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APRESENTAÇÃO

Arquitectura geradora de espaço público:
3 casos em Lisboa

Rodrigo Marques Raposo de Magalhães

A presente dissertação tem como objecto de estudo o espaço público e o modo como
a arquitectura é capaz de gerar espaço público em três exemplos em Lisboa. Nesta
óptica iremos estudar o espaço público e o seu papel na cidade ao longo da história,
até aos dias de hoje.
A mudança das mentalidades e as constantes mudanças políticas socioeconómicas da
europa, levam a um entendimento do espaço público e do seu papel na cidade
distinto. Tendo algumas épocas históricas sido marcantes para o entendimento do
papel do espaço público na cidade, como foi a Revolução Industrial.
Algumas cidades de hoje em dia possuem o desenho e as infraestruturas capazes de
fomentar e promover a vida no espaço público na cidade. A arquitectura também é
capaz de criar edifícios notáveis na cidade que se tornam foco de um movimento
urbano dentro da cidade.
Em Lisboa existem exemplos de edifícios que não só são foco deste movimento
urbano, como também são eles próprios espaço público. Como reflexo das questões
abordadas ao longo desta dissertação iremos escolher três obras em Lisboa de três
arquitectos portugueses, que geram espaço público na cidade. Para além de
estudarmos cada um destes arquitectos, Nuno Teotónio Pereira, Álvaro Siza Vieira e
Manuel Salgado, iremos estudar três das suas obras de referência, respetivamente, a
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, o Pavilhão de Portugal e o Centro Cultural de
Belém.

Palavras-chave: Espaço público, Cidade, Edifício, Nuno Teotónio Pereira,
Álvaro Siza Vieira, Manuel Salgado.

PRESENTATION

Public space generating architecture:
Three examples In Lisbon

Rodrigo Marques Raposo de Magalhães

The present dissertation has as its object of study the public space and the way how
architecture is capable of generating public space through three examples in Lisbon. In
this optic, the public space and its role in the city throughout history, until the present
day will be studied.
The change in the mentalities, and in the constant political and socioeconomic changes
in Europe lead to a distinct understanding of the public space, and its role in the city.
Having some of the historical eras left their mark in the understanding of the role of the
public space in the city, such as it was with the Industrial Revolution.
In the present days, some cities possess the design and the capable infrastructures to
foment and promote the life in the city’s public space. The architecture is also capable
of creating distinguished buildings which become the focus of an urban movement
within the city.
In Lisbon, there are examples of buildings which are not only the focus of this urban
movement but are also public spaces their selves. As a reflection of the questions
approached throughout this dissertation, three works in Lisbon from three Portuguese
architects, who generate public space in the city will be chosen. Aside from studying
these architects, Nuno Teotónio Pereira, Álvaro Siza Vieira and Manuel Salgado, three
works of reference, the Igreja do Sagrado Coração de Jesus, the Pavilhão de Portugal
and the Centro Cultural de Belém, will be studied as well.

Keywords: Public space, City, Building, Nuno Teotónio Pereira, Álvaro Siza
Vieira, Manuel Salgado.
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Arquitectura geradora de espaço público: 3 casos em Lisboa

1. INTRODUÇÃO
A presente dissertação tem como objecto de estudo três obras arquitectónicas que
geram espaço público na cidade de Lisboa.
A metodologia de investigação adoptada recorre a registos escritos, que abordam o
tema assim como, registos fotográficos de espaço público e de edifícios que canalizam
vida urbana.
Numa primeira abordagem iremos investigar o modo como o espaço público evoluiu
ao longo da história, o seu papel dentro da cidade e o modo como o mesmo era
percepcionado pelas diferentes mentalidades das diferentes épocas. Numa segunda
fase, através de registos fotográficos, observamos cidades em que o espaço público
promove a urbanidade, assim como obras de arquitectura que catalisam urbanidade
nas cidades.
Através de um estudo dos três arquitectos autores das obras escolhidas como casos
de estudo tentaremos compreender os seus pensamentos. Por meio das suas obras
aproximar-nos-emos das questões a que estes arquitectos tentam responder na sua
prática. Teremos assim uma aproximação aos seus modos de pojectar o que nos fara
compreender melhor as obras escolhidas como casos de estudo.
Numa última fase usando um registo fotográfico, estudaremos três obras em Lisboa
que geram espaço público. Focando-nos no modo como o espaço público e o projecto
em si se conjugam, assim como o modo como a cidade dialoga com a arquitectura.
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2. A CIDADE
2.1. BREVE HISTÓRIA DA CIDADE
Vamos começar por analisar a evolução do conceito de cidade ao longo da história,
tentando entender o papel do espaço público na cidade em diferentes períodos da
história com diferentes mentalidades.
As cidades gregas surgem, como nos explica Leonardo Benevolo1, da necessidade
dos habitantes do campo se defenderem de possíveis ataques dos inimigos. Para tal,
as pessoas refugiam-se nas colinas onde a defesa é mais fácil. Com o passar do
tempo e com o aumento da população a cidade estende-se para as planícies mais
próximas onde são construídos muros ao seu redor. A cidade fica deste modo dividida,
onde nas colinas está a cidade alta (acrópole) e nas planícies a cidade baixa (astu),
como podemos ver na Ilustração1. Na acrópole encontram-se os templos dos deuses,
na astu estão presentes todos os outros elementos da cidade, desde os locais de
comércio às zonas de habitação. Apesar desta divisão, ambas as partes formam uma
só comunidade.

Ilustração 1- Reconstrução da acrópole de Atenas. No canto da imagem a
cidade baixa de Atenas, a astu. ([Adaptado a partir de:] Guia Geográfico,
[s.d.])

Ilustração 2- Reconstrução da ágora de Atenas.
([Adaptado a partir:] wikimapia, 2010)

O grande local de reunião dos habitantes da cidade é a ágora (Ilustração 2). Este local
é, geralmente, na praça do mercado ou num outro sítio ao ar livre escolhido para tal. A
ágora não só é o espaço público principal das cidades gregas, como também é ele o
espaço de maior importância para o dia-a-dia dos habitantes da cidade. É nos espaços
públicos que se realizam as reuniões politicas, o comércio, o teatro e os jogos, e
portanto, é atribuído ao espaço público uma importância tal que se sobrepõe á própria
habitação individual. Nas cidades gregas as habitações apenas diferem no seu
1

Leonardo Benevolo (1923-2017) foi um arquitecto, urbanista e historiador Italiano. Ao longo da sua
carreira publicou vários livros abordando temáticas como arquitectura e urbanismo.
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tamanho possuindo sempre a mesma estrutura arquitetónica. As casas são bastante
simples devido á importância dada aos espaços de carácter público.
As habitações (…) são distribuídas livremente pela cidade, impossibilitando assim, a
formação de bairros e uma divisão de classes através da estrutura da cidade.
2
(Benevolo, 1982. Pg 60)

Na Roma antiga a cidade e o espaço público são vistos com uma mentalidade
diferente da dos gregos. José Garcia Lamas3 compara estes modos de viver distintos
no seu livro4. Como nos explica, na cidade romana existe uma forte imposição do
homem sobre o território, o homem modela o território segundo o seu critério criando
novos assentamentos.

