serve not 

only local residents but also those who visit these places. The buildings and historical 

elements are representative of spaces of socialization and can guarantee a 

strengthening of social ties. 

Central objective is to analyze the military architectural object in the generation and 

consolidation of urban space and regeneration for new opportunities. 

It is proposed as a research question: what are the impacts of the military architectural 

object in the generation and consolidation of urban space and regeneration by new 

opportunities. 

Related to the problem was understood to answer the following questions: 

What is the importance of the military architectural object unoccupied or deactivated in 

the change of the space of the city? 

How important is the rehabilitation of the Livramento Fortress, Cascais Citadel / Nossa 

Senhora da Luz Fortress and Lighthouse Museum of Santa Marta in Space 

Rehabilitation? 



 

 
 
 

 

 
 
 

Taking into account the derived issues, the specific objectives were: to determine the 

impacts of the military architectural object devoluted or deactivated in the generation 

and consolidation of the urban space, to determine the importance of the Casa de Goa, 

the Citadel of Cascais and the Lighthouse Museum of Santa Marta in Rehabilitation of 

Space; Identify the main differences between these three case studies. 

The current military structures, bases, barracks and other military structures are far 

removed from the cities, where the function is totally adequate and the space has no 

limit and low cost, thus freeing in the interior empty cities of considerable size ( Graça / 

Ajuda Quarters, Battalion of Transport Services (Campo Grande), Help, Lumiar, 

Campolide, Fortress of Our Lady of Light / Citadel of Cascais, Fort of Santa Marta, etc, 

constituting these new vacuums in New opportunities to create new centralities, more 

value for the populations that inhabit them and work. 

Key-words: City; Military Structures; Architectural Object; Regeneration; Rehabilitation 

of urban space. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho de dissertação tem como intuito ensaiar um conjunto de respostas 

que ajudem a compreender a importância da “refuncionalização” do objeto 

arquitetónico militar, como hipótese de modelo determinante na regeneração de uma 

parte significativa do tecido urbano, pressupondo gerar novas oportunidades no 

desenvolvimento sustentável e consolidado da cidade. 

Tomando a cidade de Lisboa como um destino de exceção, no contexto da turbulência 

geopolítica mundial, esta assume-se como um lugar de destaque no campo dos 

destinos turísticos seguros. Onde o interesse pela cultura exige um maior cuidado nos 

planos de recuperação dos seus edifícios, especialmente, dos que se inserem nas 

zonas históricas e bairros que caracterizam a cidade. Situação em que, no contexto do 

desenvolvimento urbano, o modelo e as estratégias de desenvolvimento orientadoras 

devem assumir especial cuidado na preservação da identidade territorial. 

A atratividade de um território deve incluir aspetos únicos, e particularidades de uma 

cidade que promovam e a diferenciem em relação a outros centros urbanos. A imagem 

que a cidade transmite pode ser percecionada de diversas formas, consoante as 

diferentes expetativas, anseios e desejos dos seus visitantes. Embora, a mensagem 

que é comunicada deva ser coerente com o que o local oferece e de fácil perceção 

apelativa (Almeida, 2004). 

É um facto incontornável que a maioria das cidades europeias, até finais do Séc. XX, 

cresceram desmesuradamente. Este crescimento deu-se para além dos limites da 

cidade, daqueles limites físicos circunscritos às robustas muralhas medievais ou dos 

baluartes, elementos que, no presente, se assumem, na maioria dos casos, como 

testemunho de um tempo estratificado e perpetuado na imagem do lugar. A 

sustentabilidade da cidade, a resiliência arquitetónica do objeto arquitetónico e a sua 

importância e valorização do lugar e da cidade assumem uma importância 

determinante do “locus” – lugar na cidade. E, o mesmo significa identificar o espaço 

físico da cidade, o qual deve ser entendido como o suporte e o resultado da ação 

humana, ou seja, o elemento que estabelece a inter-relação com a população que o 

ocupa, que o criou, utiliza e transforma. É, essencialmente, neste espaço físico 

concreto que interagem as capacidades, as atitudes, as características e atividades da 

população enquanto grupo social, num determinado espaço temporal. 
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Quando se aborda o espaço público, considera-se que este seja de uso comum e da 

posse de todos. Neste contexto, a cidade é um local de encontros e relações, onde o 

conceito de espaço público é um elemento determinante no seu ambiente. É através 

dele que se desenvolvem as atividades coletivas, convívio, trocas entre grupos que, no 

seu conjunto, compõem a heterogénea sociedade urbana. É a existência do espaço 

público que se encontra relacionada com a formação de uma cultura agregadora e 

compartilhada entre cidadãos. Como exemplo prático, a rua considera-se um espaço 

público e, é elemento articulador entre localidades e representa mobilidade, sendo 

considerada a organizadora da estrutura urbana e da sua própria representação. 

Sobre este aspeto, uma visão importante é a de Jordi Borja (2003) que refere que “o 

espaço público é um conceito próprio do urbanismo que às vezes se confunde 

(erradamente) com espaços verdes, equipamentos ou sistemas viários, mas que 

também é utilizado na filosofia política como lugar de representação e de expressão 

coletiva da sociedade”. 

O desenvolvimento do presente trabalho de investigação adota como modelo de 

estudo o objeto arquitetónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e 

regeneração por novas oportunidades. 

Assim, o trabalho encontra-se, metodologicamente, dividido em três capítulos, que por 

sua vez, se subdividem em três subcapítulos. Procurou-se que cada subcapítulo 

ensaiasse parte das respostas através do desenvolvimento dos respetivos assuntos 

por intermédio de conceitos próprios da linguagem da arquitetura. Subjacente a esta 

metodologia de trabalho está uma lógica de empregabilidade de conceitos que sirvam 

de fundamento de reflexão para um ensaio de hipóteses capazes de responder às 

questões levantadas.  

É nosso objetivo esboçar um panorama geral das investigações que existem na área 

da arquitetura, no sentido de conferir unidade a um campo de organização, que muito 

se tem desenvolvido nas últimas décadas.  

Propõe-se como questão da investigação: quais os impactos do objeto arquitetónico 

militar devoluto e/ ou desativado na geração e consolidação do espaço urbano actual, 

propondo novas oportunidades de utilização? 

Qual a importância do objeto arquitetónico militar na mudança do espaço da cidade? 
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Dos diferentes casos de estudo: Casa de Goa, Cidadela de Cascais e Farol Museu de 

Santa Marta, qual o seu denominador comum perante a questão da reabilitação do 

espaço público? 

Tendo em conta as questões derivadas colocaram-se como objetivos específicos: 

determinar os impactos do objeto arquitetónico militar na geração e consolidação do 

espaço urbano, determinar qual a importância da Casa de Goa, Cidadela de Cascais e 

Farol Museu de Santa Marta na reabilitação do espaço; e identificar as principais 

diferenças entres estes três casos de estudo.  

A conjugação das leituras e dos dados emergentes do campo de ação, permitiram o 

reconhecimento dos pressupostos de partida anteriormente enunciados e descritos. 

De acordo com os critérios enunciados para a construção do objeto de estudo nesta 

investigação, estudaram-se diferentes áreas que concorrem para uma maior reflexão e 

um aprofundado esclarecimento sobre a realidade em causa. 

A identificação preditiva de estudos idênticos serve de base para o estudo, 

contribuindo na formulação de certas definições que venham a clarificar o tema 

proposto. Deste modo, este trabalho de investigação revela-se de interesse tanto para 

os académicos como para os práticos.   
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2. A CIDADE E A ARQUITETURA MILITAR 

As populações e as urbes cresciam desde os tempos imemoráveis dentro do limite das 

cercas ou muralhas, essencialmente, por razões de segurança e de defesa, até aos 

finais do Séc. XVII-XVIII. 

As fortalezas eram estruturas militares funcionais, desempenhavam um papel 

importante de defesa e dissuasão, e eram destinadas a prevalecer na paisagem como 

grandes sinais de poder. Identificavam a condição de propriedade de um determinado 

local, e eram construídas como instrumentos práticos e visíveis da sua capacidade de 

guerrear com os inimigos. Uma fortaleza era, sem dúvida, um símbolo político de 

domínio territorial. Como exemplo, em Micenas, a cidade dos Atridas que representava 

um palácio e uma fortaleza. Além de muros ciclópicos, para chegar a cidadela, era 

necessário trilhar um caminho fortificado entre muros protegidos. 

 
Ilustração 1 - Porta dos Leões, Micenas, Grécia (Porto Editora, 2006). 

 



O objecto arquitectónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades 

Rui Carlos dos Santos Bentes Aboim                                                                                                                             32 

Estes castelos eram construídos, geralmente, em pontos altos e estratégicos. 

Possuíam algumas torres em torno da muralha que eram sempre vigiadas por 

sentinelas (Oliveira, 2004, p. 20). 

A influência arquitetónica desta época, através destes elementos históricos, é evidente 

na sua forma, materiais e detalhes. Os exemplos militares são homólogos e contêm 

um conjunto diversificado de elementos que representam um registo único de 

aquisições militares. Representam as diferentes áreas da história militar, bem como as 

influências históricas e geográficas de várias regiões do mundo.  

Os fortes e as fortalezas, os baluartes, os castelos, as muralhas e cercas que, 

atualmente, existem em Portugal são estruturas ricas pela sua arquitetura e pela 

continuidade na cidade. São elementos possuidores de história e memórias da cidade 

e de um povo, constituindo um todo, uma memória coletiva viva. 

Estes sistemas defensivos estão incluídos na arquitetura militar e representam um 

papel fundamental na estratégica de defesa das cidades. São estruturas como as 

muralhas, fortificações, castelos, fortes, muralhas que apresentam diferenças 

arquitetónicas, embora com uma função semelhante, na construção e na defesa.  

A presença da muralha ou cerca surge, desde sempre, enquanto elemento defensivo. 

E, ao longo do século XIII, sofreu um conjunto de transformações que alteraram o 

perfil das construções e ditaram diferentes táticas militares de ataque e defesa de um 

castelo.  

A presença destas estruturas nas cidades que deixou marcas históricas, defensivas e 

militares e, através da forma, estes sistemas defensivos vieram contribuir para o 

desenvolvimento do desenho urbano e dos aglomerados urbanos. Estes sistemas 

definiram o limite da área habitacional e administrativa, por meio de uma linha 

amuralhada que acompanhou em todos os sentidos o crescimento e expansão da 

cidade. 

De salientar, o Castelo de Palmela, estrutura de carácter militar que exerceu outrora o 

seu papel de posto de vigia, de comunicação, de base de apoio em situações de 

guerra, de controlo de espaço que mediava Lisboa e o Sul. 
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A Cerca Velha, apresentada no ponto anterior, os Bairros da Mouraria, a Cerca 

Fernandina, o Baluarte do Livramento, da Cidadela, Cascais, são exemplos da 

arquitetura militar.  

Foi no período islâmico e na fase da ofensiva cristã, no século XII e XIII, que esta 

posição geoestratégica se conciliava com outros locais fortificados, tais como 

Sesimbra, Palmela, Coina e a Orla do Sado.  

No interior da muralha, as ruínas da Igreja de Santa Maria do Castelo, recebem o 

visitante: primeira paroquial de Palmela, provavelmente do século XII (fundada por D. 

Afonso Henriques?), alvo de intervenções principalmente dos séculos XVI-XVII e muito 

danificada pelo terramoto de 1755. 

A cidade medieval era caracterizada pela existência de um importante núcleo 

fortificado, onde se encontravam os castelos. Este núcleo estava, geralmente, situado 

nos pontos altos do território, onde apresentava maior controlo visual e melhor defesa. 

Neste contexto, poder-se-á referir o Palácio da Cidadela. 

 
Ilustração 2 - Evolução demográfica da população da cidade de Lisboa no tempo (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

Com o crescimento da população e da área urbana, as necessidades defensivas 

passavam além das muralhas e, neste sentido, a defesa da cidade passou, então, a 

ser feita através de um sistema fortificado e de construção pontual de estruturas 

militares, como o Forte da Pedra, Baluarte do Livramento, entre outros.  
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De salientar que, a quando da Restauração, para um país envolvido em guerra (1640-

68), as prioridades de intervenção urbanística iam para a defesa. D. João IV promoveu 

um plano que não incluía um sistema de proteção da entrada da barra, mas 

preconizava a construção de uma muralha que envolvia a cidade em todo o seu 

perímetro. 

O plano foi elaborado em 1650. Nele constava a construção de uma linha defensiva 

por terra de 32 baluartes, ligados por muros ou cortinas de alvenaria, ou de terra, que 

partia ao longo do Vale de Alcântara e fechava a cidade pelo Norte, com um percurso 

compreendido entre o Arco do Carvalhão, Palhavã, São Sebastião da Pedreira e Alto 

de São João, infletindo depois para sul e encontrando-se com o rio, na Cruz da Pedra. 

O referido plano nunca chegou a ser concluído, resumindo-se a apenas 4 baluartes 

nos seus extremos leste e poente e que seriam as portas da cidade, tendo-se sim 

apostado na linha de defesa da costa entre Lisboa, Oeiras e Cascais e ainda na outra 

margem do Tejo de forma a se assegurar a eficácia do fogo cruzado entre baterias. 

 
Ilustração 3 - Carta militar com traçado das defesas da costa no Rio e estuário do Tejo, 1644. (Biblioteca Nacional de Portugal, 2015) 
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Ilustração 4 - Palácio da Cidadela - Museu da Presidência, Cascais (Câmara Municipal de Cascais, 2016). 

Em 1870, numa altura em que Cascais perdera já a sua importância estratégica na 

defesa da costa de Lisboa, D. Luís, (reinado entre 1861-1889), adaptou a antiga casa 

do governador da Cidadela a residência de férias, libertando-a da sua função militar. 

Até ao regicídio de D. Carlos (1889-1908), a família real passava anualmente os 

meses de setembro e outubro, em Cascais, transformando por completo o quotidiano 

da vila. A presença do monarca atraiu, não apenas a corte, mas também figuras 

ilustres do meio intelectual e literário, como o grupo Vencidos da Vida, do qual faziam 

parte, entre outros, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. 

 
Ilustração 5 - Palácio da Cidadela, pátio superior, exterior (Ilustração nossa, 2015). 

Em 1882, foi construído, junto ao passeio Príncipe Real D. Luís Filipe – assim 

denominado desde 1896 – o primeiro marégrafo português. A partir de 1896, D. Carlos 

dedicou-se ao estudo dos oceanos, através de campanhas oceanográficas no iate 
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Amélia, tendo instalado na Cidadela o primeiro laboratório de biologia marítima 

português. 