Ilustração 3- Planta esquemática da cidade de Roma.
(Nascimento, 2012)

Ilustração 4- Reconstrução de um Forum Romano. ([Adaptado a partir
de:] College Saint-Barbe, 2008)

A cidade romana pretende ter uma ordem racional. A cidade possui dois eixos
principais, o Decumanus maximus e o Cardus. Respetivamente orientados de
Oeste/Este e Norte/Sul, como mostra a Ilustração 3. Estes dois eixos estão
estrategicamente posicionados no centro geométrico da área construída, no
cruzamento destas duas grandes vias localiza-se, geralmente, o fórum (Ilustração 4).
Podemos dizer que o fórum está para a cidade romana como a ágora está para a
cidade grega e portanto, o espaço público por excelência da cidade. É nele que se
realizam as cerimónias de importância, onde se fazem os discursos para a população
e as trocas comerciais. À volta do fórum estão os principais edifícios da cidade, sejam
eles templos, o senado, o comício, ou o circo, todos eles se aglomeram em seu redor.
2

Tradução nossa do Castellano “ Las casas de habitación (…) se distribuyen libremente por la ciudad y
no forman barrios reservados a clases o a estirpes distintas.”
3
José Manuel Ressano Garcia Lamas é um arquitecto português doutorado em urbanismo, professor na
universidade técnica de Lisboa.
4
Morfologia Urbana e Desenho da Cidade
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Podemos ver logo aqui uma diferença entre a cidade grega e a romana. Os templos
gregos têm uma zona específica da cidade (acrópole) e os romanos localizam-se no
centro da cidade juntamente com os restantes edifícios notáveis. É através dos
edifícios notáveis da cidade que o imperador mostra o seu poder, deste modo as
construções à volta do fórum apresentam um carácter de monumentalidade algo que,
nas cidades gregas, apenas se mostrava na acrópole. Esta mentalidade de querer
mostrar o poder através de obras monumentais levou, por vezes, à construção de
novos fóruns na cidade adjacentes ao principal. Esta mentalidade revela-se também
na arquitectura das habitações romanas. Enquanto na Grécia as habitações são
propositadamente despidas de luxos e ornamentos e seguem todas os mesmos
cânones, em Roma elas servem, uma vez mais, para mostrar poder e diferenciar
classes sociais. Deste modo consegue-se distinguir ricos e pobres através dos
diferentes tipos de habitação, as Villae5, os Domus6 e as Insulae7, possuindo, cada
uma delas, características que as distinguem.
Nos Gregos, a procura de integração entre a arquitectura e a natureza comanda o acto
de construir. O sentido do grandioso e do monumental na arquitectura é romano.
Traduz o Império e a forte organização político-social, capaz de colonizar o mundo. À
delicadeza e subtileza da arquitectura e urbanismo gregos contrapõe-se a
monumentalidade romana, demonstrativa de força, capacidade técnica e realização.
Gregos e Romanos representavam já no essencial os modelos possíveis de diálogo do
edifício com o sítio: por integração ou afirmação. (Ressano Garcia Lamas, 2004. Pg
146)

Após a queda do Império Romano do Ocidente a Europa ocidental vive uma crise
económica e política que dura mais de cinco séculos. As cidades caiem em ruína e as
populações trasladam-se para o campo onde podem, da sua terra, produzir o próprio
alimento e sustento. Devido a este êxodo as cidades perdem o carácter que tinham já
não atuando como centros administrativos. Só no final do século X é que a Europa
volta a ter algum crescimento económico, como consequência ocorre um aumento da
população e tanto a industria como o comércio voltam a adquirir um papel de
importância.
José Garcia Lamas explica que as cidades medievais surgem de diferentes modos;
ora são cidades romanas que foram abandonadas e mais tarde reocupadas; ora são
5

Os mais ricos viviam em palácios ou casas de campo, chamadas Villae. Estas casas eram bastantes
luxuosas: tinham várias divisões, (casa de banho, quartos, sala de jantar), A casa organizava-se em torno
de um pátio central, tinha jardins, piscina, sistema de esgotos, aquecimento, água canalizada.
6
As Domus, localizadas nos centros urbanos, eram habitadas pelos grandes senhores da sociedade
romana. Tinham jardins, piscina, sistema de esgotos, aquecimento, água canalizada. Algumas tinham
banhos privativos, jardins interiores.
7
As Insulae eram casas feitas de madeira. As casas estavam juntas umas às outras, não tinham casa de
banho ou cozinha, nem água canalizada ou sistema de esgotos.
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burgos que se desenvolvem perifericamente à cidade romana e crescem até formarem
uma cidade; ora são antigos santuários cristãos que se localizavam na periferia das
cidades romanas que passam a ser novos núcleos urbanos; ora são cidades que
surgem do desenvolvimento de aldeias rurais; ora são cidades que derivam de bases
militares ou comerciais com uma geometria predefinida. Derivado de haver tantas
maneiras de surgirem cidades medievais, as cidades são muito diferentes umas das
outras, o que não acontecia na Grécia e em Roma onde havia regras muito especificas
para todas as cidades. Benévolo também nos diz que é difícil ter uma descrição geral
da cidade medieval pois não existe uma tipologia.
As cidades medievais têm todas as formas possíveis e adaptam-se, (…) a qualquer
8
circunstância histórica e geográfica. (Benevolo, 1982. Pg 48)

Ilustração 5- Mapa da medieval de Braga, Portugal. ([Adaptado a partir de:] wikimedia,
2006)

Nas cidades da Cristandade, diz-nos Benevolo, as ruas estão, geralmente,
organizadas de modo a formar um espaço uno. As ruas são todas distintas tornando
possível diferenciar os diversos bairros da cidade, as vias principais, e as artérias
secundárias. Ao contrário dos Gregos e dos Romanos, não existe propriamente uma
praça como zona de destaque e central na cidade mas sim, um alargamento orgânico
das ruas (Ilustração 5). As ruas são o local onde ocorrem as trocas comerciais e onde
se desenrola o dia-a-dia do homem medieval. As ruas secundárias funcionam apenas
como vias de passagem e as ruas principais funcionam como espaço público principal
das cidades medievais. As casas estão dispostas de modo a estarem abertas para a
8

Tradução nossa do Castellano. “Las ciudades medievales tienen todas las formas posibles y se adaptan
(…) a todas las circunstancias históricas y geográficas”
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rua ajudando na definição destas e na forma como o espaço público está presente na
cidade.
Como consequência, os espaços públicos e privados não formam zonas contiguas e
separadas, como acontecia na cidade da antiguidade clássica: existe um espaço
público comum, complexo e unitário que se distribui por toda a cidade e onde estão
presentes todos os edifícios públicos e privados, com os seus eventuais espaços
9
interiores, pátios ou jardins. (Benevolo, 1982. Pg 48)

Como as ruas das cidades funcionam como espaço público principal, não existe
propriamente um centro na cidade medieval. No entanto, como existem vários poderes
distintos, é necessário reservar espaço para cada um deles. Formam-se assim vários
centros na cidade ao abrigo de cada um destes poderes. O centro religioso, onde se
localiza a Igreja, o centro civil, onde se localiza o palácio municipal, e o centro de
comércio, que pode haver mais que um, onde se localizam as lojas e as associações
mercantis. Estas zonas apesar de poderem estar sobrepostas, o poder civil e o
religioso tinham geralmente uma separação mais evidenciada na cidade.
Durante a Cristandade surgem várias ordens religiosas que necessitam do seu próprio
espaço para existir e levar a cabo o seu propósito. São construídos então Conventos e
Mosteiros capazes de satisfazer as necessidades de cada ordem religiosa. As cidades
medievais não possuem capacidade de albergar no seu interior obras desta escala,
levando assim, a que estas obras sejam construídas fora do perímetro das cidades.
Quando isto acontece, e devido a uma grande densidade populacional nas cidades,
ocorre uma deslocação de pessoas para perto destas construções formando vilas.
Nestes casos, existe um maior planeamento destas vilas e é reservado um espaço
para uma praça junto da Igreja, tornando esta no principal espaço público destas vilas.
No século XV são descobertos por acaso os textos de Vitrúvio10, neles estão
contemplados os ideais de beleza e proporção da antiguidade Clássica. Devido a esta
descoberta e a outros factores que estavam a acontecer na Europa durante este
tempo, como o fim da Guerra dos cem anos11, a invenção da prensa e o Concílio de

Tradução nossa do castellano “En consecuencia, los espacios públicos y privados no forman zonas
contiguas y separadas, como sucedía en la ciudad antigua: existe un espacio público común, complejo y
unitario, que se reparte por toda la ciudad y en el que se exhiben todos los edificios públicos y privados,
com sus eventuales espacios interiores, pátios o jardines. (…)”
10
Vitrúvio foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C e escreveu (De Architectura Libri
Decem), em português( Dez Livros sobre a Arquitetura) é um tratado escrito em latim sobre
a arquitectura e a atividade do arquitecto.
11
Guerra dos cem anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 entre a Inglaterra e a França.
9
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Basileia12, entre outros, vai levar a uma mudança de pensamento na sociedade da
época. A este período os historiadores deram o nome de Renascimento.
O Renascimento caracteriza-se não só como um movimento artístico mas também
como uma mudança de pensamento e da forma de estar na sociedade. O
Renascimento surge na Itália e é em Itália que as grandes obras renascentistas se
desenvolvem. As famílias ricas de italianas financiavam os jovens artistas para estes
poderem realizar as suas obras. A arte e a arquitectura renascentista caracterizam-se
pela sua racionalidade e pelo cumprimento das regras estabelecidas na antiguidade
clássica e teorizadas por Vitrúvio.
Apesar da alteração da mentalidade e das novas ideias e ideais renascentistas com
base no classicismo, a nível da cidade não houve, nesta época, uma grande alteração.
Existem ideais para a cidade perfeita do renascimento, teorias de como a cidade
deveria ser para responder as necessidades e exigências do homem renascentista. No
entanto estas teorias não passaram, em grande parte, disso. Expressando-se a um
nível visível em algumas pinturas da época. Os ideais eram expressos em algumas
infraestruturas na cidade mas sem que houve-se alterações significativas a nível físico
na cidade que permitisse concretizar as visões dos artistas e teóricos da época. As
grandes cidades ficaram aquém daquilo que era pretendido.
O novo método de projectar, estabelecido no início do Quatrocentos, aplica-se
teoricamente a todo o tipo de objectos, desde as construções mais pequenas até à
cidade e o território. Na prática, este novo método não consegue produzir grandes
transformações nos organismos urbanos e territoriais (…). Deste modo, a arquitectura
do Renascimento a cabo o seu ideal de proporção e regularidade nalguns edifícios
isolados, mas não é capaz de fundar ou transformar uma cidade. (Benevolo, 1982. Pg
13
43)

12

Concílio Basileia foi um concílio ecumênico de bispos e outros membros do clero da Igreja Católica
Romana entre 1431 e 1445.
13
Tradução nossa do Castellano “ El nuevo método para proyectar, establecido a princípios del
Cuatrocientos, se aplica teoricamente a todo o tipo de objetos, desde las construcciones más pequeñas,
hasta la ciudad y el território. En la prática, este nuevo método no logra producir grandes
transformaciones en los organismos urbanos y territoriales (…) De este modo, la arquitectura del
Renacimiento lleva a cabo su ideal de proporción y regularidade en los edificios aislados, pero no es
capaz de fundar o transformar una ciudad.”
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Ilustração 6- Imagem da pintura “Cidade ideal” de Piero della Francesca. (Sataridis, 2010)

Na Ilustração 6 conseguimos ver o que seria uma cidade perfeita para o homem do
renascimento. Vemos aqui uma representação de uma praça geometricamente
perfeita e racional. A perspectiva que temos da cidade através da praça reforça a ideia
de uma regra geométrica muito austera e que se aplica em todo o espaço. No centro
da perspectiva um edifício de formas redondas que se destaca dos edifícios ortogonais
das avenidas. Em quase todos os edifícios existem colunatas que marcam o ritmo
racional de cada edifício. As colonas permitem a formação de um espaço público
coberto, mais resguardado em relação à grande praça aberta. Apesar dos edifícios
serem distintos é visível, na mesma, uma quase perfeita simetria da cidade.
Consegue-se entender que existem duas grandes avenidas que partem da praça e
que delas surgem ruas secundárias perpendiculares, mais pequenas e estreitas, entre
os edifícios.
Existiu no entanto a construção, numa época um pouco mais tardia, de uma pequena
cidade em Itália com os ideais renascentistas. A cidade de Palmanova, na província de
Udine em Itália, representa o melhor exemplo de uma cidade, a uma escala pequena,
do ideal renascentista.

Ilustração 7- Vista aérea da cidade de Palmanova(Schmitt,
[s.d.])

Ilustração 8- Vista aérea de Palmanova (Udine 20, 2014)

Como podemos constatar observando as Ilustrações 7 e 8, a cidade possui uma planta
concêntrica. No centro existe uma praça hexagonal. No meio de cada aresta do
hexágono surgem as avenidas principais que se estendem atravessando a cidade do
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centro até à periferia. As ruas secundárias formam eneágonos (polígono de nove
lados) que circulam à volta da cidade. Podemos ver também na periferia da cidade, as
fortificações que tornam a planta da cidade numa estrela. Nesta cidade temos a igreja
com vista para a praça, Ilustração7, enunciando assim a praça como o espaço de
maior valor na cidade. O facto de a praça estar exatamente no centro geométrico da
cidade faz com que nós nos apercebamos de que ela é o espaço de maior valor. Tal
como já vimos na cidade Romana o espaço público de eleição fica no centro da
cidade. E aqui, é evidente que o espaço público tem uma importância que se sobrepõe
ao resto da cidade, pois o resto da cidade como que gira à volta da praça.
Ao contrário do que se passava na cidade medieval, aqui a cidade é extremamente
racional. Ela é pensada até ao último pormenor e tem uma hierarquia do centro para a
periferia. Existe um centro claro e ruas são regulares sempre com as mesmas
dimensões. Na cidade medieval a cidade surge de uma maneira mais orgânica e
menos racional não sendo possível evidenciar um espaço público de eleição.
Durante o Renascimento não existem alterações significativas nas cidades, no entanto
a grande mudança está no modo de pensar a cidade. As utopias renascentistas vão
mais tarde servir de base para encarar a problemática da cidade e o modo de viver
nelas.
Não havia durante o Renascimento pintores que não incluíssem grandes obras
arquitectónicas como pano de fundo das suas obras. Estas obras de pintura vão
inspirar os próprios arquitectos que com esta inspiração criam novas obras. No
entanto esta evolução, graças à perspectiva, não conseguiu chegar ao urbanismo. Só
mais tarde, durante o século XVIII, com o Barroco, é que o urbanismo adquire um
verdadeiro papel de importância.
O Barroco surge como uma arte teatral, cénica, uma arte que pretende cativar um
espectador. O Barroco é uma arte ligada ao poder, seja ele político ou religioso. É
através da arquitectura Barroca que o poder se faz mostrar e valer. As grandes obras
do Barroco surgem como uma maneira de emocionar, cativar e impressionar qualquer
pessoa que as observa. Faz-se diferenciar do Renascimento como sendo uma arte
emotiva e dinâmica em vez de racional e estática. Apesar da arquitectura barroca se
mostrar grandiosa e valiosa, ela é uma arte que não pretende excluir mas sim
convidar. A arte Barroca é uma das estratégias da Igreja Católica pós Reforma. É
através dela que a Igreja faz mostrar o seu poder e mostra-o como maneira de
convencer o espectador a entrar. O uso da arte para criar emoção é uma das
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características mais significativas do Barroco, é uma arte que pretende uma reacção a
quem a vê.
Qualquer órgão de poder pretende mostrar o seu valor e, portanto, nesta altura, a
cidade sofre alterações de modo a conseguir passar para quem vive nela onde se
encontra o poder. A arquitectura é vista como um cenário e para tal é necessário que
este cenário seja monumental e grandioso. Deste modo, a arquitectura é utilizada para
modelar a cidade segundo esta vontade.

Ilustração 9- : Imagem da Fontani di Trevi ; um exemplo de uma fonte Barroca.
(Fontana di trevi, 2016)

A influência da cidade Barroca foi de tal forma notória que ainda nos dias de hoje
existem essas influências no modo de ver e projectar a cidade. A cidade Barroca é
caracterizada por grandes avenidas para a circulação dos cidadãos, avenidas amplas
e compridas e ortogonais. Estas avenidas serviam não só como meio de circulação
mas também como meio de criar perspectivas na cidade. Os monumentos na cidade
barroca eram vistos como catalisadores de espaço público. Eles não se limitam a
embelezar a cidade e a preencher um vazio, como era visto no renascimento, mas
como gerador de espaço publico. Se o monumento não contemplar a função de
criador de espaço urbano ele perde parte da sua razão de ser. As praças possuem
pequenos monumentos como obeliscos, chafarizes e fontes que funcionam como
parte delas. Este tipo de pequenos monumentos confere à praça a sua singularidade e
fazem parte integrante e indispensável da mesma (Ilustração 9).
A praça já não é vista apenas como um vazio na cidade mas sim como um lugar
público de importância. É nas praças que se encontram os edifícios de importância,
como as Igrejas, estes edifícios ou monumentos surgem de modo a promover a
vivência na praça. Desta maneira as praças conseguem adquirir, inevitavelmente, uma
grande movimentação populacional tornando-a num espaço urbano público não só de
passagem mas de permanência.
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Ilustração 10- Imagem aérea da Piazza del Popolo em
Roma.(Boccacci, 2014)

Ilustração 11- Imagem da Piazza del Popolo com as Igrejas gémeas.
(besttourism, [s.d.])