Com a proclamação da República, em 1910, o Palácio passou a depender da 

Presidência, tendo sido utilizado por diversos Chefes de Estado, designadamente, 

pelo Marechal António Óscar de Fragoso Carmona (1928-1951) e o Marechal 

Francisco Higino Craveiro Lopes (1951-1958). 

É notável o rápido avanço na expansão do território em Portugal, e as muralhas 

impunham uma limitação na evolução do tecido urbano. Os traços paralelos ao rio 

acompanhavam a zona ribeirinha que foram, nestes tempos, os primeiros troços de 

muralhas a serem destruídos1. 

A consolidação do espaço urbano e sua regeneração por novas oportunidades nas 

modernas urbes no mundo da globalização, pretende-se através de uma análise e 

debate sobre a importância da regeneração das cidades, bem como o objeto 

arquitetónico militar devoluto ou desativado na geração e consolidação do espaço 

urbano e regeneração por novas oportunidades. 

Da oportunidade emergente que os edifícios ou estruturas militares disfuncionais ou 

devolutas passam a representar oportunamente locais de interesse público. 

Esses sítios ou lugares, que serão ou terão tido uso militar tinham carácter restrito ou 

privado, podendo no futuro serem descobertos e para usufruto da comunidade. 

Produziram-se nas últimas décadas vigorosos debates sobre arquitetura e urbanismo, 

mais especificamente, na transformação do espaço público vazio ou expectante para o 

aproveitamento de espaços culturais, de educação e / ou lazer para a comunidade. 

Defende-se as novas formas do espaço público disponível em espaços privados de 

uso coletivo, ou em espaços alternativos (Chase et al., 1999).  

De salientar que Lisboa representa uma das cidades de maior procura nos destinos 

turísticos, em procura da cultura, que pelo seu cuidado e planos de reabilitação dos 

                                            
1 Restauração da Independência de Portugal - "Dá-se o nome de Restauração ao regresso de Portugal à 
sua completa independência em relação a Castela em 1640, depois de sessenta anos de regime de 
monarquia dualista (1580-1640) em que as coroas dos dois países couberam ambas a Filipe II, Filipe III e 
Filipe IV de Castela..." (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Editorial Enciclopédia, 1978, p. 
317). 
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seus edifícios as zonas históricas e os bairros típicos são um ótimo valor para o 

turismo internacional.  

Alguns autores expressam-se contra os desenvolvimentos alarmantes na sociedade 

em geral, que ameaça os pressupostos básicos sobre os quais a democracia e o 

Estado de bem-estar são fundadas, enquanto outros, tomam uma posição mais 

otimista e desafiam a conceção e novos programas no domínio do lazer. 

As perspetivas de análise que se destacam são as relativas à constituição da forma da 

cidade, os processos geradores e as estratégicas de controlo que conduz à 

compreensão e atuação dos agentes que consomem esse mesmo espaço. É neste 

contexto, que o território é contextualizado como um espaço delimitado a partir das 

relações de poder, que ocorreram como consequência das relações sociais (Roberto 

Lobato Corrêa apud Ferreira, 1996, p. 37). 

A urbanização está a progredir a um ritmo acelerado em todo o mundo. Mais de 

metade da humanidade vive em áreas urbanas. Em 2050 esta proporção irá 

ultrapassar os 70% (Heilig, 2012). Esta mudança sem precedentes, do rural para a 

vida urbana está associada a uma significativa diminuição da exposição a ambientes 

naturais (Heilig, 2012).  

Assim, enquanto o mundo se urbaniza e as pessoas gastam menos tempo em contato 

com ambientes naturais, urbanistas, decisores políticos voltam-se para a pesquisa do 

meio ambiente e imagem da cidade urbana, associando-as à identidade (Beil, 2013). 

Assim, o conceito de identidade apresenta um contexto mais amplo e, tem sido 

utilizado para a descrição da “singularidade” de uma pessoa ou coisa, partindo de 

perspetivas e propósitos diferentes, ou seja, a identidade pessoal, política, étnica, 

social e identidade de lugar (Beil, 2013). 

Paisagem é um fenómeno dinâmico, que é moldada por forças naturais e culturais. 

Assim, a mudança é um caráter inerente de qualquer paisagem. Mudanças na 

paisagem não podem ocorrer sempre como resultado de ações planeadas, mas 

também pode ser um efeito inesperado. 

Embora a mudança dos ambientes não tenha, necessariamente que resultar em 

formas negativas, é um processo que muitas vezes é percebido em termos negativos. 
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Além de mudanças na paisagem atuais são caracterizadas pela perda de diversidade, 

a coerência e a identidade das paisagens existentes. 

A atratividade de um território inclui os aspetos únicos, e as particularidades de uma 

cidade que promovam e diferenciem em relação a outros centros urbanos. A imagem 

que a cidade transmite pode ser percecionada de diversas formas, consoante as 

diferentes expetativas, anseios e desejos dos seus visitantes. Embora, a mensagem 

que é comunicada deve ser coerente com o que o local oferece e de fácil perceção 

apelativa (Almeida, 2004). 

A existência de infraestruturas, património natural e construído para o território 

designado por atrações, constituem fortes oportunidades para a criação da imagem de 

marca e uma forma de comunicação (Gaio et al., 2007). 

De igual modo, promover a atratividade da região à fixação de pessoas e empresas, à 

luz dos fatores que sustentam essa atratividade, e que são apreendidos como vetores 

de qualidade de vida que se cruzam com a dinâmica das atividades e do emprego, das 

instituições e dos mecanismos de governação regional (Gaio et al., 2007). Promover a 

capacidade da região para combinar dinâmicas de adaptação, flexibilidade e mudança, 

como forma de integrar objetivos de coesão, competitividade e sustentabilidade, 

sustentar mecanismos de antecipação de tendências que garantam capacidade para 

introduzir processos flexíveis de adaptação (Gaio et al., 2007). 

Não devemos esquecer que as áreas rurais são espaços abertos com características 

específicas que se refletem e interligam com os territórios da globalização através das 

cidades que neles se inserem e organizam. Por isso mesmo, é essencial que a 

estratégica de marketing territorial projete os recursos naturais, através da valorização 

e competitividade local. 

Poderão as cidades ou vilas, por via das estratégicas do marketing territorial provocar 

alterações nas suas centralidades, preservando o seu território a nível nacional e 

internacional, aumentando o fluxo de gentes e negócios na sua área metropolitana? 

A cidade cresceu, cresceu para além desses outrora limites da cidade, para além das 

paredes das outrora robustas muralhas medievais ou dos baluartes, mas agora 

obsoletas estruturas. A sustentabilidade da cidade, a resiliência arquitetónica do objeto 

arquitetónico e a sua importância e valorização do lugar e da cidade. Assim, falar da 
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importância do “locus” – lugar na cidade, é identificar o espaço físico da cidade, o qual 

deve ser entendido como o suporte e o resultado da ação humana, o mesmo significa, 

que o elemento estabelece a inter-relação com a população que o ocupa, que o criou, 

utiliza e transforma. É essencialmente, neste espaço físico concreto que interagem as 

capacidades, as atitudes, as características e atividades da população enquanto 

considerada um grupo social, num determinado espaço temporal. 

A valorização do passado das cidades, vilas e aldeias em Portugal representa uma 

característica significativa e bastante presente na sociedade atual, já que a 

preservação do património de cada local representa-o, incluindo o património 

arquitectónico militar do passado.  

A aldeia atual surge como um espaço hierarquizado e dicotómico, e através do qual o 

centro histórico assume uma importância cada vez maior. 

Uma cidade é formada de espaços que, dotados de significado, fazem, de cada 

cidade, um território urbano qualificado, a integrar esta comunidade simbólica de 

sentidos, a que se dá o nome de imaginário.  

Neste contexto, a procura pela memória urbana tem vindo a ser realizada através de 

estudos conduzidos pelas diferentes áreas do conhecimento que centram os seus 

estudos no fenómeno urbano, onde se destaca essencialmente, a arquitetura ou o 

urbanismo (Ribeiro, 2008). 

A memória urbana é um elemento importante na constituição da identidade de um 

determinado lugar, de uma cidade, ou de um aglomerado populacional. Embora, a 

contextualização não seja na aceção da memória como capacidade de 

armazenamento e conservação de informações pessoais, mas sim uma memória de 

lugar, compartilhada e visualizada. 

O espaço público considera-se como o que seja de uso comum e da posse de todos. 

Neste contexto, a cidade é um local de encontros e relações, o espaço público é um 

determinante no seu ambiente. É através dele que se desenvolvem as atividades 

coletivas, convívio, trocas entre grupos, que no seu conjunto, compõem a heterogénea 

sociedade urbana. É a existência do espaço público que se encontra relacionada com 

a formação de uma cultura agregadora e compartilhada entre cidadãos. Como 

exemplo, a rua considera-se como um espaço público e, como elemento articulador 



O objecto arquitectónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades 

Rui Carlos dos Santos Bentes Aboim                                                                                                                             40 

das localidades e mobilidade, sendo considerada como a formadora da estrutura 

urbana e da sua própria representação. A este aspeto, uma visão importante é a de 

Jordi Borja (2003) que refere que, 

 o espaço público é um conceito próprio do urbanismo que às vezes se confunde 
(erradamente) com espaços verdes, equipamentos ou sistema viário, mas que também 
é utilizado na filosofia política como lugar de representação e de expressão coletiva da 
sociedade. 

Da mesma forma, a definição de limite entre os espaços públicos e privados, perdeu-

se aos diversos momentos ao longo da história. As cidades europeias medievais foram 

construídas através de uma apropriação constante da terra pública e, igualmente, da 

definição ordenada de ruas estreitas.  

Nos bairros históricos de Lisboa encontra-se exemplos de património arquitetónico da 

cidade, tais como as praças, palácios, estatuas, casas antigas, igrejas de grande 

atratividade, muralhas ou parte delas, embora apresentem algum grau ou mau estado 

de conservação, com algumas debilidades no grau de sofisticação do serviço nos 

museus e monumentos, muito embora actualmente estejamos todos a assistir a um 

frenético processo de reabilitação em curso na cidade de Lisboa, em particular nas 

zonas da baixa e em diversos bairros antigos, reflexo de uma politica central e 

autárquica que visa suportar a imagem de cidade irresistivelmente apetecível a ser 

visitada por turistas, sendo actualmente Lisboa considerada de forma consistente 

como destino turístico n.º 1 da Europa.  

De acordo com Barreira (2010, p. 32) alguns locais em Lisboa são mais visitados, 

como o Bairro de Alfama e Bairro Alto, considerados ambos como recantos dos 

turistas, o Mosteiro do Jerónimos, Torre de Belém e o Castelo de S. Jorge, cada um 

com a sua arquitetura representativa, os monumentos, praças, museus, centros 

culturais, igrejas, jardim zoológico, centros comerciais.   

No entanto, muitas casas aproveitaram essas muralhas-paredes para se fundirem 

também elas nelas, alterando a morfologia desses outrora limites da cidade, 

reconstrução em novos limites… apropriando-se dos seus espaços exteriores ou 

limites, mas também do seu interior (ex: Baluarte do Livramento – depois da 

reabilitação em Casa de Gôa). 
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Outros mantiveram a sua utilidade ou uso militar até há bem pouco tempo, como caso 

é o da Cidadela de Cascais, o Forte de Sta. Marta (o nosso caso estudo), pois essas 

estruturas que se mantiveram ou foram absorvidas no interior das cidades estão por si 

também mais que em desuso ou desadequadas a sua função, carregando então o 

peso da disfuncionalidade militar, como acarretam também um custo excessivo de 

manutenção para essas mesmas estruturas militares, o que em nada ajuda na 

necessária manutenção desses mesmos edifícios de carácter militar. 

Essas atuais estruturas militares, bases, quarteis e outros serviços querem-se bem 

afastadas das urbes, onde o espaço não tem limite e de custo baixo, libertando então 

no interior das urbes vazios de dimensão por vezes consideráveis (ex. Quartel da 

Graça, Ajuda, Batalhão dos Serviços de transportes (Campo Grande); Lumiar; 

Campolide; Cidadela de Cascais / Fortaleza de N. Sra. da Luz; Forte de Sta. Marta; 

diversos Conventos, Palácios, etc., constituindo-se esses em muitos novos vazios em 

novas oportunidades de se criarem novas centralidades, mais valias para as 

populações que as habitam e aí trabalham. 

Esses espaços carregam em si uma história, uma identidade preservada, uma história, 

sendo uma oportunidade para as modernas urbes criarem novos vazios nas cidades 

de hoje, mas também reinventar novas centralidades, de criarem mais-valias em 

termos de centralidades, de cultura, de lazer, de preservarem as suas memórias, 

historia de um povo e de uma comunidade, espaço com uma personalidade própria, 

que contribuíram ainda para uma identidade coletiva, neste novo mundo da 

globalização. A este aspeto, salienta-se as premissas de Borja (2003, p. 29) em 

relação à cidade vista como “um conjunto que merece a consideração do espaço 

público” ou de acordo com Low & Smith (2006, p. 4) relacionando o espaço público de 

“significados diferentes em sociedades diferentes, lugares e tempos, e o seu 

significado atualmente está associado ao contraste entre o espaço público e privado”. 

A cidade do passado representava um espaço fechado delimitado por muralhas e 

castelos, ponto de vista na Idade Média. Entra-se através da sua porta e caminha-se 

nas ruas estreitas que terminam em praças. As praças são o elemento do espaço 

público que contem recursos económicos e especificados de culturas características 

desta época (Favacchio, 2002, p. 13). 
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De salientar que, a existência de edifícios com valor arquitetónico e alguns residentes 

com novos estilos de vida tem, ao longo dos anos, alterado a situação de saída do 

centro para a periferia e, por essa razão, iniciou-se um fenómeno inverso de regresso 

ao centro. A saída para a periferia deu lugar à entrada de outros para residirem nos 

centros históricos.  

Tal como os serviços, pequenos escritórios, armazéns, oficinas e operários, que 

residiam nos centros da cidade nalguns bairros deslocaram-se para as zonas mais 

afastadas do centro da cidade, ficando o centro mais atrativo e mais caro, para 

residentes com outros estilos de vida.  

2.1. O OBJETO ARQUITETÓNICO E A FUNÇÃO 

Utiliza-se a definição "objeto" (sem surpresa) de modo diversificado. O College 

Dictionary, por exemplo, contém cerca de doze definições para o termo, entre as 

quais, a seguinte: "algo que pode ser percebido pelos sentidos, especialmente pela 

visão ou pelo toque", e novamente, "qualquer coisa que possa ser apresentado à 

mente: objetos de pensamento". O antigo uso parece estar mais perto do vernáculo, 

correspondente à noção cotidiana familiar do corpo, ou material de objeto. Seja qual 

for o seu significado preciso, o último é, claramente, de uso geral, e do ponto de vista 

tradicional lógico-metafísico, é também o mais fundamental.  

O objeto arquitetónico é um produto com variáveis antropométricas, na medida em 

que, satisfaz as necessidades humanas, caracterizado por um módulo inicial. É o 

resultado deste “ente” arquitetónico um sistema constituído de funções, espaços e 

invólucros. O espaço concebido é, além de uma entidade geométrica abstrata, um 

ambiente construído destinado a abrigar funções. O atendimento destes fatores, 

transforma o espaço organizado em espaço qualificado (tangível) onde o objeto 

arquitetónico é contextualizado como a soma dos espaços organizados e qualificados 

(Rossi, 2001). 

O funcionalismo que sugeria a relação de causa e efeito entre a função e a forma, o 

conhecido axioma “a forma segue a função”, proferida pelo arquitecto Louis Sullivan, e 

preconizada pela escola de artes Bauhaus, esta fundada em 1919 pelo arquiteto 

Walter Gropius, em Weimar, Alemanha, que unificou disciplinas como arquitetura, 

escultura, pintura e desenho industrial, seguido por outros arquitectos como Hannes 

Mayer, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, e outros, disponibiliza as bases para uma 
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arquitetura que dispensava a tipologia para chegar à proposta. Este pressuposto 

estético da forma em relação à função corresponde à preocupação espacial que se 

observa nas obras do movimento moderno.  

De acordo com Mies van der Rohe, a definição de forma do espaço físico, não incluía 

as funções e o material. Segundo o autor, o conceito de vazio traz a ideia de 

universalidade não dependente do programa que fosse atender. Assim, formado por 

elementos abstratos, a materialização do espaço dava-se através da arquitetura, e a 

sua apreensão através da construção da forma, ou seja, a ideia de que a forma gera 

espaço. Do mesmo modo, a ideia de que a forma gera espaço, contraposta com a 

ideia de vazio que gera espaço e forma. Poderá assim, depreender-se que o espaço 

significa algo definido e gerado, que surge do confronto entre a forma e o vazio.  

De salientar que, a capacidade do objeto arquitetónico que foi construído para uma 

determinada função no tempo, pode ser alterado do seu uso inicial para um novo uso. 

A este aspeto, refere-se que a forma da cidade é sempre a forma de um tempo da 

cidade e, no decorrer da vida de um homem, a cidade pode mudar de fisionomia em 

volta dele, as referências não serão as mesmas.  

A cidade é constituída por partes, e cada uma dessas partes é caracterizada, pois tem 

elementos primários em torno dos quais se agregam os edifícios. Assim, conceber a 

fundação da cidade por elementos primários é a única lei racional possível, de acordo 

com Rossi, é a única extração de um princípio lógico na cidade para continuá-la. 

Ora, neste caso poder-se-á referir à Cerca Velha ou Cerca Moura, a zona mais antiga 

de Lisboa, local onde os vestígios arqueológicos revelam os seus 2500 anos de 

ocupação. Este objeto arquitetónico delimitou e defendeu Lisboa na época medieval 

foi recriada num circuito pedonal sinalizado por Alfama, Castelo e a Sé.  
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Ilustração 6 – Planta de Lisboa e esteiro 
do rio Tejo projetado à época islâmica 
anterior a 1147 e presença da Cerca 
Velha (Câmara Municipal de Lisboa, 
2016). 

 
Ilustração 7 - Localização do esteiro do rio 
Tejo projetado à época islâmica (século XII). 
Sobreposição da planta da Baixa Lisboeta e 
traçado [a vermelho] da Cerca Moura (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2016). 

 

 

 
Ilustração 9 - Mapa do Percurso pela Cerca Velha e parte da Cerca Fernandina 
(Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

Ilustração 10 - Porta do Sol (3).  Muralha 
visível da Cerca Fernandina (Ilustração 
nossa, 2013). 

 

Ilustração 8 - Fragmento da planta 
topográfica de Lisboa, mostrando o 
"Esteiro do Tejo", que penetrava pelo 
vale da baixa e a Cerca Moura. 
Marcações [a vermelho], onde os 
romanos tinham algumas edificações na 
sua "Felicitas Julia" (Vieira, 1968, p. 6). 
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Tendo como base a investigação histórica e arqueológica do Museu de Lisboa, refere-

se que, no âmbito do projeto integrado de “Estudo e Valorização da Cerca Velha de 

Lisboa”, foram realizadas diversas intervenções arqueológicas com a finalidade de 

detetar e esclarecer o traçado desta estrutura e das estruturas defensivas já 

existentes.  

Assim, a intervenção realizada no Pátio da Senhora da Murça, no ano de 2007, 

decorreu em paralelo com a empreitada de construção civil que converteu o edifício 

adjacente numa unidade de restauração.  

Em finais do séc. XIII, Lisboa era um importante centro económico e de comércio 

sujeito a ataques vindos do mar. Para defender pessoas e bens, defender a zona 

ribeirinha da cidade e as suas ”Casas das Galés”, ou Tercenas, dos ataques dos 

piratas que então atormentavam a navegação atlântica. D. Dinis mandou construir 

uma muralha na zona ribeirinha da cidade. 

Anterior à Cerca Fernandina, que ditou o seu progressivo abandono, a Muralha de D. 

Dinis esteve em uso durante cerca de 75 anos. Junto a ela desenrolava-se o dia-a-dia 

das gentes e sentia-se o bulício próprio da capital do reino.  

Ao longo dos séculos, muitos edifícios aproveitaram a solidez desta construção para aí 

apoiarem as suas paredes, entre os quais o Paço Real da Ribeira construído por D. 

Manuel no período dos Descobrimentos.  

Em 1755, o Terramoto de Lisboa danificou quase por completo a estrutura, que 

permaneceu soterrada mais de 250 anos. 

Em 2010, escavações arqueológicas realizadas durante a remodelação da sede do 

Banco de Portugal trouxeram o monumento de novo à luz do dia. 
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Ilustração 11 - Gravura da zona ribeirinha de Lisboa, 1015 
(Rocha, s.d.). 

 

 

 
Ilustração 12 - Carta de contrato da Muralha de D. Dinis (Rocha, s.d., p. 
27). 

Com o aumento de riqueza surgiram, contudo, os expectáveis problemas de 

segurança, de tal forma que entenderam o rei e o município, ser necessário reforçar a 

frente meridional da cidade baixa. Em face do potencial perigo que as incursões 

oriundas do Tejo poderiam causar, pretendia-se agora garantir a defesa da área que 

fora sendo conquistada ao rio. A carta de fundação da muralha é clara neste aspeto, 

referindo que por essa zona ” [...] recebya per hy o Concelho muyto mal e muyto dano, 

per razõ daq[eu]les q[eu] vi[nh]am pelo mar de fora [...] ”. E, é nesta Lisboa, ainda 

presa ao passado medieval, mas em processo acelerado de expansão, agitada e 

cobiçada que, no ano de 1294, nascerá uma nova fortificação na Ribeira, a que hoje 

chamamos de Muralha de D. Dinis. 
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Ilustração 13 - Planta da Cerca Fernandina, contrariamente à anterior Muralha  de D. Dinis, esta 
estrutura delimita todo um perímetro urbano. (Silva, 1948). 

 

 
Ilustração 14 - Reconstrução hipotética das estruturas medievais - Muralha de D. Dinis (Rocha, s.d., 
p. 6). 

Esta nova cerca, embora incompleta, segundo o desenho inicial de D. Dinis, faltando, 

então, a execução da parte da muralha oriental, perdurará por mais 75 anos, tornando-

se, com o tempo, desgastada e de fraca operacionalidade, e por isso, no seu final 

também apelidada de “Muro Velho”, tendo sido posteriormente substituída por uma 

outra nova e que passava então a delimitar todo o perímetro urbano de então (Rocha, 

2011). 
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Ilustração 15 - Gravura. Cidade de Lisboa Séc. XIV (Câmara Municipal de Lisboa, 2016) 

 

 
Ilustração 16 - Reconstrução hipotética das estruturas medievais - Muralha de D. Dinis (Rocha, s.d., p. 6). 
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Ilustração 17 - Fotografia do alçado sul da Muralha de D. Dinis. Ao fundo, a atual parede da Rua de São Julião (Rocha, s.d., p. 28). 

 

 
Ilustração 18 - Trabalhos arqueológicos na zona do saguão. A 
Muralha de D. Dinis corresponde ao degrau superior, coberto com 
manta branca (Rocha, s.d., p. 9). 

 

 
Ilustração 19 - Parte a descoberto da Muralha de D. Dinis 
corresponde ao degrau superior (Rocha, s.d., p. 31). 
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Ilustração 20 - Vista da Muralha de D. Dinis, à esquerda, e da 
fundação pombalina com estacaria na base, à direita, no saguão. 
(Rocha, s.d., p. 29). 

 
 

 
Ilustração 21 - Vista de parte a descoberto da Muralha de D. 
Dinis. (Rocha, s.d., p. 28). 

Outro caso importante para a descrição do objeto arquitetónico e da sua função é o 

caso da Cerca Fernandina ou Cerca Nova, que se constitui atualmente como um 

elemento presente no quotidiano da cidade. É uma realidade reforçada pelas diversas 

dimensões da sua presença na cidade, pois como referido, esta nova cerca passava a 

delimitar todo o perímetro urbano. Constitui um elemento determinante de 

consolidação de um tecido urbano, que se distingue pela presença de troços 

significativos construídos em determinadas zonas da cidade. 

 
Ilustração 22 - Muralha a descoberto da Cerca Nova Fernandina junto à Porta do Sol (Ilustração nossa, 2012). 

Reconhecendo a presença importante da Cerca Fernandina como elemento físico e 

simbólico conformador da realidade física e construída da cidade, poder-se-á referir o 

grande potencial de valor associado desta realidade e a possibilidade de estratégica 
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de intervenção urbana e arquitetónica nas zonas onde existe ainda o conceito de 

“Cerca ou Muralha”. Deste modo, é passível de ser ativada e reconhecível como 

estrutura significante para a cidade de Lisboa. 

Esta estrutura arquitetónica militar foi erguida na terceira fase do século XIV, 

terminando um dos principais períodos de construção da cidade medieval de Lisboa, a 

linha de muralhas designada por Cerca Fernandina2.  

A muralha foi construída na Idade Média, quando cristãos e muçulmanos lutavam pela 

sua posse. Percorrendo o seu traçado, hoje dissimulado entre igrejas, casas e ruelas, 

iremos descobrir espaços e vivências da cidade de outros tempos. 

Reconhece-se a presença da Cerca Fernandina enquanto elemento físico e simbólico 

conformador da realidade física construída da cidade, e perspetiva-se o potencial de 

valor que está associado a um reconhecimento mais profundo desta mesma realidade 

(Dias, 2002). 

 
Ilustração 23 -  Sobreposição do traçado da Cerca Nova Fernandina e Cerca Moura na atual planta da baixa da cidade de Lisboa. 
(Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

                                            
2 Fundamental para o conhecimento e actual releitura do desenho da Cerca Fernandina revela-se o 
estudo iniciado em 1893 por A. Vieira da Silva relativamente à organização defensiva de Lisboa na Idade 
Média, estudo no âmbito do qual emerge a sua obra A Cerca Fernandina de Lisboa.  
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Tendo como base as linhas de defesa primitivas do coração da cidade, o troço 

ocidental da Cerca Nova iniciava-se no Castelo de São Jorge e descia até ao Vale da 

Mouraria, atravessando o atual Martim Moniz, subia a encosta do Monte de Sant’Ana e 

transpunha a atual Calçada (qual?). Assim, a partir deste ponto, a nova muralha 

desenvolvia-se em direção ao atual vale da Avenida da Liberdade, no sítio da 

Travessa do Forno do Tijolo e da Praça D. João da Câmara (Duarte, s/d). 

2.2. O OBJETO ARQUITETÓNICO E O LIMITE 

Os muros, além de serem os primeiros elementos criados pelo ser humano para se 

habitar de forma permanente num determinado lugar, são considerados os primeiros 

elementos construídos pela humanidade (Benévolo, 2002). 

Uma das principais características dos agrupamentos primitivos é o senso de 

isolamento defensivo associado a uma vontade de demarcação do lugar. Na 

apropriação do espaço, como primeira manifestação de um aglomerado humano, na 

Era Paleolítica, foi a Cidade dos Mortos, ou a Necrópole. Este local possuía uma 

intenção marcante de sacralidade e, ao mesmo tempo, uma pretensão de demarcar 

um limite (Mumford, 1991). 

 
Ilustração 24 -  Evolução dos limites da cidade de Lisboa no tempo (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2016). 

O muro, considerado como limite, teve na Era Neolítica, uma forma de estacadas ou 

elevações artificiais para a proteção deste ambiente.  
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Segundo Bruno Zevi3 (2002, p. 46), o traçar limites representa a forma de separar o 

cheio do vazio e uma das bases originárias da arquitetura. O autor define estes limites 

como uma delimitação do espaço habitável da construção, o vazio, e como a 

transformação do imaterial no material. Este vazio será o objeto de construção e a 

essência da arquitetura. 

Exposto isto, refere-se que os limites exercem uma função fundamental: a de delimitar 

o espaço e colocar em articulação, cheios e vazios.  

 
Ilustração 25 - Mapa da cidade de Lisboa e seus limites, em 1833, com um dos limites em Campo de Ourique [a amarelo] (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2016). 

O ser humano sempre construiu o seu habitat em consonância com o ambiente 

natural. A construção ordenada é efetuada em locais apropriados e através das quais 

são os seus muros ou limites que constituem as essências das cidades.  

                                            
3 5 Bruno Zevi: Roma, 22 de janeiro de 1918 — Roma, 9 de janeiro de 2000, foi um arquiteto Italiano 
responsável pela história da arquitetura moderna, exilou se nos Estados Unidos e lá recebeu fortes 
influências da arquitetura orgânica. 
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São vários os elementos construídos pelo homem que funcionam como delineadores 

da paisagem. A forma como o conceito de cidade é visto pelas diferentes culturas 

reflete diferentes formas de compreender o limite e o espaço que nos rodeia. 