Nas Ilustrações 10 e 11 podemos observar a Piazza del Popolo (praça do povo) em
Roma. É possível constatar que esta praça barroca possui três grandes avenidas em
linha recta que conduzem as pessoas à praça. Nesta praça, como já foi referido
anteriormente, existem dois edifícios notáveis que promovem o espaço público e que
caracterizam a praça. É possível ver duas Igrejas idênticas que fazem com que este
lugar seja único na cidade. No centro existe ainda um obelisco que marca o centro da
praça oval. Em volta do obelisco temos quatro fontes redondas, este conjunto dá ainda
outro caracter visual e utilitário a esta praça promovendo também a vida nela. É de
notar também, como foi referido anteriormente, o caracter teatral, dramático e de
grandiosidade que a arquitectura barroca confere à cidade. As duas Igrejas não se
limitam a estar na praça, elas são estrategicamente colocadas, como se vê na
Ilustração 10, recuadas em relação à praça criando uma pequena praça semirectangular adjacente à principal. Esta decisão de colocar as igrejas recuadas vai
conferir uma pesrpectica única das duas igrejas e das avenidas que lhe são
adjacentes, a quem se encontra na praça.
É durante o Barroco que surge a arte da jardinagem enquanto modo de organização
territorial e enquanto arquitectura de paisagem. José Garcia Lamas explica-nos no seu
livro que os elementos vegetais, associados a alguns elementos construídos,
conferem aos espaços vazios na cidade um novo elemento capaz de possuir também
conteúdo cultural e atributos estéticos. Os jardins surgem assim como um instrumento
de manipulação do território capazes de complementar a cidade e de a enriquecer.
Com os elementos vegetais – a árvore, os canteiros, as plantas e os prados – apoiados
em elementos construídos – muros, balaustradas, esculturas – realizam-se grandes
composições de domínio da natureza que atingem uma qualificação nunca mais
conseguidos.
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A urbanística adquire novos instrumentos na utilização dos elementos vegetais e na
ampliação do seu território de intervenção dos jardins e parques, ao interland palaciano
e urbano, às florestas de caça e ao ordenamento do espaço não construído. Como
referi, esta atitude vai imprimir à natureza os mesmos atributos culturais e estéticos que
à cidade, dando-lhe forma e conteúdo cultural e estético (…)(Ressano Garcia Lamas,
2004. Pg 194)

Ilustração 12- Imagem do Jardim do Paço Episcopal de Castelo
Branco. (Melo Gonçalves, 2016)

Ilustração 13- Plano do Palácio de Versalhes e dos jardins;
desenho de 1746. (Garden Travel Hub, 2018)

Como podemos observar nas Ilustrações 12 e 13 os jardins Barrocos possuem, a
semelhança das cidades, ruas e avenidas rectilineas, esculturas e fontes. Os jardins
são pensados ao detalhe tal como acontece com a arquitectura. Eles complementam o
espaço e dão lhe caracter e individualidade, é possível também o dramatismo cénico
típico do Barroco. O jardim ajuda a arquitectura a tornar-se mais grandiosa e a
evidenciar o poder de quem tem esses jardins, como é o caso de Versalles14.
Outra inovação que o Barroco trás à cidade prende-se com a morfologia e a utilidade
dos quarteirões. O quarteirão é aperfeiçoado no Barroco tornando-se num objecto
planimétrico delimitado pelas ruas e avenidas. O quarteirão é subdividido em lotes e
edifícios e conferem uma organização geométrica ao espaço urbano. O seu
posicionamento na estrutura urbana da cidade vai-lhe conferir diferentes formas,
dimensões e volumes, adaptando-se assim ao meio em que se insere.

14

Palácio de Versalhes é um palácio real localizado nos subúrbios de Paris. Desde 1682, até a família
Real ser forçada a voltar à capital em 1789, Versalhes foi o centro do poder em França.
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Ilustração 15- Planta da Baixa Pombalina. (Baixa Pombalina, 2013)
Ilustração 14- A preto o quarteirão barroco na rua
de O Século. ([Adaptado a partir de:] Ressano
Garcia Lamas, 2004)

Ressano Garcia divide os quarteirões em duas categorias distintas. Os quarteiros que
surgem através de morfologias pré existentes, como é o caso do quarteirão presente
na Ilustração 14, outros quarteirões surgem como um quarteirão desenhado e utilizado
repetidamente de modo a criar uma nova morfologia à cidade geralmente utilizados
nas cidades colonizadas pelos europeus, ou como é o caso da baixa pombalina
evidenciada na Ilustração 15.
O quarteirão vai servir como forma de delimitar o espaço envolvente funcionando
como uma espécie de barreira entre vazio espacial (rua) e edificado. Em ambos os
casos é criado um vazio espacial no interior do quarteirão que é aproveitado de
maneira diferente caso a caso. Existem quarteiros que no seu interior são criados
espaços público-privados, espaços exteriores que são comuns aos diversos lotes mas
que não têm acesso público. Podem ainda existir pequenas hortas privadas
semelhante ao que acontecia na cidade medieval. No caso da baixa pombalina é
deixado um espaço vazio de respiração do edifício, saguão. Ou outros casos, como a
Place de Vosges (Ilustração 16), que abre o interior do quarteirão ao público ciando
numa nova praça na cidade.
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Ilustração 16- Vista aérea da Place de Vosges em Paris. (Homem de Mello, 2010)

José Garcia Lamas caracteriza o Barroco como sendo uma época fulcral para o
desenho urbano. Os princípios do desenho urbano Barroco vão perdurar até ao
presente.
– A simetria que condiciona a distribuição funcional do programa e das massas
construídas, de modo a construir uma composição equilibrada em relação a um ou
mais eixos e planos.
- A subordinação da composição urbana aos efeitos espaciais e às perspectivas. Esta
será mais do que um elemento técnico de representação espacial – tornando-se
objectivo da própria concepção, comandando o desenho urbano.
- A perspectiva fechada através do monumento ou edifício isolado. Sisto V, em Roma,
marca os pontos de fuga das vias e assinala o centro de praças e espaços públicos
com obeliscos e monumentos. O monumento deixa de ser apenas um marco social,
político e cultural, para constituir também parte integrante do desenho urbano.
- Integração e subordinação dos edifícios a um conjunto urbanístico projectado como
um todo. Cada edifício subordina-se à regra do conjunto, embora possa conservar a
sua individualidade.
Este conjunto de princípios irá perdurar no urbanismo europeu até ao século XX. O
período barroco será o mais marcante, já pelas suas vastas realizações, já pela
influência decisiva que rerá na cidade burguesa dos finais do século XIX (...). (Ressano
Garcia Lamas, 2004. Pg 200)

No final do século XVIII até meados do século XIX dá-se na Europa, com especial
impacto em Inglaterra, a Revolução Industrial. Este período é caracterizado pela
transição da produção artesanal para a produção industrial, ou seja, feita com ajuda de
maquinaria. Juntamente com outros factores, a Revolução Industrial vai modificar o
equilíbrio das cidades e o seu território. Leonardo Benevolo aponta três factores para
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este desequilíbrio e são eles o aumento da população, o aumento de bens e de
serviços e a redistribuição dos habitantes sobre o território.
Em Inglaterra, onde se dá o início da Revolução Industrial, vai ocorrer uma grande
movimentação de população do campo para a cidade, mais precisamente Londres.
Londres detém a maioria das fábricas de produção industrial tornando-se numa cidade
onde existem mais ofertas de trabalho. Com o aumento da natalidade e a diminuição
da mortalidade, ocorre um crescimento populacional que aliado ao êxodo da
população do campo torna a cidade sobrelotada. Torna-se impossível para Londres
comportar a quantidade de habitantes por metro quadrado. A cidade torna-se caótica e
com falta de salubridade. Nas periferias surgem bairros com habitações do
proletariado como podemos ver na Ilustração 17.