Salientem-se a cidade-estado grega, a cidade Anglo-Saxónica, ou a cidade Islâmica 

como espelhos de diferentes culturas. A cidade Islâmica baseia-se na vida doméstica 

e religiosa, a cidade grega domina a consciência política e cívica e a cidade Anglo-

Saxónica apresenta vivências domésticas. Assim, as tipologias destas cidades 

caracterizam-se de acordo com a forma como vão crescendo, ou seja, na cidade civil, 

as fachadas substituem a casa, por delimitarem o espaço em que os cidadãos 

habitam, a rua e a praça. Na cidade doméstica, os tetos e as paredes das casas 

representam o verdadeiro habitat, e na cidade Islâmica, flutua-se entre a cidade cívica 

e a cidade doméstica e, neste caso concreto, o homem considera a sua casa como um 

santuário (Goitia, 2010). 

Em relação ao limite exterior da cidade, o limite entre a cidade e o território 

circundante, na cidade grega, existe o limite coletivo envolvido pelos seus próprios 

muros, inclui a população rural onde existem partes visíveis e controláveis (Benévolo, 

2002). Estes muros funcionam como limite territorial e social. 

Os muros representam assim, desde sempre, formas de limitar o espaço, símbolos de 

proteção, de segurança dos residentes no seu interior e são delineadores de 

estruturas de circulação (Loureiro, 2014). 

De salientar que, na construção de posse de um território, impõem-se marcas de 

presença e ocupação como castelos, fortalezas e fortins. Neste tempo, as fortalezas 

eram estruturas funcionais e militares com a função de defesa e, ao mesmo tempo, 

destinavam-se a prevalecer na paisagem como sinais de poder. Indicavam a condição 

de propriedade e ocupação do local, eram construídas com a finalidade de servirem 

como instrumentos visíveis da sua capacidade de guerrear (Teixeira, 2000). 

Como exemplo desta realidade, tem-se a Mesopotâmia, uma região que se localizava 

entre os rios Tigre e Eufrates, por volta de 3500 a.C., os primeiros povos nesta região 

formavam aldeias isoladas, às margens da planície e a cidade era circundada por 

muros e fossos, utilizados para a sua própria defesa.  
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Ilustração 26 - Muralhas da Mesopotâmia (Porto Editora, 2006). 

 

Por outro lado, a Babilónia era cercada por muralhas, com as margens do Rio 

Eufrates, no sul da Mesopotâmia.  

 
Ilustração 27 - Representação artística hipotética de Babilónia. (Porto Editora, 2006). 
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2.3. O OBJETO ARQUITETÓNICO E O ESPAÇO 

O conceito de espaço apresentado por Heidegger é um dos elementos centrais do 

“ser-no-mundo” e constitui-se, por isso, através de três premissas tradicionais: a teoria 

absoluta, a teoria relacional e a teoria kantiana. Neste contexto, de acordo com a 

teoria absoluta, o espaço representa uma estrutura homogénea enão está dependente 

de outros fatores. A teoria relacionaldefende que o espaço emerge das relações entre 

os objetos, ou pelas propriedades dos objetos, relacionando-se fortemente com eles, 

pois, sem objetos, não existe espaço.  

Na linha de pensamento de Kant, o espaço é subjetivo e representa uma característica 

a priori da nossa própria intuição. Não é uma característica da realidade física 

independente da nossa mente. Defende o autor que a perceção de espaço está 

profundamente relacionada com a mente humana, e representa as coisas que nos 

foram dadas no sentido exterior.   

Na época tardo-romana até aos finais do século XIX, a conceção de espaço 

arquitetónico valoriza o espaço interior. O monumento mais emblemático desta 

conceção de espaço é o edifício do Panteão de Roma, que ilustra o espaço escavado. 

São estas duas conceções de espaço, volumétrico e interior que marcam o espaço 

arquitetónico clássico. 

 
Ilustração 28 - Panteão de Roma (Porto Editora, 2006). 

As dimensões do Panteão, uma novidade para a época (43,5 m de altura), fazem com 

que este monumento tenha o espaço mais amplo, com a maior cúpula da História até 

ao séc. XIX. O Pantheon é dominado por um espaço circular centralizado no eixo 
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vertical definido sob a grande abertura no zênite da cúpula. E, isto significa a 

introdução da sagrada dimensão da verticalidade na organização interna do espaço. 

Mais tarde, no século XIX, o espaço recupera a importância dos volumes e da relação 

com eles, desvanecidos pela relevância do espaço interior e, por essa razão, dá-se 

maior importância à relação entre o interior e o exterior. O monumento mais 

enfatizado, nesta época, é o Palácio de Cristal de Londres, que demonstrava a visão 

de um espaço dinâmico e livre, com os objetos bastante visíveis à luz. 

 
Ilustração 29 - Palácio de Cristal, Londres (Porto Editora, 2006). 

Joseph Paxton valoriza o desenvolvimento dimensional, libertando o peso da massa, a 

geometria dos volumes; realiza uma volumetria transparente, eliminando a distinção 

entre espaço interno e espaço externo e conferindo especial atenção ao vazio [as 

vidraças] em relação ao cheio [os delgados segmentos metálicos]; obtém no interior 

uma luminosidade semelhante à do exterior. 

Existe, no entanto, noutros países um conjunto de elementos arquitetónicos distintos. 

A herança militar, em Itália, oferece uma variedade de tipologias arquitetónicas como 

as torres costeiras, fortalezas, cidadelas, quarteis, prisões anteriores à II Guerra 

Mundial. Como exemplo, a Ilha de Sardenha apresenta uma localização estratégica no 

Mediterrâneo, que conduziu à governação de diversas potências estrangeiras ao longo 

do seu percurso histórico. Este aspeto resultou numa variedade de arquitetura 

(Panella, 2008).  

Os primeiros tipos de arquitetura defensiva estão relacionados com os reinos 

autónomos, como o Giudicati, ilha de Sardenha, que teve o efeito direto de atrair 

famílias mercantes devido à fundação de cidadelas localizadas em colinas rochosas.  
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Ilustração 30 - Torre de Marianus II de Arborea,  Oristano,  Giudicati, ilha da Sardenha, 
Itália (Porto Editora, 2006). 

Neste caso concreto, destacam-se o material, o estilo, a técnica e a estética do 

edifício, com a prioridade de preservação do interesse histórico e construtivo (Battisti, 

2011). 

Os centros históricos, com o seu património cultural, correm, por vezes, o risco de se 

tornarem mono estruturados, com tendência para o abandono e consequentemente, 

este fenómeno afeta a identidade da cidade. 

Ora, o conceito de património cultural edificado tem estado sujeito a uma evolução 

constante, essencialmente, desde a segunda metade do século XX, com os 

monumentos individuais e locais arqueológicos até às áreas e paisagens culturais. Os 

locais físicos têm sido associados à herança cultural intangível, artesanato tradicional 
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e os sistemas tradicionais de conhecimento. O desenvolvimento de novas tecnologias 

climáticas, as catástrofes naturais e os conflitos armados aumentaram o interesse em 

salvaguardar este tipo de património (Távora, 2007). 

A arquitetura liga o espaço puro aos aspetos socioculturais que transmitem valores 

diferentes para cada pessoa, seja através de formas de símbolo ou de utilização 

(Cassirer, 1953; Lefebvre, 1991).  

A maior parte da pesquisa aborda a questão das relações do espaço que envolve as 

propriedades e a relação externa de cada espaço com todo o sistema espacial. A 

inteligibilidade do espaço consegue interrelacionar as relações internas e externas 

para que o espaço seja único. O processo inteligível em movimento ocorre, 

geralmente, no inconsciente; a consciência do todo, enquanto presente, está nas 

partes, ou seja, o exemplo dado por Bergson (1911, p. 183), é alusivo, “quando se fala 

da cidade, da rua, ou das casas são manifestações do inconsciente”. 

A pesquisa passa da abstração para a realidade arquitetónica. Na abordagem analítica 

o espaço arquitetónico é contextualizado a partir da sua dimensão estrutural. A ideia 

de descrever o espaço no seu sentido estrutural tem sido um dos métodos mais 

favorecidos na arquitetura. Muitos teóricos da arquitetura debateram a arquitetura e o 

espaço de forma estrutural [por exemplo, Alexander, 1977, Hillier e Hanson, 1984, 

Mitchell, 1990; Habraken, 1998]. Neste contexto, a palavra “estrutura” está relacionada 

com a premissa de sistema e metodologia utilizada para analisar o espaço conhecido 

como “sintaxe do espaço”. 

Assim, em decorrência da complexidade das relações entre diferentes propriedades 

da arquitetura, a ideia de tipo é utilizada para identificar elementos em cada relação.  

De acordo com Mitchell (1990), a dimensão cultural do espaço arquitetónico é 

efetuada através de diferentes regras. O autor classifica a arquitetura como possuidora 

de diferentes qualidades em diferentes paradigmas, ou seja, o mundo do design, 

mundo real e mundo da construção. A partir da sua dimensão estrutural, o espaço dá 

origem a outras consequências. As pessoas concebem o espaço através de outra 

conceção, ou seja, a partir da sua experiência e memórias.  

Não deve deixar de lembrar-se que, de acordo com Coutinho e Zevi, existem 

diferenças significativas e filosóficas nas conceções sobre o conceito de espaço 
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interior. Em primeira instância, a compreensão do conceito de dimensão temporal e, 

de seguida, a valoração da matéria do espaço interior, apreciada pelo público. Deste 

modo, a experiência do espaço arquitetónico exige tempo, através da experiência 

direta da visão (Zevi, 2002, pp. 24-25). 

O espaço arquitetónico está disposto como ausência de uma “fronteira estética” em 

relação ao visitante, que possui a capacidade de modificar esse espaço, pois atua 

como valor arquitetónico. 

2.3.1. O ESPAÇO COMO VAZIO 

A conceituação humana do espaço decorre da nossa capacidade de avaliar o 

ambiente através de um conjunto de escalas temporais e visuais. Os arqueólogos 

examinaram lugares humanos como "locais", dentro de um contexto maior, no qual 

nos concentramos em locais específicos de extração de recursos, investimento em 

energia, habitação doméstica e construção (Ashmore, 2002). O espaço que circunda 

as localidades específicas de pontos não é, contudo, nem "vazio" nem desprovido de 

significado; como observaram os arqueólogos (por exemplo, Carneiro, 2006), o vazio é 

uma categoria cultural particularmente potente, com muitos significados e atividades 

que podem ser simultaneamente codificadas.  

A forma mais densa de paisagem arquitetónica é a cidade. Uma forma que apareceu 

pela primeira vez apenas há cerca de 6.000 anos atrás, mas que, com o passar do 

tempo, passou a abranger mais da metade da população mundial. Cidades são 

acumulações de habitações e áreas de atividade; e, em vez de considerar o espaço 

vazio entre estruturas como um artefacto acidental da colocação de edifícios, devemos 

ponderar a sua criação tão deliberadamente como a própria arquitectura. 

O estudo de espaços vazios obriga-nos a olhar para a sequência de eventos e 

actividades, em vez de colocar rótulos estáticos e arquitetonicamente definidos. 

Há muitos anos, Gordon Matta-Clark (apud Corbeira, 2007) pediu que a informação 

espacial reconhece-se a relação de localização entre vários elementos, mas também 

que se pudessem traçar os seus movimentos e fluxos relativos - o aspeto dinâmico. 

Este aspeto é capturado nas mudanças de frequência, de uso e de padrões, ao longo 

do tempo.  
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O estudo das cidades modernas e dos seus espaços "vazios" permite repensar a 

colocação deliberada de espaços do tipo pátio ou pracetas em cidades antigas. As 

primeiras noções de espaço vazio em arquitetura foram apresentadas pelo arquiteto 

Solá-Morales, em 1995, e constituem os espaços esquecidos e renegados da cidade, 

embora, em alguns casos, representem a oportunidade de revitalização da cidade.  

 
Ilustração 31 - Terrenos expectantes antes da construção da EXPO 98. (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

Solá-Morales define o conceito de vazios urbanos em duas palavras – “Terrain 

Vague”. Segundo o autor, são espaços urbanos ou rurais, com limites bem definidos, 

ou ainda, pelo contrário, indefinidos. 

Vazios urbanos representam espaços não construídos, que são caracterizados como 

excedentes urbanos. Estes espaços vazios, a que Morales se refere, existem em 

decorrência da ausência de ocupação funcional, de alguns interesses sociais e 

transformações de utilização urbana (Moralés, 2008). 

De acordo com o autor, os ritmos, cada vez mais acelerados do crescimento das 

cidades, conduzem à transformação destes espaços vazios em elementos 

arquitetónicos sem nenhuma relação com o entorno. Por outro lado, apesar de serem 

designados como “vazios urbanos”, estes espaços carregam consigo um valor de 

localização estratégica na cidade e vestígios de acontecimentos que ocorreram no 

passado.  
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As noções de vazio ou desertificação sempre foram alvo de debates na literatura 

científica. O conceito de “vazio” atingiu distintos significados em diversos contextos 

espaciais. Ao descrever os vazios urbanos como lugares negligenciados por vários 

atores, é relacionado como conceito de “heterotopia”. Termo denominado por Michel 

Foucault (1967) para descrever os lugares “em relação com outros locais, que 

designam, espelham e refletem o estado da cidade”. São lugares que estão fora de 

todos os lugares, mesmo que seja possível indicar a sua localização na realidade” 

(Shane, 2005). 

Existe uma crescente atenção no contexto do planeamento urbano contemporâneo. 

Os decisores políticos e os governos demonstram o seu interesse nas possibilidades 

de uso e no revitalizar de certos locais da cidade.  

No caso da cidade de Lisboa, poder-se-á referir que representa uma cidade em crise 

habitacional desde a década de 1980, e que, até hápouco tempo perdia habitantes, 

muito embora com a recente política municipal de apoio à reabilitação dos edifícios 

essa tendência tenha iniciado um renascer positivo. Existem vários espaços para 

requalificar, regenerar e re-habitar. Como exemplos desses espaços vazios, 

enumerem-se os espaços que se encontram dentro do tecido urbano consolidado, e 

que têm uma história e um passado adjacentes, os espaços em evidente degradação, 

abandonados, inseguros e desqualificados que, por vezes, alastram a sua própria 

condição aos espaços envolventes, e ainda, os espaços que poderão ser utilizados em 

prol dos habitantes como espaços sociais que, neste momento, estão degradados e 

fechados. A este aspeto, referem-se os designados espaços “Terrain Vague” 

caracterizados pela sua falta de integração na eficacidade de uma cidade, tais como, 

as “ilhas interiores esvaziadas de atividade, espaços esquecidos e, que permanecem 

fora da dinâmica urbana” (Solá-Moralés, 2008). 

Existem, como exemplo de espaços a requalificar, os arredores da cidade de Évora, 

integrados no Plano de Expansão Oeste da Cidade, através do Plano de Pormenor 

para a zona da Malagueira, com cerca de 27 hectares e classificada, em Setembro de 

1974, como expansão prioritária da cidade. 
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Ilustração 32 - Zona da Malagueira, Évora, espaço vazio e abandonado (Câmara Municipal de Évora, 2015). 

 
Ilustração 33 - Projeto aprovado para requalificação do espaço vazio (Câmara Municipal de Évora, 2015). 

Este Plano resulta da expropriação de terrenos, realizada pela Câmara Municipal de 

Évora, através de um estudo urbanístico, sob a responsabilidade técnica da Direção 

Geral dos Serviços Urbanos (Biondi, 1994). 

Neste local, existiam, anteriormente, azinheiras e oliveiras, que se associavam a um 

conjunto de casas clandestinas, que davam uma figura de abandono (Fleck, 1982). 

Ainda em Lisboa, alguns exemplos de “vazios urbanos” são a construção do Chafariz 

das Amoreiras, atualmente extinto, o Chafariz do Largo do Rato, o Chafariz da Rua do 

Século, o Chafariz da Esperança e o Chafariz das Janelas Verdes (Moita, 1994). 
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Ilustração 34 - Chafariz da Esperança, 1907, por Joshua Benoliel (1873-1932) (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

A maior parte destes espaços não se limitam ao desenho das cidades, isto é, incluem 

um conjunto de empreendimentos que foram desativados ao longo do tempo, ou 

ainda, devido a uma degradação natural, ou por se encontrarem em desuso, como é o 

caso do Chafariz da Esperança e das Amoreiras (Anastassakis apud Meneguelo, 

2009, p. 130-131). 

Ora, os arranjos delineiam os espaços intersticiais através de diversas formas e 

funções, a cidade e organização dos edifícios dão origem a espaços do mesmo tipo e 

função. Em contexto arquitetónico, os espaços designam-se por espaços negativos ou 

vazios (Alexander et al., 2005). 

 
Ilustração 35 - Morfologia urbana da cidade orgânica [Bairro Alto – Lisboa], com os edifícios [a preto] e os 
espaços intersticiais [a branco] (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

Da mesma forma, os espaços designados por “espaços expectantes” não têm 

qualquer utilização ou função, encontram-se desarticulados com o meio ambiente 

envolvente e não apresentam qualquer vida urbanística. Estes espaços estão 
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localizados, geralmente, em zonas consolidadas da cidade, em conjugação com 

espaços com alguma história e identidade. Como exemplo, na zona de Entrecampos 

em Lisboa, apresenta um local devoluto, um espaço expectante. 

 
Ilustração 36 - Espaço expectante – Zona de Entrecampos em Lisboa [o Corvo] (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

Internacionalmente, é importante revelar alguns locais designados por espaços vazios, 

como é o caso da área desarborizada de Kalasatama, em Helsínquia, uma área 

essencialmente industrial que, anteriormente, era fechada a qualquer tipo de atividade, 

fosse portuária ou não. Atualmente, através da requalificação do espaço, este local 

representa um estímulo para diversificar os modos de intervenção na cidade 

(Ruskeepää, 2011). 

Ilustração 37 - Kalasatama – espaço vazio (City of Helsinki, 
2016). 

 

Ilustração 38 – Imagem concetual de Kalasatama, Voima 
Graphics (City of Helsinki, 2016). 
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Como se pode verificar, houve uma mudança de espaço vazio para um espaço 

expectante, através de um processo de integração progressiva (Ruskeepää, 2011). 

Outro exemplo é o Baluarte de Santa Apolónia, que foi construído no século XVII, e 

que integrava a linha de defesa de Lisboa, situando-se na parte oriental da cidade, 

principalmente, dentro da Quinta de Manique.  

Era um forte antigo, que apresentava flancos bem marcados e inseridos na gola; a 

muralha, que acompanha a inclinação do terreno, é de alvenaria com cunhais de 

cantaria de calcário e bases de duas guaritas, possuindo, também, dois portões 

seiscentistas mandados construir pelo Visconde de Manique, sendo que o esquerdo 

dá acesso ao mirante. No coroamento dos muros localizam-se guardas exteriores de 

alvenaria, canhoneiras e alegretes intervalados com assentos de pedra. 

 
Ilustração 39 -  Baluarte de Santa Apolónia (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

A recuperação da estrutura patrimonial do antigo forte de Santa Apolónia ou Baluarte 

de Santa Apolónia, em Lisboa, a criação naquele local de espaços verdes, zonas de 

lazer e, até, a eventual promoção de um centro social de apoio à população idosa 

carenciada da freguesia de São João, são ideias contidas num projecto para esse 

espaço. 

O Quartel da Ajuda representa outro dos exemplos importantes da cidade de Lisboa. 

Este antigo quartel de Regimento, que se localiza na Calçada da Ajuda, pode 

transformar-se em Quartel da Cultura, ou existe ainda a possibilidade, fruto de uma 
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proposta mais recente, de se converter em residências universitárias de apoio aos 

alunos do Polo Universitário da Ajuda.  

 
Ilustração 40 - Quartel da Ajuda. (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

Este quartel foi mandado construir na segunda metade do século XVIII, com a 

finalidade de aquartelar o Regimento de Infantaria 1, ao comando do Conde de Lippe. 

Tem dois torreões mardelianos, um de cada lado do portão, encimado com o brasão 

do rei D. José. De planta pentagonal, onde a grande praça de armas se encontra 

rodeada pelos edifícios do quartel, hoje, aí se selecionam para o serviço militar, os 

mancebos da região de Lisboa. 

Por outro lado, e na mesma linha de pensamento, a Fortaleza de Cruz da Pedra, que 

em 1612, sob o reinado de Filipe III de Espanha, foi aprovado o seu regimento em 24 

de janeiro de 1613 pelo governador da Capitania, Afonso de Albuquerque (1608-

1614), que teria determinado a escavação de cinco celas na rocha viva, com as 

dimensões de dois metros de altura por sessenta centímetros de largura. 
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O Forte da Cruz da Pedra ficava no lado Oriental da cidade, no sítio onde a Calçada 

da Cruz da Pedra se liga com a Rua da Madre de Deus, no lado sul, caindo sobre o 

terreno e sobre as oficinas da Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferros. 

Outro caso importante é o Baluarte do Livramento e o Baluarte do Sacramento. Após a 

Restauração da Independência, em 1640, D. João IV mandou construir uma linha de 

defesa que tinha origem na foz da ribeira de Alcântara e terminava na Cruz de Pedra. 

Na zona de Alcântara chegaram a ser construídos dois baluartes – o do Sacramento 

junto ao rio, e o do Livramento, mais a norte. Na zona da Cruz de Pedra, foram 

construídos outros dois; um dos quais, o Baluarte de Santa Apolónia. Trata-se de uma 

estrutura defensiva do séc. XVII, representativa da arquitetura militar portuguesa, de 

forma pentagonal, da qual apenas subsistem a muralha, da face direita e as bases de 

duas guaritas. É Património Nacional, classificado como Imóvel de Interesse Público 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 2 de 96 do Diário da República 56, de 6 de Março. 

 
Ilustração 41 - Baluarte do Livramento (Ilustração nossa, 2012). 
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3. A ARQUITETURA MILITAR DA CIDADE DE LISBOA 

Como anteriormente referido, as populações e as urbes cresceram desde os tempos 

imemoráveis dentro do limite das cercas ou muralhas, essencialmente, por razões de 

segurança e de defesa, até aos finais do Séc. XVII-XVIII. 

As fortalezas eram estruturas militares funcionais, desempenhavam um papel 

importante de defesa e dissuasão, e eram destinadas a prevalecer na paisagem como 

grandes sinais de poder. Identificavam a condição de propriedade de um determinado 

local, e eram construídas como instrumentos práticos e visíveis da sua capacidade de 

guerrear com os inimigos. Uma fortaleza era, sem dúvida, um símbolo político de 

domínio territorial. Como exemplo, em Micenas, a cidade dos Atridas que representava 

um palácio e uma fortaleza. Além de muros ciclópicos, para chegar a cidadela, era 

necessário trilhar um caminho fortificado entre muros protegidos. 

Ilustração 42 - Reconstrução cénica da cidade de Micena, Grécia. (Historia y Arqueología, 2016). 
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Estes castelos eram construídos, geralmente, em pontos altos e estratégicos. 

Possuíam algumas torres em torno da muralha que eram sempre vigiadas por 

sentinelas (Oliveira, 2004). 

A influência arquitetónica desta época, através destes elementos históricos, é 

evidente na sua forma, materiais e detalhes. Os exemplos militares são 

homólogos e contêm um conjunto diversificado de elementos que representam 

um registo único de aquisições militares. Representam as diferentes áreas da 

história militar, bem como as influências históricas e geográficas de várias 

regiões do mundo. 

A cidade de Lisboa assim também cresceu, desde os Fenícios, Romanos, Mouros, 

Cristãos, até essencialmente à época em que as muralhas medievais se tornaram 

vulneráveis, deixaram de ter uso efetivo perante as novas artes de guerra, com a 

introdução do canhão e da pirotecnia.  

Assim, nascem novas necessidades, as novas fortificações, baluartes ou fortes 

abaluartados, ou ainda, estruturas de menor dimensão e importância. 

Lisboa cresceu dentro de muralhas até ao séc. XVII-XVIII, exemplo disso foi a cerca 

moura, ou cerca velha ou antiga, depois cresceu a muralha de D. Dinis (frente rio Tejo 

na zona ribeirinha) que durou 75 anos, tendo depois sido absorvida pela posterior 

construção da muralha Fernandina (Quinhentista). 

Mais tarde, após a perda da independência, em 1580, e sucessão ao trono de D. Filipe 

I (II de Espanha) por morte de D. Sebastião, seu primo e rei de Portugal na Batalha de 

Alcácer Quibir / Marrocos, começa D. Filipe I de Portugal a ajustar as novas 

fortificações de Lisboa, mandando projetar e construir novos baluartes, fortes 

abaluartados e outras estruturas, segundo as novas técnicas militares da época, 

construções que ultrapassavam os limites existentes da cidade de Lisboa.  

Posteriormente, aquando a Restauração, em 1640, o recente coroado rei D. João IV 

manda reforçar as defesas à volta da capital, reconstruindo, ampliando, ou mesmo 

edificando novos limites da cidade e novas portas, entre eles, a ocidente, os Baluartes 

do Sacramento (Quartel da Armada – 31 de Dezembro) e Baluarte do Livramento 

(Casa de Goa), e, no plano oposto da cidade, a oriente, o Baluarte de Santa Apolónia 

e o Forte da Cruz da Pedra. 



O objecto arquitectónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades 

Rui Carlos dos Santos Bentes Aboim                                                                                                                             71 

 
Ilustração 43 - Planta com traçado do Baluarte de Santa Apolónia e do Forte da Cruz da Pedra, (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

O Baluarte de Santa Apolónia foi construído no século XVII, e fazia parte da linha de 

defesa de Lisboa, situando-se na parte oriental da cidade, ou seja, dentro da Quinta de 

Manique. Este antigo forte apresentava flancos bem marcados e inseridos na gola. A 

muralha, que acompanhava a inclinação do terreno, a alvenaria com cunhais de 

cantaria de calcário e bases de duas guaritas, possuía também dois portões 

seiscentistas mandados construir pelo Visconde de Manique.  
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Ilustração 44 - Baluarte de Santa Apolónia, guarita do ângulo do 
flanco direito e da face direita da frente, início do século XX (Silva, 
1968, p. 164). 

 
Ilustração 45 -  Portão da face esquerda da frente do Baluarte 
de Santa Apolónia,  início do século XX (Silva, 1968). 

 
Ilustração 46 - Baluarte de Santa Apolónia,  guarita do ângulo do 
flanco direito e da face direita da frente (Silva, 1968, p. 164). 

 
Ilustração 47 - Baluarte de Santa Apolónia, muralha a nascente 
(Silva, 1968, p. 164). 
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Ilustração 48 - Baluarte de Santa Apolónia, desaparecimento 
da guarita  (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

 
Ilustração 49 - Atual estado do interior do Baluarte de Santa 
Apolónia (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

 

 
Ilustração 50 - Estado atual do interior do Baluarte de Santa 
Apolónia. (Lisboa SOS, 2015). 

Ilustração 51 - O terrapleno do Forte de Santa Apolónia (Lisboa 
SOS, 2008b). 

No tempo de D. João IV, quando se pretendia consolidar a independência de Portugal, 

e se previa o perigo de um iminente ataque a Lisboa, planeou-se fortificar a cidade, 

envolvendo-a, do lado da terra, com uma série de baluartes ligados por muros ou 

cortinas, desde Alcântara até à Cruz da Pedra, em Santa Apolónia (Silva, 1968, p. 67). 

O Forte da Cruz da Pedra ficava no lado Oriental da cidade, no sítio onde a Calçada 

da Cruz da Pedra se liga com a Rua da Madre de Deus, no lado Sul, caindo sobre o 

terreno e oficinas da Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferros. 

Quanto à sua estrutura pouco se sabe. Pela planta demonstrada (Ilustração 1), vê-se 

que o Forte devia ser uma bateria pouco elevada acima da praia do Tejo, com uma 

frente maior (143 metros) voltada para o Sueste, e outra menor (34 metros) orientada 

para Nordeste. 

Com a subida ao trono de D. José, as estruturas militares modificam-se. Como 

consequência, logo em 1751, o General e estribeiro-mor Marquês de Marialva 

determina que se proceda a uma rigorosa inspecção às praças, fortalezas e fortes que 
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constituíam a defesa da cidade e do porto de Lisboa. As partes mais significativas 

desse relatório, podem resumir-se da forma seguinte: O sistema de defesa marítima 

de Lisboa era constituído por três sub-sistemas, as «REPARTIÇÕES» de Lisboa (nas 

margens Norte e Sul do Tejo), Cascais (dividida entre a «PARTE DE DENTRO» e a 

«PARTE DE FORA» e Setúbal. 