Ilustração 17- Ilustração de Gustave Doré de um bairro operário de
Londres. (Mapping Urban Form and Society, 2012)

Ilustração 18- Ilustração de Gustave Doré de Ludgate Hill em
Londres. (wikimedia, 2006)

Ilustração 19- Ilustração de Gustave Doré de Dudley street em Londres. (123RF, 2018)
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Na Ilustração 18 de Gustave Doré15 é possível ver como era Londres na época da
Revolução Industrial. Podemos ver como a cidade se encontra sobrelotada, onde não
é possível diferenciar o que são vias para os transportes e vias pedonais. A ilustração
tenta transmitir o caos em que se vivia, as pessoas estão amontoadas e sem espaço
dando a impressão de um espaço irrespirável, desconfortável e confuso. É ainda
visível um céu cinzento provocado pelo fumo quer do comboio, quer das possíveis
fábricas que existiriam em Londres.
Na Ilustração 19 é ilustrada a pobreza em que se vivia. Vemos uma grande quantidade
de crianças e poucos adultos, vemos animais na rua e sem abrigos todos a conviver
no mesmo espaço. A rua cheia de crianças pobres mostra o aumento populacional
ocorrente nesta época. E não só vemos a quantidade de crianças, como vemos que
elas se encontram descalças na rua mostrando uma vez mais a pobreza desta
população.
Face a estas situações de crescente desconforto e mal-estar originadas pela
Revolução Industrial, primeiro em Londres, depois pela Europa, vão existir medidas
urbanísticas e planos urbanos, desenhados com o objectivo de melhorar a qualidade
de vida do homem no século XIX. Vamos abordar alguns dos planos criados para
melhorar a qualidade das cidades.

Ilustração 20- Ilustração de uma vista aérea das instalações do Familistério de Godin. (Gonsales, 2003)

As medidas para corrigir os defeitos da cidade industrial dividem-se em dois métodos
distintos. O primeiro método, adoptado pelos chamados utópicos16, baseava-se em
criar sociedades ideais através de estruturas capazes de satisfazer as necessidades
do homem. Eram pensados e realizados projectos que funcionavam como pequenas

15

Gustave Doré (1832 – 1883) foi um pintor e ilustrador de livros nos meados do século XIX
Robert Owen, Charles Fourier, Jean-Baptiste Godin são chamados de socialistas utopicos pois eles,
entre outros, pretendiam criar sociedades perfeitas.
16
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cidades e possuíam uma escala menor em relação à cidade. O familistério de Godin17
(Ilustração 20) é um dos melhores exemplos, se não o melhor, da aplicação deste tipo
de pensamento.
O familistério albergava uma comunidade de trabalhadores fabris e as suas famílias,
assim como instalações de suporte a essas famílias, lavandaria, escola, jardim-deinfância, restaurante, banhos, etc.. capazes de satisfazer as necessidades dos
moradores do familistério sem terem de sair das imediações do familistério.
Apesar de existirem intervenções realizadas pelos utópicos nenhuma vai interferir
directamente na estrutura das cidades. Não conseguindo assim resolver os problemas
postos pela cidade industrial. Os problemas eram resolvidos apenas para umas
comunidades deixando as pessoas da cidade com os mesmos problemas de antes.
A segunda maneira de corrigir os males da cidade industrial prende-se essencialmente
na elaboração de regulamentos que permitam intervenções nas cidades de modo a
melhorar a qualidade de vida de quem as habita.
É complicada e vasta a maneira como foi possível por em prática tais
regulamentações e a sua explicação prende-se essencialmente em discrições de
confrontos políticos e lutas de interesse entre o estado e o privado. Por isso não vou
nesta tese aprofundar a origem destes regulamentos mas sim descrever o modo como
foram aplicados e que melhorias foram possíveis de realizar em determinadas
cidades.
Paris é um dos casos em que os regulamentos permitiram fazer alterações estruturais
de grande impacto na cidade. A cidade que hoje em dia vemos nasce, em grande
parte, da aplicação destes regulamentos. Napoleão III18 nomeia Georges-Eugène
Haussmann19 para elaborar o plano urbano de Paris. Haussman pretende criar uma
cidade unificada e aberta a todos os parisienses. Esta cidade seria atravessada pelos
diversos meios de comunicação, como os caminhos-de-ferro, permitindo ser uma
cidade fácil de se percorrer. São criadas grandes avenidas que percorrem Paris e que
desembocam em praças ou jardins. Deste modo as avenidas conjugam com o traçado
Barroco existente em algumas zonas. As avenidas são arborizadas e é feita uma
distinção entre rua e estrada como podemos observar na Ilustração 21. Os edifícios
17

Jean-Baptiste Godin (1817 – 1888) foi um empresário, escritor e político francês que criou o Familistério
para ser habitado por trabalhadores da sua fábrica.
18
Napoleão III (1808 – 1873) foi presidente e mais tarde Imperador de França.
19
Georges-Eugène Haussmann (1809 - 1891) foi um advogado e político responsável pela reforma
urbana de Paris.
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são organizados de modo a terem comércio e serviços na planta térrea, tendo assim
acesso através da rua, enquanto as habitações localizam-se nos pisos superiores.
Neste plano são criadas redes de esgotos e redes de gás capazes de iluminar tanto as
habitações como também as ruas. Haussmann cria vários bairros (arruamentos) que
pretendem ser independentes dentro da cidade (Ilustração 22).

Ilustração 21- Fotografia do Bulevar Richard Lenoir. (Le boulevard
Richard Lenoir, [s.d.])

Ilustração 22- Mapa dos arruamentos de Paris. ([Adaptado a
partir de:] Benevolo, 1982)

Para conseguir elaborar este plano foi necessário demolir parte da malha medieval
pré-existente, tentando sempre preservar os monumentos de interesse. Deste modo
eram destruídos os bairros mais pobres e pouco higiénicos da cidade dando lugar a
uma avenida ampla e criando um espaço uno e contínuo sem interrupções, como
mostra a Ilustração 23. Também são criados vários parques e jardins como tentativa
de aproximação do campo à cidade.

Ilustração 23- Esquema da demolição e do planeamento da Avenue de l’Opera. (Paris Map
Opera, [s.d.])
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No caso de Viena as alterações na cidade tiveram uma abordagem diferente. Otto
Wagner20 desenvolveu o plano urbano de Viena que consistiu, como gesto principal,
na destruição da muralha medieval, que rodeava a parte mais antiga da cidade. No
local onde se encontrava a muralha foi construído um “anel”, ao redor do centro da
cidade, com novos quarteirões, jardins e avenidas amplas com o propósito de fazer a
união da cidade medieval com subúrbios barrocos. Este plano urbano difere bastante
do plano de Paris na medida em que a cidade medieval é preservada em vez de
destruída. É criado um elo de ligação entre o centro da cidade e os subúrbios
tornando-os parte da cidade. O acesso à cidade torna-se mais fácil e práctico criando
uma maior permeabilidade na cidade como podemos ver pelas Ilustrações 24 e 25.
Não só o centro da cidade se estende para os subúrbios como o contrário também se
torna possível.