 
Ilustração 52 - Calçada da Cruz da Pedra, 15 - Sítio onde estava 
instalado o Forte da Cruz da Pedra, ao fundo, a entrada poente 
da Casa Pia (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

 

Tendo colhido a lição militar de 1580, invasão de Lisboa por via do desembarque das 

tropas de D. Filipe II de Espanha, em Cascais, manda D. João IV reforçar as defesas 

da costa de Lisboa, construindo-se assim a linha defensiva entre Cascais, Oeiras e 

Lisboa, que vai desde o Cabo da Roca-Guincho à Torre de Belém, além de outros, na 

margem sul do Rio Tejo, de maneira que se assegurasse o tiro cruzado na Barra de 

Lisboa. 

Constroem-se, a partir de 1640 e anos seguintes, fortes e baluartes de pequena e 

grande estrutura, reforça-se o Forte de S. Lourenço (Bugio), S. Julião da Barra e 

Cidadela de Cascais-Forte da Nossa Senhora da Luz, com o fito de impedir a 

repetição dos acontecimentos da época das invasões à tomada de Lisboa, nos moldes 

que Filipe II de Espanha tinha efetuado. Após 1640, D. João IV reforçou essa 

necessidade, acelerando o processo. 
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Com o decorrer do tempo, as urbes, vilas e cidade, cresceram até esses “novos 

limites”, passando a extravasar esses muros com o crescimento demográfico da 

cidade aquando a expansão da revolução industrial verificada, essencialmente, junto 

das zonas ribeirinhas. 

Infelizmente, também por via do desenvolvimento de novas estratégias e artes de 

guerra, da própria indústria e comércio, os baluartes tornaram-se obsoletos como 

estrutura militar viável. Sendo, grande parte, então abandonados durante o séc. XVIII 

e XIX, devido à falta de recursos da coroa portuguesa que permitissem a sua 

manutenção e atualização bélica, acrescendo ainda, o facto de que a arte da guerra se 

ter alterado, passando a ser esgrimida fora das muralhas, ou dos limites das cidades. 

Com a Revolução Industrial, a cidade cresceu, surgem novas estruturas industriais e 

necessidades habitacionais que extravasam os limites das muralhas, que ultrapassam 

as paredes das outrora robustas muralhas dos baluartes, agora obsoletas. No entanto, 

muitos edifícios, com os mais diversos usos, adoçaram-se a esses limites, 

encrustando-se nas muralhas, fundindo-se nelas, alterando a morfologia dos limites da 

cidade, reconstruindo novos limites, apropriando-se, simultaneamente, dos seus 

espaços, exteriores e interiores. (ex: Baluarte do Livramento – depois da reabilitação 

em Casa de Goa). 

Outros mantiveram a sua utilidade ou carácter militar até há bem pouco tempo. É o 

caso da Cidadela de Cascais / Forte de Nossa Senhora da Luz, o Forte de Sta. Marta, 

o nosso caso estudo, pois, estruturas que se mantiveram no interior das cidades,  

caíram, naturalmente, em desuso, carregando não só o peso da disfuncionalidade 

militar, como também o infortúnio de carecer de custos excessivos associados à sua 

manutenção. 

3.1. O OBJETO ARQUITETÓNICO E A DISFUNÇÃO 

É importante compreender o dinamismo da condição cultural e económica que se 

reflete na vida das cidades. Identificar as potencialidades do antigo, contornar a suas 

debilidades e promover novos propósitos para o futuro, onde o novo e o velho se 

associem, permitindo, deste modo, escrever a história do lugar. 
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O reconhecimento do antigo, das muralhas e fortes como modelo, é a consciência de 

que existe um passado e um presente que são distintos entre si, impulsionando a 

necessidade de intervir, de terminar com as disfunções.  

Os espaços disfuncionais constituem áreas de oportunidade no planeamento urbano, 

enquanto alvos de requalificação. São, por vezes, encarados como “vazios 

estratégicos”, como reservas e constituem possibilidades de um “vir a ser”, espaços e 

lugares de oportunidade de reinvenção de paradigmas, de cruzamento de 

experiências. 

Projetar o futuro a partir de centros de memória, sem comprometer as escolhas das 

gerações futuras é de uma riqueza durável. Pois, além disso, estes lugares 

arquitetónicos são as leituras que fazemos deles ao longo do tempo.  

Neste contexto, salienta-se o exemplo do conjunto edificado do Baluarte do 

Livramento, uma estrutura defensiva construída no século XVII, e inventariado na carta 

municipal do património pelo seu valor histórico, arquitetónico e ambiental. Este 

edifício está inserido na Zona Especial de Proteção que envolve o Palácio das 

Necessidades, em Alcântara, e constitui um ponto notável da frente ribeirinha.  

 
Ilustração 53 - Conjunto edificado do Baluarte do Livramento  (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 
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A proposta de intervenção para a reabilitação do Baluarte do Livramento remete-nos 

para a procura da sua identidade arquitetónica e urbanística, e, principalmente, para 

uma reflexão sobre o período em que se deu a transformação urbanística da Lisboa 

seiscentista.  

 Nesse tempo, a cidade aumentou demograficamente e, como consequência, o tecido 

urbano densificou-se e consolidou-se. A sua expansão fez-se ao longo dos principais 

eixos de acesso e foi, principalmente, consequência da instalação e da ampliação de 

um grande número de casas religiosas.  

No início do século XIX, existia naquela Praça de Alcântara o que teriam sido ruínas 

de um dos Baluartes que faziam parte dum plano de defesa da cidade na época da 

Restauração, que iria dotá-lo de pequenos fortes, em toda a sua cintura. Tal plano não 

chegou a concluir-se e o terramoto terá destruído o inacabado Baluarte de Alcântara. 

 
Ilustração 54 -  Praça da Armada, por Armando Serôdio, 1965 (Câmara Municipal 
de Lisboa, 2015). 

As designações da Praça, ou Largo, devem-se ao facto de apesar de pequeno, ser um 

espaço distribuidor das principais ruas de Alcântara oriental, que vai até ao sítio da 

antiga ponte e atual estação de comboios e rotunda: como diz Norberto de Araújo 

(1993), esta praça é o "Átrio de Alcântara". Voltados de frente para a Rampa das 

Necessidades, e de costas para o Tejo, com a antiga Rua do Livramento, atual Prior 

do Crato, à nossa esquerda, e a Rua do Sacramento, à direita, podemos hoje ver o 

que resta do casario da época, e que comporta do lado direito o pequeno Beco dos 

Contrabandistas, cuja história se perdeu na memória do tempo, e que o nome apenas 

deixa adivinhar. 
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Ilustração 55 - Praça da Armada, , por Armando 
Serôdio, 1965 (Câmara Municipal de Lisboa, 
2016). 

 
Ilustração 56 - Praça da Armada, por Eduardo Portugal, [s.d.] (Câmara Municipal 
de Lisboa, 2016). 

Neste contexto, face à situação desqualificada do Vale de Alcântara e à degradação e 

subutilização do Baluarte do Livramento, é desenvolvido, com o apoio da Câmara 

Municipal de Lisboa, uma operação co-financiada pela comunidade europeia para a 

reabilitação, requalificação e reutilização de todo o conjunto edificado associado à 

recuperação do tecido social e, simultaneamente, funcionando como fator 

impulsionador essencial para a recuperação do Vale de Alcântara. 

Desta operação, com projeto do arquitecto Duarte Nuno Simões, resultou a 

recuperação do forte e a demolição das construções adossadas aos muros do 

Baluarte, e a consequente construção de alguns fogos, com vista a realojar uma 

pequena parte da população que aí residia, sendo ainda introduzidas no local, 

algumas atividades económicas (artesanato, ateliers, restaurantes) e um equipamento 

cultural (museu). 

Note-se que, a descoberta deste baluarte do século XVIII conduziu à suspensão da 

demolição da Fábrica de Alcântara, de acordo com o Presidente da Câmara de Lisboa, 

nesta altura, Pedro Santana Lopes.  

O avançado estado de degradação da Fábrica aí instalada, composta por um edifício 

principal e dois pavilhões, levou a autarquia a substituir-se aos proprietários, 

consentindo a demolição do imóvel. 

A cor creme do revestimento utilizado no restauro da muralha, contrasta com o branco 

da vila operária, e de alguns muros, jogando com o amarelo da empena dos edifícios 

particulares. 
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Por outro lado, a noção espacial criada pelas muralhas, intra e extra muros, constitui 

um elemento central na morfologia urbana, independentemente, da sua dimensão, 

forma, ou perímetro. Assim, as muralhas apresentam a mesma função militar em 

qualquer cidade e condicionam os espaços.  

A necessidade de expansão para além dos muros impostos pelos limites urbanos e 

defensivos fez com que as cidades se fossem adaptando às necessidades de 

expansão. E é possível observar-se alguns troços e vestígios de muralhas e as suas 

extensões.  

3.2. O OBJETO ARQUITETÓNICO E A REABILITAÇÃO 

Qualquer que seja o elemento arquitetónico, tanto pelo seu carácter próprio, ou por ser 

uma obra que está integrada num período histórico específico, apresenta dados e 

problemas mais ou menos distantes dos atuais e, igualmente, uma forma de conceber 

a arquitetura, de construi-la e de resolver as suas dificuldades construtivas. 

A reabilitação representa todas as ações de intervenção necessárias e suficientes 

para dotar os edifícios de condições de segurança, funcionalidade e conforto, 

respeitando a sua arquitetura inicial, ou seja, a caracterização tipológica e o sistema 

construtivo (Freitas, 2012). 

Os edifícios reabilitados são classificados de acordo com o património monumental, 

edificado corrente, bem como pelo seu valor cultural, arquitetónico e histórico. Esta 

classificação define o tipo de intervenção que é necessária e mais adequada, ou seja, 

pode ser a total preservação das técnicas construtivas tradicionais, através de obras 

não intrusivas e reversíveis, ou alterações menos profundas das características 

originais (Freitas, 2012). 

De acordo com o autor, num determinado projeto de reabilitação, é fundamental que 

as ações de intervenção atendam à possibilidade de manutenção da identidade 

arquitetónica dos edifícios.  

Foi Cesare Bandi que teve um papel fundamental no período que se seguiu à II Guerra 

Mundial, através do qual era indispensável a reabilitação do património destruído. 

Criticou fortemente a sobrevalorização das questões históricas em detrimento dos 

valores artísticos. Alertando para o facto de que a prevenção e a manutenção são as 
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melhores práticas de conservação e restauro, pois protegem os edifícios da passagem 

do tempo (Brandi, 2006). 

De acordo com Pires (2011, p. 13), no período pós-guerra,  

as operações de renovação urbana foram constantes, as famílias mais modestas 
tiveram de abandonar os centros e consequentemente aumentaram consideravelmente 
as construções sociais na periferia. Na maioria das cidades a tarefa de reconstruir 
estava diretamente ligada com a demolição do edificado existente que seria 
posteriormente substituído por construção nova. 

É, nos anos 70, que surge então, pela primeira vez, o conceito de reabilitação com o 

objetivo de garantir a conservação dos edifícios, lugares e conjuntos com valor nos 

centros históricos (Pinho, 2009, p. 65). 

No que se relaciona com a reabilitação do património, surge a necessidade de 

preservação dos valores históricos, patrimoniais, culturais e, principalmente, públicos 

de uma cidade. A reabilitação tem assim marcado a revitalização dos edifícios e áreas 

urbanas em declínio. E, observa-se “a existência de edifícios devolutos, o não 

aproveitamento da sua função social diminui a oferta de fogos e de solo disponível, 

aumentando por esta via artificialmente os preços, o que dificulta o acesso à habitação 

e promove a insegurança, a desertificação e o declínio urbano.” (Brito e Silva, 2014, p. 

31). 

O património edificado é, definitivamente, um dos aspetos mais importantes da 

autenticidade e, subsequentemente, da identidade de um ambiente urbano. As 

cidades são formadas e desenvolvem-se constantemente. O património construído é 

uma reflexão aparente desta mudança. Pode incluir significados simbólicos para os 

cidadãos e para os visitantes, muitas vezes, devido aos eventos históricos 

significativos a eles associados. Edifícios e estruturas de uma cidade contam uma 

história do passado com significados e valores culturais envolvidos. 

Pode dar-se, como exemplo, a reabilitação e requalificação do Castelo de São Jorge. 

Um dos edifícios do tecido urbano da cidade de Lisboa mais simbólico, no que se 

refere à história e à arquitetura, pois constitui um elemento e um fator de identificação 

da comunidade local. É, sem dúvida, uma referência visual que marca a paisagem e a 

silhueta da cidade de Lisboa.  

A sua estrutura em muralhas assume um papel importante na génese e conformação 

da forma particular da cidade e o seu posicionamento no relevo, que, em tempos, fora 
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motivo de razões estratégicas de defesa contra o invasor, era considerado por todos 

como “inacessível”. 

 
Ilustração 57 - Ruínas do Castelo de São Jorge (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

O Castelo chegou ao século XX como área militar pouco preservada. Felizmente, em 

1910, foi classificado como Monumento Nacional e, a partir de 1938, começaram 

grandes obras de restauração, que acabam descobrindo vestígios do antigo castelo 

mouro e do Paço Real.  

Antes da sua requalificação, o Castelo era um “centro vazio” que, por outras razões, 

era igualmente, inacessível. Este monumento voltou a funcionar como espaço 

amuralhado, onde se destacam três torres de menagem o recinto inferior e om uma 

praça ovalada, de pavimento de rocha, que atravessa a rua que divide o conjunto.  

 
Ilustração 58 - Reconstrução do arco do Castelo de São Jorge (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 
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Assim, no âmbito das atividades de intervenção na conservação e reabilitação do 

Castelo de São Jorge, foi desenvolvida uma solução inovadora e criada com o objetivo 

de conservar as características originais do espaço. 

A intervenção no Castelejo incidiu na demolição das edificações existentes no seu 

interior, libertando os seus dois pátios de qualquer edifício, para posteriormente se 

reconstruírem os adarves, as ameias e as seteiras, seguindo o modelo dos vestígios 

encontrados, assim como as torres e as muralhas que ameaçavam ruir. 

Trata-se da construção de uma estrutura em madeira lamelada, numa fusão entre a 

madeira e a pedra, dotando a zona do castelo com novas áreas culturais e de lazer - 

restaurante, galeria e anfiteatro ao ar livre, que reúnem agora as condições 

necessárias à produção de espectáculos, não esquecendo as limitações impostas á 

estrutura por questões arqueológicas, incluindo aí o original revestimento horizontal da 

fachada com persianas em madeira lamelada, tal como definido por arquitetos como 

Cândido Chuva Gomes. 

De acordo com Lopes (2012), as ações que se relacionavam com a conservação e 

restauro de edifícios e objetos existiram sempre. Embora tenha sido, essencialmente, 

após o século XVIII e XIX, que esta atividade se desenvolveu com base na 

consciência de valores condizentes com o património. A noção de restauro foi 

ampliada na sua própria definição a partir do conceito do monumento histórico para 

incluir, igualmente, o contexto urbano e a paisagem rural. Era preocupação central, o 

conjunto histórico dos centros urbanos antigos, que estavam destruídos, fosse pela 

guerra, ou por outras calamidades naturais, que descaracterizavam as cidades e 

meios urbanos. 

Ora, a esta evolução concetual estão inerentes as principais correntes ideológicas, 

impulsionadas por diversos teóricos, associadas a normas internacionais produzidas 

pelos organismos de proteção do património.  

Em Portugal, até aos finais do século XIV, a conservação, reconstrução e construção 

de sistemas defensivos foi notória. Este período foi caracterizado por vários conflitos 

armados de reconquista territorial. Por esta razão, seria importante garantir a defesa e 

manutenção da nacionalidade. Foi, no período de quinhentos, que se iniciou o vasto 

interesse pelo antigo, pelas construções com destaque e valor simbólico, o que 

conduziu alguns humanistas, como Damião de Gois, Gaspar Barreiros e Francisco de 
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Holanda, a desenvolver um enorme interesse pela arqueologia clássica e pela 

reconstrução do património antigo. 

Em Portugal, o conceito dado às ruinas foi separado entre a ruína arqueológica pré-

histórica, com origem religiosa, civil, ou militar, diferenciadas através da Comissão 

Geral de Viena para a Restauração de Monumentos de 1898, como “monumentos 

mortos”. Principalmente os que “deixaram de ter uso para o qual foram construídos e 

monumentos vivos”. Nestes “monumentos mortos”, as técnicas que se utilizava 

estavam associadas à conservação e, dos “monumentos vivos, as intervenções ou a 

obras de conservação. 

Nas cidades existem pontos de ancoragem de memórias, são lugares que se 

reconhecem pelas experiências do quotidiano, ou mesmo pelas situações pouco 

vulgares. São, pois, territórios percorridos e “familiares”, ou contrariamente, espaços 

existentes noutro tempo, que só adquirem sentido no nosso interior. São estes 

espaços que fazem a história de uma cidade, um território urbano qualificado. Mais do 

que espaços, são territórios porque são apropriados pela sociedade. São lugares 

dotados de carga simbólica que os identifica no passado e fazem evocar ações, 

personagens e tramas de um tempo. São lugares de memória, tal como identifica 

Pierre Nora, ou como espaços que contêm um tempo como salienta Paul Ricoeur. 

 Os centros urbanos sofrem desgastes físicos relacionados com a passagem do tempo 

e uso social, sofrem alterações de uso, que os modificam, apagam, destroem a sua 

função original dos mesmos e, principalmente, a centralidade cometida de uma perda 

de significado e de memória. Atualmente, têm-se muitos centros urbanos degradados, 

vazios e perigosos.  

Com o decorrer dos anos, a cidade transforma-se, os gostos mudam, enquanto o 

padrão estético e de consumo é, muitas vezes, dotado de um valor de permanência. 

Tendo em conta este aspeto, a centralidade urbana resguarda, ainda, as marcas de 

um passado em termos arquitetónicos.  

A cidade antiga, exibe-se, através destes exemplos de património edificado, tudo o 

que se sabe ser de uma cidade, relativamente às materialidades visíveis, no entanto, 

refiram-se também elementos arquitectónicos que fazem parte de arquivos e acervos, 

mas dos quais não existem traços, que representam o que se designa de “visível-

escondido”. Guardam rastos e traços, marcas de historicidade que abordam 
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características do antigo, um conjunto de restos do passado que acumulam tempo, 

história e memórias (Moles, 1986, p. 33). 

As centralidades urbanas, com base nas conjunturas, resultam de uma série de 

tomadas de decisões, relativamente às prioridades políticas de cada época, ou seja, 

as disponibilidades de financiamento e recursos financeiros estão intimamente 

relacionados com disposições legais em vigor. Estão sujeitas a regras e concorrências 

do mercado imobiliários, que disputam o solo urbano, em edifícios e terrenos de 

grande valor financeiro (Roncayolo, 1987). 

A maior parte dos estudos de centralidades urbanas visam resgatar a história e 

memória da cidade, são espaços com privilégio. Tal como a tendência de utilização de 

velhos prédios centrais, escritórios de luxo, é paralela com a degradação de outros, 

tornados verdadeiros cortiços. 

A cidade é contextualizada como centro de comando para a economia capitalista, 

onde o capital concentra os seus meios de produção, circulação e realização. A cidade 

é, assim, pautada por espaços hierarquizados, segmentados, fragmentados e 

fraturados, onde o capital limita e diferencia a apropriação e o uso do solo urbano, 

segregando classes e camadas sociais (Serpa, 2004, p.19). 

Como exemplo, em Portugal, o troço da cidade quem desenvolvimento está confinado 

entre o Rio e a cidade elevada correspondente às duas centralidades mais 

importantes de Lisboa. 

 
Ilustração 59 - Troço da cidade compreendido entre as duas centralidades mais importantes de Lisboa (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2015). 
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Assim, a mais antiga centralidade de Lisboa, o Terreiro do Paço, representa o símbolo 

do poder político, com base no desenvolvimento cultural e económico, e que tem como 

símbolo principal o Cais das Colunas.  

Ilustração 60 - Aspeto de uma tourada no Terreiro do Paço por ocasião de uma comemoração em 1661 (Câmara Municipal de Lisboa, 
2016). 

Destaque-se que, a zona abrange dois eixos longitudinais, um marginal, a Av. Infante 

D. Henrique, com maior capacidade, onde a circulação de pesados está relacionada 

com a área portuária. E, outra mais interior, que se confere através do alinhamento da 

Rua de Xabregas, Rua do Grilo e Rua do Açúcar, de natureza mais pedonal. A função 

habitacional instala-se dentro do eixo interior, coexistindo com o comércio de retalho e 

outros serviços.  

O estado de conservação dos imóveis não é satisfatório muito embora na actualidade 

se assista no centro e zonas ribeirinhas da cidade de Lisboa a presença de grandes 

obras de reabilitação no edificado impulsionadas pela crescente procura e valorização 

do imobiliário nessa zona da cidade. A má conservação do edificado atravessa todas 

as funções, nomeadamente a habitacional, industrial, comercial, de armazenagem e 

de garagens. 
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Ilustração 61 - Edifícios com interesse patrimonial, de índole industrial, religiosa, de 
habitação operária e palácios (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

O Castelo de São Jorge, em Lisboa, está implantado no interior do espaço da antiga 

Cidadela ou antiga Alcáçova, atualmente denominada freguesia do Castelo, onde 

estão incluídos o Castelejo ou Fortaleza, implantado a Noroeste; os edifícios do antigo 

Paço da Alcáçova – pertencentes à época muçulmana – depois denominado Paço 

Real da Alcáçova – na época cristã – composto pela Casa Ogival/ Núcleo Museológico 

do Castelo e Casa do Leão/Restaurante; a Praça de Armas, a Sul; a Praça Nova e o 

Núcleo Arqueológico do Castelo, a Este e a zona de estadia e de miradouro que se 

desenvolvem pelo lado Este do Castelejo – Passeio Panorâmico. A área a Norte do 

Castelejo e a Este da Praça Nova é uma zona de circulação de acesso restrito. 

 
Ilustração 62 - O Castelo de São Jorge – Castelo dos Muros (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

 

As muralhas da Cidadela formavam uma área quadrangular que conectavam as duas 

torres do Castelo, a Sudoeste e a Nordeste. Por sua vez, as muralhas e torres do lado 

ocidental da Cidadela, atualmente, já não existem.  
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3.3. O OBJETO ARQUITETÓNICO E AS CENTRALIDADES 

Centralidade define-se como um lugar onde existem diferentes atividades que se 

procuram localizar, e essencialmente, o comércio a retalho e os serviços (Cutini, 

2001). 

Monnet (2000) refere-se ao centro da cidade como um espaço simbólico que retrata 

um lugar específico, que se caracteriza por fatores que o distinguem dos outros 

lugares, com os quais pode ter uma relação dominante. E, de acordo com estas 

escalas de medida distintas, as superfícies são, aí, mais caras pela concorrência, e 

onde o poder está sediado.  

Yves Lacoste sintetiza o espaço interno da cidade e refere-se à noção de centralidade 

em associação com o pressuposto de convergência ou de difusão de atividades, onde 

a premissa de lugar exerce o poder do território. É o lugar de onde parte a dominação 

do poder sobre a periferia, ou seja, a centralidade representa a propriedade do que 

está no centro de um espaço e de um território, e que, principalmente, é considerado 

como centro (Lacoste, 2005). 

Deste modo, a centralidade é, sem dúvida, a propriedade ou característica conferida a 

uma cidade que foi proposta por Christaller na sua Teoria dos Lugares Centrais, em 

1933. Após esta época, o conceito de centralidade generalizou-se e adaptou-se ao 

espaço intra-urbano e, foi utilizado para definir um local de oferta de serviços, 

polarizado por uma clientela específica. A centralidade está dependente do poder de 

atração ou difusão de um determinado elemento, centro urbano ou equipamento 

polarizador, como um centro cultural, comercial, financeiro ou administrativo. A 

centralidade resulta essencialmente, da eficácia do polo central e da sua 

acessibilidade, como condição principal para a sua existência (Choay, 1972).  

Por outro prisma, a centralidade é vista como uma associação das atividades 

económicas, funções políticas e administrativas, da prática social, da representação 

coletiva que favorece o controlo e a regulação do conjunto da estrutura da cidade num 

determinado momento (Castells, 2000). 

A condição de centralidade está patente, não apenas na funcionalidade que marca um 

determinado espaço concreto da cidade, mas também na imagem, no bem-estar e no 

prazer visual, que sustentam a  qualidade da sua arquitetura, do espaço público e da 
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sua paisagem. A título de exemplo, mencione-se o caso do Parque das Nações, que 

associa a qualidade arquitetónica, um espaço público bastante cuidado e uma frente 

ribeirinha reordenada com unidades habitacionais e equipamentos coletivos de lazer, 

que conferiu a esta parcela da cidade uma nova centralidade.  

 
Ilustração 63 - Zona do Parque das Nações, antes da Expo 98. (Câmara Municipal de Lisboa, 
2015). 

 

 
Ilustração 64 - Vista aérea  do atual Parque das Nações (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 
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Outra das importantes centralidades em Portugal foi o Mosteiro e a vila da Batalha: 

que retrataram a génese e evolução urbana (séc. XIV a XX) nesta zona. A vila da 

Batalha estruturou-se em função de uma grande e valiosa obra de patrocínio real que 

foi constituída anteriormente como Mosteiro de Santa Maria da Vitória, pouco antes de 

1388.  

 
Ilustração 65 - Vista aérea do Mosteiro da Batalha ( Porto Editora, 2006). 

A casa conventual dominicana da Batalha representa uma exceção à implantação de 

fundações mendicantes, e assumiu um papel determinante na estrutura da malha 

suburbana circundante. 

Refira-se, como exemplo internacional deste tipo de intervenção, o Olympic Sculpture 

Park, de 2007 da autoria dos arquitectos Weiss e Manfredi. Um projeto localizado 

numa zona pouco desenvolvida, na frente ribeirinha da cidade de Seatle, Estados 

Unidos da América.  

O seu desenho conecta três zonas separadas por uma plataforma verde em forma de 

“Z”, que existe para ligar o núcleo urbano com a frente ribeirinha revitalizada.  
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Ilustração 66 – Esquiço do projeto Olympic Sculpture Park, Seatle, USA. (Manfredi, 2007 ) 

 
 
 

 
Ilustração 67 - Olympic Sculpture Park , Seatle, USA., antes e depois das obras. (Manfredi, 2007) 
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Ilustração 68 – Seatle Art Museum, Olympic Sculpture Park (Manfredi, 2007). 

 

O projeto proporcionou uma restauração ambiental fantástica para a área que estava 

abandonada e descuidada, incluindo revitalização da área industrial degradada, 

restauração do habitat para o salmão no litoral e uso de plantações nativas. Refiram-

se ainda as estratégias de projeto sustentável, como a captura e utilização de águas 

pluviais do local. 

A manifestação de novas centralidades resulta dos esforços da centralidade urbana, 

através da articulação de duas escalas espaciais, implicando uma centralidade 

complexa (Sposito, 1998). Esta centralidade ocorre devido a uma associação entre a 

multiplicação da centralidade na escala intra urbana e o reforço da centralidade 

exercida pelas cidades, através da qual se apresenta a ocorrência de novas 

centralidades (Serpa, 2004). 

Assim, a centralidade é complexa e, gera ao mesmo tempo um reforço e uma 

alteração na articulação dos fluxos entre a escala intra urbana e inter urbana. Isto 

porque, as novas centralidades incluem uma lógica com base na escolha de 

localizações estratégicas,e, ao mesmo tempo, na atração de mercados e 

consumidores (Sposito,1998, p. 34). 
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O traçado das muralhas de Lisboa é outro exemplo deste tipo de centralidade, ou seja, 

D. Fernando mandou construir uma nova e extensa muralha entre 1373 e 1375, 

designada de Cerca Fernandina (Santos, 2008). 

Destaca-se, assim, um movimento urbano na cidade, procurando novos espaços e 

deixando de estar somente virada para o centro histórico. A reorganização social e 

urbana da cidade, a partir do século XIX, diz respeito a uma série de ruturas no 

desenvolvimento urbano, designado por Cidade Capitalista (Ferreira, 2004). 
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4. CASOS DE ESTUDO NA REABILITAÇÃO DO ESPAÇO 

Este capítulo retrata um conjunto de três estudos de caso de monumentos que foram 

alvo de requalificação e revitalização.  

O século XX representou o século de profundas alterações, nos mais diversos níveis 

em todo o mundo. Existiram progressos científicos e tecnológicos, alterações 

económicas e sociais elevadas, juntamente com grandes acontecimentos culturais.  

A sobrevivência dos edifícios, ou partes históricas existentes há muitos anos, resulta 

do reconhecimento do seu valor patrimonial aliado à vontade de perpetuar na memória 

as vivências que contribuíram e contribuem para o que somos hoje como país.  