Ilustração 24- Planta da cidade de Viena antes do plano urbano.
([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1982)

Ilustração 25- Planta da cidade de Viena com o plano urbano de
Otto Wagner. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1982)

Em Barcelona também é criado um plano que transforma a cidade e a torna capaz de
se ampliar consoante as necessidades da mesma. Ildelfonso Cerdá21 elabora este
plano. O plano consiste na construção modelar de quarteirões capazes de albergar os
cidadãos como ao mesmo tempo criam o espaço público. Cerdá cria uma malha para
a cidade de Barcelona, como se pode ver na Ilustração 26, em que cada quadrícula
pode dispor dos seus edifícios de várias formas diferentes. Estas formas diferentes
vão, mais tarde, ser corroboradas em prol de um maior aproveitamento privado do
20

Otto Wagner (1841 – 1918) foi um arquitecto austríaco responsável pelo plano urbano de Viena
Ildelfonso Cerdá (1815 – 1876) foi um engenheiro urbanista e político catalão responsável pelo plano de
extensão e reforma da cidade de Barcelona.
21
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quarteirão com a perda de uma grande porção do espaço público pretendido. Como
vemos no esquema da Ilustração 27. Esta malha vai se adoçar à cidade pré existente
e tal como em Viena, vai preservá-la. Este tipo de malha permite que a cidade seja
uniforme e que seja possível a construção de novos quarteirões sem quebrar a
unidade da malha.

Ilustração 26- Vista aérea da cidade de Barcelona onde se
pode observar os quarteirões de Cerdá que criam a malha da
cidade. (Hossu, 2015)

Ilustração 27- Esquema da evolução do quarteirão da cidade de Barcelona desde Cerdá aos dias
de hoje (leitura da esquerda para a direita). Adaptado. (Busquets, 2011)

Também em Lisboa, embora mais tarde, foi elaborado um plano urbano de expansão
da cidade. Frederico Ressano Garcia22 foi quem elaborou este plano. O plano para a
expansão de Lisboa, também conhecido como Plano das Avenidas Novas, foi
fortemente influenciado pelo plano de Paris. A base do crescimento da cidade parte
das avenidas largas e compridas de inspiração Barroca e que unem distintas zonas da
cidade como podemos ver na Ilustração 28. No entanto, existe um gesto muito
diferente em Lisboa que não é contemplado nos demais planos. Em Lisboa há uma
adaptação do quarteirão ao lugar. Os quarteirões criados adoçam-se à topografia sem
se impor a esta. As quadrículas variam na sua forma e dimensão dependendo do lugar
onde são projectadas (Ilustração 29). Ao mesmo tempo, Ressano Garcia não pretende
mexer no tecido urbano medieval pré-existente concentrando-se apenas na expansão
da cidade.

22

Frederico Ressano Garcia (1847 – 1911) foi um engenheiro e professor de engenharia, político e
administrador responsável pelo plano de expansão de Lisboa.
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Ilustração 28- uma pintura da Avenida Ressano Garcia, actualmente Avenida da Republica. (Brito, [s.d.])

Ilustração 29- Planta da ampliação da cidade
de Lisboa feita por Ressano Garcia. (Machado,
2015)

Estes planos deram a estas cidades a imagem que hoje em dia têm. No entanto
alguns dos problemas existentes nas cidades persistiram. Como por exemplo a
situação de habitação precária das classes mais pobres. Estes planos são os
primeiros a contemplar legislação urbanística, porém estas legislações foram em
grande parte geridas por interesses individuais ou interesses políticos. Deixando de
parte as problemáticas relacionadas com as classes mais baixas.
Nasce a necessidade de criar uma disciplina autónoma capaz de responder aos
complexos e diversos problemas das cidades. Surge então, no início do século XX, o
urbanismo enquanto disciplina autónoma. É no século XX que são inventadas novas
técnicas de construção, como o betão armado, e aparecem ainda equipamentos
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indispensáveis para o dia-a-dia de cada pessoa. Qualquer edifício necessita de redes
de gás, de electricidade, redes de águas e de esgotos. Nas cidades começam a
aparecer automóveis que se tornam indispensáveis e que o seu número cresce
significativamente ao longo do século. As ruas necessitam de contemplar não só os
peões mas também as passagens para os automóveis. Nas grandes cidades são
construídas redes de comboios subterrâneos, o metropolitano.
Neste panorama, emergem duas correntes de pensamento, uma surge em primeiro
lugar e a que Garcia Lamas dá o nome de «Urbanística formal». A Urbanística Formal
consiste numa maneira de projectar que está muito ligada à forma tradicional da
cidade, mas que conjuga este tradicionalismo com as novas técnicas e equipamentos.
Esta corrente urbanística surge no início do século e prolonga-se até pós a Segunda
Guerra Mundial23. No entanto esta corrente artística ao ser oposta ao Movimento
Moderno24, é muitas vezes posta de parte não havendo muita obra escrita e estudos
acerca da mesma. A maioria dos grandes arquitectos do século XX são modernistas e,
ao serem contra esta corrente acabam por abafá-la em prol da divulgação e
propagação da sua corrente, falaremos da corrente modernista em parágrafos
seguintes desta dissertação.
O Urbanismo Formal pretende dar continuidade à cidade tradicional mas utiliza as
novas técnicas de construção em betão armado e respeita as novas legislações
urbanas.
repito alguns aspectos (…) que sintetizam a urbanística formal.
- A metodologia é essencialmente morfológica – tende a operar na forma urbana pela
função, dimensão e aspectos de comunicação estética.
- Os instrumentos de trabalho e de ordenamento da cidade são o traçado, o quarteirão,
a praça e o edifício: elementos da cidade tradicional, tratados com sentido inovador e
integrando contributos mais recentes da disciplina urbanística.
- Os edifícios e os seus elementos – fachada, lote e volume – são determinados na
continuidade e desenvolvimento das intenções do plano. Urbanismo e Arquitectura, ou
melhor, plano e projecto são dois momentos em sequência de um mesmo processo de
desenho da cidade. (Ressano Garcia Lamas, 2004. Pg 879)
23

Segunda Guerra mundial conflito armado que durou entre 1939 a 1945
Movimento Moderno – a Arquitetura Moderna, é a designação utilizada para caracterizar a arquitetura
produzida a partir do século XX. As características deste tipo de arquitetura têm as suas bases na
Bauhaus, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright sendo sucinto. O Modernismo, manifestou alguns princípios
que foram seguidos por muitos arquitetos das mais variadas escolas e tendências. Uma das
características que acompanharam o Modernismo é a rejeição do ornamento, outra era a vontade de
mudar que aparece com a Revolução industrial. A industrialização e a economia foram conceitos
abordados por arquitetos da época. Os edifícios deviam ser limpos, económicos e uteis. As máximas que
caracterizam o Movimento são: Menos é Mais (Mies Van der Rohe), e A Forma segue a Função (Louis
Sullivan).
24
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A urbanística formal em Portugal teve uma forte influência da escola de francesa. Em
Lisboa são desenhados os planos para os bairros de Alvalade e do Areeiro por Faria
da Costa25, que fora formado em França. Faria da Costa faz destes dois bairros uma
conjugação da cidade tradicional e das novas regras urbanísticas.
Todo o bairro se organiza através de tipologias urbanas precisas: as vias, que se
hierarquizam em avenidas, ruas impasses e caminhos de peões; praças e largos
localizados no cruzamento de vias; os quarteirões, lugar de disposição dos edifícios,
são utilizados no seu interior como zonas de jardim, estacionamento e equipamentos;
os passeios de dimensão hierarquizadas que, (…); contínuos arborizados e verdes de
canteiro e filas de árvores em caldeiras; edifícios repetitivos, de fachadas controladas
em ordem e unidade arquitectónica, só enfatizados nos cruzamentos e gavetos,
marcando as intersecções com praças e espaços mais significantes. (Ressano Garcia
Lamas, 2004. Pg 286)

Ambos os bairros apresentam um desenho que permite a coexistência de diversas
funções no mesmo bairro. Ora este factor torna-se importante pois permite e promove
uma maior vivência do espaço público. As ruas menos movimentadas a nível do
automóvel tornam-se espaços exteriores de uso mais frequente pois estão quase
sempre em contacto com espaços de comércio que ocupam o nível térreo de cada
edifício. Os interiores dos quarteirões, à semelhança do que se pretende no plano de
Barcelona, são deixados livres de modo a que exista um aproveitamento público desta
mesma área.
A urbanística formal torna-se uma corrente um pouco esquecida pois o movimento
moderno, que surge contemporâneo a esta, vai dominar o pensamento arquitectónico
do século XX. Voltando a surgir como referência na crítica ao Modernismo mas
mesmo assim são poucos os que a estudam.
O movimento moderno nasce para dar resposta aos diversos problemas das cidades.
Os arquitectos do movimento moderno juntam-se e criam o CIAM26. Os arquitectos
modernos criam uma base a ser seguida e um estilo de arquitectura que deve ser
exemplo para qualquer projecto em qualquer parte do mundo.

25

João Guilherme Faria da Costa (1906 – 1971) foi um arquitecto e urbanista português que se formou
em Paris. Realizou diversos planos urbanos dos quais destaco os planos dos bairros do Areeiro e de
Alvalade. Realizou ainda diversos estudos urbanísticos para outras cidades como Almada e Vila Franca
de Xira. Projectou também vários edifícios dos quais destaco o Edifício na Avenida do Restelo nº23 que
projectou em conjunto com Fernando Silva e foi prémio Valmor em 1952.
26
O CIAM (congressos internacionais de arquitectura moderna) foi uma organização e um ciclo de várias
conferências organizado pelos principais nomes da arquitectura moderna, com o fim de discutir o rumo da
arquitectura e os domínios a ela associados. Paisagismo, urbanismo, etc…
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O grande objectivo do CIAM e entenda-se como sendo o objectivo do movimento
moderno, está expresso na Carta de Atenas27 como, citando Le Corbusier28.
Os objectivos dos CIAM são: formular o problema arquitectónico contemporâneo; dar a
conhecer a ideia arquitectónica moderna; enraizar esta ideia nos círculos técnicos,
económicos e sociais; velar pela realização do problema da arquitectura. (Corbusier,
29
1977. Pg 148)

Uma das características da cidade moderna é o zonamento. A cidade tem de ser
funcional e para tal a melhor solução é dividir a cidade consoante as funções. A cidade
deve ser dividida em zonas correspondentes a diferentes funções, zona de habitar,
zona de trabalho, zona de lazer e sistemas de circulação e equipamentos. Contraria
deste modo a maneira de desenhar a cidade tradicional, onde as funções eram
conjugadas e não separadas.
A lógica funcionalista zonifica a cidade por funções e determina a concepção urbana
por sistemas independentes. (Ressano Garcia Lamas, 2004. Pg 303)

A cidade moderna tem como elemento principal o edifício. É ele que vai dar a imagem
à cidade e é dele que vai surgir o desenho da cidade. Enquanto em períodos
anteriores o edifício fazia parte um conjunto, no movimento moderno pretende-se que
o edifício tenha lugar de destaque. Cada edifício deve estar isolado funcionando como
elemento singular e não como parte de um conjunto, como acontece quando se
desenham quarteirões. Cada edifício deve crescer em altura para poder comportar o
máximo de habitantes possíveis. Este gesto tem como objectivo libertar o solo de ruas
e de vias desnecessárias podendo haver um contínuo verde onde cada edifício
assenta, como se pode ver na Ilustração 30.
A morfologia da cidade moderna assentará em colecções de objectos isolados,
albergando as suas funções e bem orientados pelo Sol, arejados e afastados uns dos
outros. Não é uma morfologia de espaços urbanos, de ruas, praças, avenidas, largos,
mas de volumes e objectos pousados no território(Ressano Garcia Lamas, 2004. Pg
307)

Como a base da cidade moderna e de todo o movimento modernista é o edifício, é de
notar a quantidade de experiencias e a evolução da qualidade dos espaços
arquitectónicos que o movimento moderno foi capaz de concretizar.
27

Carta de Atenas é um manifesto urbanístico realizado em 1933 em Atenas durante o quarto congresso
do CIAM.
28
Charles-Edouard jeanneret-Gris (1887 – 1965), mais conhecido pelo seu pseudónimo Le Corbusier foi
um arquitecto, urbanista, autor, pintor e escultor de origem Suíça e de nacionalidade francesa que é
considerado um dos mais importantes arquitectos do século XX.
29
Tradução nossa “Las finalidades de los CIAM son: formular el problema arquitectónico contemporáneo;
presentar la idea arquitectónica moderna; hacer penetrar esta idea en los círculos técnicos, económicos y
sociales; velar por la realización del problema de la arquitectura”
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Outra grande característica do modernismo é a ruptura com as formas tradicionais. O
Modernismo pretende não só diferenciar-se em termos de métodos e materiais
construtivos, como também diferenciar-se pela forma. Como podemos ver na
Ilustração 3, existe uma clara quebra com a forma envolvente da cidade e que torna
evidente esta ruptura formal. Não só rompe com a continuidade como também, como
já foi referido torna o edifício em questão isolado do conjunto.

Ilustração 30- Croqui de Le Corbusier que ilustra a
disposição de edifícios isolados no terreno. (Saboya,
2007)

Ilustração 31- Fotografia do museu Gguggenheim de Nova Iorque
projectado por Frank Lloyd Wright. (The Frank Lloyd Wright Building, 2015)

Com o Modernismo surge também, aleado a ele, uma forte crítica a esta maneira de
pensar e de projectar. Jane Jacobs30 é uma das grandes vozes da crítica ao
movimento moderno. Jan Gehl31 um arquitecto que crítica o modernismo fala da
posição de Jane Jacobs no seu livro.
Jane Jacobs – em 1961 publicou o livro Death and Life of Great American Cities. Neste,
chamou a atenção para o aumento dramático do tráfego automóvel, bem como para a
ideologia de planeamento urbano modernista, que separa as funções da cidade, e
realça que edifícios individuais poriam um fim ao espaço urbano e à vida na cidade,
resultando em cidades sem vida desprovidas de pessoas. (Gehl, 2010. Pg 3)

Jane Jacobs acredita e defende que o movimento moderno foi prejudicial para o
homem. A quebra com a tradição e a cidade pensada por zonas distintas faz com que
a cidade se torne vivida pelo automóvel e não pelas pessoas. Jacobs acredita que a
arquitectura não se deve desconectar da tradição e, como tal, o internacional style
como forma de projectar a arquitectura não resulta e é maligna para cidade.

30

Jane Jacobs (1916-2006) foi uma escritora e activista política do Canadá, nascida nos Estados
Unidos. Escreveu o livro “Morte e Vida das Grandes cidades” na qual critica as prácticas de renovação do
espaço público postas em prática pelo Movimento Moderno nos Estados Unidos.
31

Jan gehl é um arquitecto e antigo professor na Real Academia de Belas Artes da Dinamarca, fundador
do Atelier Gehl architects, e consultor de qualidade urbana sendo autor de vários livros sobre o tema,
como por exemplo, Life between buildings, New city spaces,Public spaces. Os seus projectos de
requalificação urbana incluem as cidades de Copenhaga, Estocolmo, Roterdam, Londres, NovaYork, São
Francisco entre outras.
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Não só Jane Jacobs mas também outros arquitectos vieram a criticar o movimento
moderno Nuno Portas32 no seu livro, “A cidade como arquitectura”, também critica a
cidade moderna e os seus arquitectos.
(…)como pode ser vão o estudo de um edifício sem pôr em presença a sua articulação
com a arquitectura ou a morfologia do grande edifício urbano. (Portas, 1969. Pg 14)
Sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode haver edifício que não faça
cidade ou seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, penetrada por uma
morfologia urbana. Fora diste sistema não há senão individualismo ou ilusão
tecnocrática. (Portas, 1969. Pg 15)
Recorde-se, a propósito, um caso paradigma de esquema rígido – o de Brasília – que
sofre neste momento a constatação de tendências de expansão qualitativamente
imprevisíveis que não vemos como crescimento vivo de um «conceito geral»
suficientemente aberto à inovação tipológica, à aproximação de grupos diferenciados.
Assim como o somatório de componentes construtivos não faz um edifício significativo,
assim o somatório de edifícios, ou de estradas, ou de parques, não faz a cidade, mas
apenas aglomerações, ainda que tenham o seu plano de urbanização ou urbanista
encartado. (Portas, 1969. Pg 24)