A conservação de determinados conjuntos edificados pode ser para todos uma 

oportunidade para uma aprendizagem. E, o património arquitetónico, quando o espaço 

e a forma têm uma autonomia e valor singulares pelo seu conteúdo, é um testemunho 

cultural. Deve assim, ser dada a atenção devida aos edifícios e outros elementos, 

como as praças, ruas, muralhas e espaços exteriores, que possam contribuir para a 

caracterização de um conjunto arquitetónico.  

Em Portugal, à semelhança de outros países da Europa, a evolução das cidades 

resultou da importância que foi ganhando a terciarização, provocando alguns 

desequilíbrios sociais e económicos, uns mais profundos do que outros, mas de 

implicação direta na ocupação das cidades.   

Dito de outro modo, a apropriação do espaço público demonstra uma necessidade que 

os grupos têm de se relacionar com tudo o que lhes está próximo.  

Assim, a escolha destes três estudos de caso, a Casa de Goa – Baluarte do 

Livramento, a Cidadela de Cascais e o Farol Museu de Santa Marta, deveu-se ao facto 

de serem património arquitetónico de grande valor ede terem sido alvo de 

intervenções que reaproveitou o espaço público destes locais. Foram, os dois últimos, 

parte de um projeto mais amplo, implementado pela Câmara Municipal de Cascais, 

que se designa por Bairro dos Museus: um coletivo de 14 museus e 2 jardins urbanos.  
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4.1. CASA DE GOA – BALUARTE DO LIVRAMENTO – ALCÂNTARA, LISBOA 

O conjunto edificado do Baluarte do Livramento, inventariado na Carta Municipal do 

Património pelo seu valor histórico, arquitetónico e ambiental, está inserido na Zona 

Especial de Proteção que envolve o Palácio das Necessidades. Situa-se na freguesia 

dos Prazeres, em Alcântara, sob uma colina calcária, que constitui um ponto notável 

da frente ribeirinha, através do qual se usufrui de uma paisagem sobre o estatuário do 

Tejo.  

 
Ilustração 69 - Fotografia aérea de localização do Baluarte do Livramento com sobreposição da 
sombra de ocupação (Ilustração  nossa, 2012). 

 
Ilustração 70 - Baluarte do Livramento (Ilustração nossa, 2012). 
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Assim, após a Restauração da Independência, em 1640, D. João IV mandou construir 

uma linha de defesa com origem na foz da ribeira de Alcântara que terminava na Cruz 

da Pedra. Na zona de Alcântara, chegaram a ser construídos dois baluartes, o 

baluarte do Sacramento, junto ao rio, e o Baluarte do Livramento, situado mais a norte. 

 
Ilustração 71 - Carta militar com traçado de Alcântara de 1727, com vista dos baluartes e da antiga caldeira (Câmara Municipal de 
Lisboa, 2016).  

 Alcântara era, no início do século XX, um dos principais bairros republicanos que 

conspirava contra a monarquia e onde se planeavam formas de instaurar uma 

República. Após a Proclamação da República Portuguesa, em 1910, as greves 

sucederam-se umas às outras devido a grandes conflitos sociais. Alcântara, já durante 

a Ditadura salazarista, continuava a albergar grupos revolucionários, reprimidos pelo 

Regime. 

Durante o século XX, Alcântara mudou, o que muito influenciou o futuro da freguesia, 

destacando-se a arborização do Parque Florestal de Monsanto (1937); a construção 

do Bairro do Alvito (1936 - 1937), da Estação Marítima de Alcântara (1943), da 

Avenida de Ceuta (1944 - 1951) e do Pavilhão da FIL (1957); a inauguração do 

Estádio da Tapadinha (1945), entre outros. 

A construção da Ponte 25 de Abril e das respetivas vias de acesso obrigaram ao 

realojamento de alguns amorados no Bairro do Relógio. Nos últimos anos, tem-se 

assistido a um decréscimo da população residente, muito por causa do 

envelhecimento dos habitantes e também devidos aos deslocamentos populacionais 

para a periferia da cidade. No entanto, actualmente estão em desenvolvimento 
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diversos projectos urbanísticos junto da zona ribeirinha, em zonas fábris e terceário 

desactivadas, e que irão revitalizar a zona com a atractividade de novas gentes para 

essas zonas. As Docas, em Alcântara, são local muito frequentado por turistas e 

lisboetas, especialmente de noite, estando ainda aí implantado o Museu do Oriente..  

 

 
Ilustração 72 - Freguesia de Alcântara  (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

 

Baluarte significa fortaleza, e é um termo em francês. Baluarte é um tipo de construção 

sustentada por muralhas, geralmente muito alta, e segura. Baluarte também significa 

algo que serve de defesa, que sustenta alguma coisa. 

Um baluarte é uma obra de arquitetura militar, é uma obra feita para defender 

pessoas, por possui uma estrutura mais pesada e forte. Os baluartes estão geralmente 

em esquinas, apresentam um formato de pentágono, e são sustentados por muralhas 

de alvenaria. 
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Ilustração 73 - Mapa de Elvas, a cidade-baluarte do Alto Alentejo (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 
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Ilustração 74 - Vista aérea de Elvas, a cidade-baluarte do Alto Alentejo (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 
Ilustração 75 - Forte de Santa Lúzia,  Elvas (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 
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Ilustração 76 - Carta militar com traçado do Forte de S.Julião da Barra, Oeiras (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

 
Ilustração 77 - Vista aérea do Forte de S.Julião da Barra, Oeiras (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 
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Ilustração 78 - Praça-Forte de Valença do Minho (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

A primeira obra de baluarte surgiu em Itália, no século XV, mas tornou-se mais 

conhecida durante a segunda metade do século XVII, com o Marquês de Vauban, em 

França. Inicialmente, o baluarte era utilizado pela artilharia, para cruzar fogos com 

outros baluartes, impedindo o ataque dos inimigos. 

Existem diversos tipos de baluarte, os duplos, planos, truncados, simples, meio-

baluarte, regular, real, terraplanado.  

O Baluarte do Livramento é uma estrutura defensiva do séc. XVII, representativa da 

arquitetura militar portuguesa, de forma pentagonal, da qual apenas subsistem a 

muralha da face direita e as bases de duas guaritas. É Património Nacional, 

classificado como Imóvel de Interesse Público ao abrigo do Decreto-Lei n.º 2 de 96 do 

Diário da República 56, de 6 de março. 



O objecto arquitectónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades 

Rui Carlos dos Santos Bentes Aboim                                                                                                                             101 

 
Ilustração 79 - Nomenclatura de uma fortificação abaluartada: 1) Flanco do baluarte - 2) Cortina - 3) Gola do baluarte - 4) Face do 
baluarte - 5) Linha de defesa - 6) Linha capital do baluarte - 7) Esplanada (perfil) - 8) Caminho coberto (perfil) - 9) Contraescarpa (perfil) 
- 10) Fosso (perfil) - 11) Refocete (perfil) - 12) Escarpa (perfil) - 13) Caminho de ronda (perfil) - 14) Muralha (perfil) - 15) Parapeito (perfil) 
- 16) Banqueta (perfil) - 17) Terrapleno (perfil) - 18) Reparo (perfil) - 19) Esplanada - 20) Tenalha composta - 21) Meia-lua - 22) 
Horneveque - 23) Fosso - 24) Baluarte de orelhões - 25) Revelim - 26) Baluarte regular - 27) Chapéu de bispo - 28) Praça de armas - 
29) Caminho coberto - 30) Contraguarda - 31) Cortina - 32) Tenalha - 33) Chapéu de bispo - 34) Coroada - 35) Escarpa (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2016). 
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Ilustração 80 - Localização do Baluarte do Livramento, Alcântara (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

A proposta para a reabilitação do Baluarte do Livramento e execução do projecto da 

autoria do arquitecto Duarte Nuno Simões leva-nos à compreensão e à procura da sua 

identidade arquitetónica e urbanística. Como consequência, emerge uma reflexão 

sobre o longo período em que foi processada a transformação urbanística da Lisboa 

seiscentista.  

Apesar de tudo, Lisboa, à data da restauração da independência (1640), continuava a 

merecer os reparos feitos por Francisco de Holanda. Permanecia sem dinâmica de 

reestruturação e sem definição de uma política de crescimento urbano. 
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Ilustração 81 - Gravura da Batalha de Alcântara, 1480 (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

 
Ilustração 82 -  Batalha de Alcântara (Área militar, 2016). 
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Ilustração 83 - Planta em perspetiva da Alcântara rural, de finais do séc. XVI (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

 

 

 
Ilustração 84 - Pormenor do painel de azulejos do  Palácio dos Condes de Tentúgal  séc. XVII com vista de Alcântara col. (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2015). 
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Ilustração 85 - Travessia da ponte de Alcântara pela embaixada inglesa, na ocasião do casamento de D. Catarina de Bragança com 
Carlos II de Inglaterra, em 1662  (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

 

 

 
Ilustração 86 - Planta topográfica de Lisboa e seus subúrbios, por José Fava, em 1807, a vermelho a localização da ponte (Câmara 
Municipal de Lisboa, 2016). 
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Ilustração 87 - Guarita do Forte do Livramento. 
(Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 

 
Ilustração 88 - Ponte de Alcântara e Porta da Cidade de Lisboa em Alcântara 
entre os dois Baluartes (Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 
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Quanto às designações da Praça ou Largo devem-se ao facto de, apesar de pequeno, 

ser um espaço distribuidor das principais ruas de Alcântara oriental, que vai até ao 

sítio da antiga ponte e atual estação de comboios. 

 
Ilustração 89 - Planta militar com traçado do Baluarte de 
Alcântara (Câmara Municipal de Lisboa, 2016). 

 

 
Ilustração 90 - Planta militar com traçado do Baluarte de Alcântara (Câmara Municipal de 
Lisboa, 2016). 
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Na esquina com a Rua do Sacramento está situado um edifício incaracterístico e muito 

degradado, pertença do antigo Convento do Sacramento que serviu de 

aquartelamento durante longo tempo, sendo hoje armazém de material do exército. 

Agora, e iniciando uma volta de 360.º graus, estamos em frente ao quartel dos 

Marinheiros, construído em meados do século XIX sobre as ruínas do Baluarte acima 

mencionado; e durante algum tempo também responsável pelo nome da Praça a que 

o vulgo passou a chamar Largo dos Marinheiros (hoje Praça da Armada). 

 
Ilustração 91 - Convento do Sacramento, 1968. (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 92 - Localização do Convento do Sacramento. ([Adaptação nossa a partir de]: Câmara Municipal de Lisboa, 2015). 
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A antiga plataforma do baluarte das Necessidades caracteriza-se pelo antigo Quartel 

dos Marinheiros, um edifício do século XVIII, com paredes de cal pintadas e uma 

cantaria de pedra, um pátio interior em calçada e uma chaminé. Junto a este edifício 

está um edifício moderno que serve de cantina e uma série de armazéns e 

dependências de assistência ao estacionamento.  

A vista panorâmica proporcionada por um desnível existente na zona, e a sua relação 

com a Avenida 24 de Julho. Museu do Oriente, a Ponte 25 de abril e o Porto de Lisboa 

constituem elementos de elevado valor para o território português. 

Na segunda metade de oitocentos, o ambiente burguês e aristocrático de Alcântara vai 

dar lugar ao seu atual carácter industrial, dominado pelos trabalhadores, fábricas, 

linhas férreas, rotundas, cruzamentos, acessos à ponte 25 de Abril e à Av. de Ceuta, 

passadeiras rolantes e outros equipamentos, ou seja, um imenso repositório de 

infraestruturas que dificultam a leitura da espetacular dimensão cénica que constitui o 

Vale de Alcântara. 
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Ilustração 93 - Parapeito da muralha do Baluarte do 
Livramento a poente. Edifícios particulares adossados à 
muralha exterior. (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 94 - Vista do afastamento entre a muralha antiga 
e o novo limite dos gradeamentos da varanda da Casa de 
Goa (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 95 - Vista da muralha do Baluarte do Livramento, 
a noroeste. Edifícios particulares adossados à muralha 
exterior (Ilustração nossa, 2012). 

 

 
Ilustração 96 - Edifício adossado à muralha do Baluarte do 
Livramento, a sul (Ilustração nossa, 2012). 
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De salientar que, Alcântara apresenta um potencial significativo suficiente para atrair 

uma diversidade funcional, seja pela sua ótima localização e pela reserva de terrenos 

disponíveis, seja pela sua dimensão adequada para a fixação destas atividades. 

Assim, o Plano de Intervenção tem como finalidade contribuir para a criação de uma 

complexidade funcional e desenvolvimento desta centralidade urbana.  

 
Ilustração 97 - Guarita do Baluarte do Livramento. Edifícios 
particulares adossados à muralha (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 98 - Guarita do Baluarte do Livramento. 
Reminiscências do passado (Ilustração nossa, 2012). 

De igual modo, a formação da centralidade de Alcântara relaciona-se com a qualidade 

e identidade urbana e cria uma imagem mais contemporânea que contribuirá para a 

competitividade urbana de Alcântara. 

Espacialmente, a intervenção nas reminiscências do Baluarte do Livramento repartiu-

se por três áreas: a plataforma correspondente ao nível mais elevado do Pátio dos 

Quintalinhos, onde se localiza um jardim miradouro e espaços de ateliers, que dá 

acesso a um restaurante e a um museu situados no subsolo; a vila operária e a 

plataforma inferior deste conjunto edificado que, para além do terreiro fronteiriço às 

casas, integra, ainda, um outro pátio miradouro.  
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Ilustração 99 - Vista das obras de reabilitação realizadas no pátio nascente do Baluarte do 
Livramento (Câmara Municipal de Lisboa, 2015).  

Nesta última área de intervenção, procurou criar-se condições adequadas à fruição de 

moradores e eventuais visitantes, tirando o melhor partido das vistas panorâmicas e 

do efeito cénico resultante do estuário do Tejo e do avistar das falésias de Almada. 

 
Ilustração 100 - Jardim e logradouro da Casa de Goa - 
Baluarte do Livramento (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 101 - Jardim e logradouro da Casa de Goa - Baluarte do 
Livramento (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 102 - Acesso ao Museu e vista da Ponte 25 de Abril 
e rio Tejo a partir do Jardim e logradouro da Casa de Goa - 
Baluarte do Livramento (Ilustração nossa, 2012). 

 
Ilustração 103 - Jardim e logradouro da Casa de Goa - Baluarte do 
Livramento (Ilustração nossa, 2012). 
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