Como podemos observar, apesar do movimento moderno possuir um grande
seguimento e ser bastante respeitado pelos arquitectos, houve também quem o
criticasse.
O trabalho de Jan Gehl debruça-se fortemente por tentar voltar a dar a cidade aos
seus cidadãos. O seu trabalho prende-se na questão do espaço público na cidade e
de como este pode voltar a ser vivido pelos cidadãos. Muitas das suas propostas,
teorias e ideias vemos hoje em dia a ser implementadas. A ciclovia, os corredores
verdes, as zonas apenas pedonais, são algumas das soluções encontradas por Gehl
para contrariar a cidade automóvel do movimento moderno. Estas ideias e soluções
são as que nos dias de hoje são cada vez mais tomadas pelas cidades para uma
melhor vida dos seus cidadãos.
Ao longo do seu trabalho Gehl redigiu críticas duras ao modernismo, podendo resumilas na seguinte citação.
Os Modernistas rejeitam a cidade e o espaço da cidade, redirecionando o seu foco
para o edifício individual. Esta ideologia tornou-se dominante nos anos 60 e os seus
princípios continuam a afectar o planeamento de muitas áreas urbanas. Se
perguntassem a uma equipa de urbanistas para reduzir drasticamente a vida entre

32

Nuno Portas é um arquitecto, professor, autor e urbanista português. Realizou diversos projectos de
arquitectura entre os quais se destacam alguns projectos com a co-autoria de Nuno Teotónio Pereira
como por exemplo, o Edifício “Franjinhas”
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edifícios, não haveria método mais eficaz se não a utilização de princípios modernos de
33
planeamento urbano (…). (Gehl, 2010. Pg 4)

A crítica ao movimento moderno é uma crítica ao espaço público moderno, ou a falta
dele. É importante perceber o que é que faz com que esta crítica exista e tentar
perceber as diferentes visões sobe o espaço público.
Já foram abordados diversos movimentos e pensamentos ao longo da história no
presente subcapítulo. Foi importante estudar e perceber as diferentes perspectivas
sobre a cidade e o espaço público pois vai ser indispensável para a continuação da
redacção da presente dissertação

33

Tradução nossa do Inglês “ Modernists rejected the city and city space, shifting their focus to individual
buildings. This ideology became dominant by 1960, and its principlescontinue to affect the planing of many
new urban áreas. If a team of planners was asked to radically reduce life between buildings, they could not
find a more effective method than using modernistic planning principles (…).
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2.2. VIDA URBANA: DA CIDADE AO EDIFÍCIO

No presente subcapítulo vamos abordar o tema da cidade enquanto promotora de
espaço público e de obras de arquitectura que também elas são promotoras de
espaço público.
No que toca à cidade, vamos restringir esta qualidade ao desenho e à estrutura da
mesma. Existem uma quantidade de qualidades e características que tornam a cidade
mais ou menos habitável no que diz respeito à utilização e aproveitamento do espaço
público. Uma cidade pode ter uma estrutura e um desenho capaz de promover a
utilização de espaço público e, no entanto, esta utilização não ser frequente. Tal pode
acontecer por variadas razões: o clima, a situação económica do país, as tradições e
costumes dos habitantes e a existência de regimes políticos opressivos. Estas são
algumas das razões para a cidade não possuir uma utilização frequente do seu
espaço público. O mesmo não se pode dizer se acontecer o contrário. Isto é, uma
cidade em que todos os parâmetros sejam positivos para uma utilização do espaço
público, nunca é promotora de tal, caso o desenho e a estrutura da cidade não o
permitam. Portanto verifica-se que o factor desenho da cidade (a sua forma) é um
factor chave na existência da mesma.
Como se encontram vários parâmetros para que a cidade possa ou não ser promotora
de espaço público vamos, no presente subcapítulo, analisar e dar exemplos de
cidades onde efectivamente o seu desenho contribua para um espaço público de
qualidade e onde este seja realmente vivido. Assumindo assim, que os outros
parâmetros estejam favoráveis a uma vida de “rua”. Eliminamos então a análise de
cidades estruturalmente fomentadoras de espaço público mas que, no entanto, por
outras razoes, este não é utilizado ou vivido.
Teremos de, antes de entrar no tema presente, encontrar uma definição de cidade e
estabelecer os elementos que formam ou podem formar o espaço público.
Iremos também descrever e analisar alguns edifícios que promovam o espaço público.
Não vamos necessariamente escolher edifícios que incluam espaços públicos nos
seus programas, até porque nesses tipos de obras arquitectonicas é de esperar que
ocorra vida de “rua”. Iremos analisar edifícios cuja presença na cidade contribuam
para a vida urbana. Edifícios como museus, ou centros culturais, salas de cinema,
teatros e mercados são alguns dos edifícios cuja sua presença promove o turismo e
uma vida urbana sem que necessariamente a cidade em que estas se encontram
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tenha um desenho urbano promotor de vida urbana. Tentaremos compreender o que é
que torna cada um dos edifícios exemplificados num espaço que atrai e promove a
vida urbana.
Assim, poderemos fazer a abordagem desde a escala da cidade à escala do edifício
sem perder de vista a promoção da vida urbana.
Fernando Brandão Alves34 diz que existem dois modos de definir o conceito
arquitectónico de cidade. Num deles, a cidade é vista como um espaço livre e aberto
em que os edifícios são colocados sobre o território de maneira a organizar o mesmo.
No outro modo, a cidade é vista como um bloco tridimensional ao qual o espaço ao ar
livre resulta de uma subtracção de matéria.
Há duas formas de dirigir os conceitos arquitectónicos para a cidade. Na primeira, a
cidade é visualizada como uma paisagem aberta na qual são introduzidos os edifícios
como objectos tridimensionais, peças escultóricas num território organizado. Na
segunda, trata-se a cidade como um bloco de matéria original do qual o espaço aberto,
livre, parece ser escavado. Na primeira conceptualização, os edifícios são os
elementos positivos sólidos – figura – e o espaço constitui o cenário contra o qual os
edifícios são vistos – o fundo. Na segunda conceptualização, o espaço em si é o
elemento positivo com propriedades tridimensionais e os edifícios constituem fachadas
bidimensionais que “emolduram” o espaço. (Brandão Alves, 2003. Pg 15)

Ilustração 32- Fotografia da cidade de Brasília onde os
edifícios são elementos positivos numa paisagem.
(wikimedia, 2013)

Ilustração 33- Fotografia de Praça do Rossio em Lisboa onde podemos
ver o espaço público como elemento positivo em que os edifícios
emolduram o espaço. (Lorenzi, [s.d.])

Como podemos observar pelas Ilustrações 32 e 33 na página ao lado, existe um claro
contraste entre as duas cidades. Esta distinção acontece face ao modo e época em
que as cidades foram construídas. Essas diferenças fazem com que estas duas
cidades, Brasília e Lisboa, tenham uma conceptualização diferente como descreve
Fernando Brandão Alves.

34

Fernando M. Brandão Alves (1958 - ...) é um arquitecto Doutorado em Planeamento Regional e Urbano,
autor,e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
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Tendo em conta estas definições de cidade, podemos constatar que o espaço público
e o modo como ele se apresenta na cidade tem uma importância crucial. Visto que, é o
modo como o espaço público e os edifícios se interligam e interagem que dão à cidade
a sua definição, é desta relação que a cidade nasce e com ela a sua identidade.
As ruas e os passeios são, assim como as praças, os principais espaços públicos de
uma cidade, os seus órgãos vitais, a imagem que fica da cidade que visitámos.
(Brandão Alves, 2003. Pg 66)

Existem diversos tipos de ruas, de praças e diferentes espaços verdes. Cada uma
destas diferentes tipologias apresenta características que as distinguem das outras,
formando assim um grande leque de diferentes espaços públicos que dão à cidade,
não só a sua imagem, como também o potencial de ser mais ou menos promotoras de
vida urbana. Jan Gehl explica que uma cidade é mais promotora de vida urbana,
quanto mais as pessoas se sentem convidadas a caminhar, a andar de bicicleta e a
permanecer no espaço público.
O potencial para que a cidade seja vivida é aumentado quanto mais as pessoas sejam
convidadas a andar, a andar de bicicleta e a permanecer no espaço público da cidade.
35
(Gehl, 2010. 6)

Atendendo ao que Jan Ghel nos explica, foram escolhidas três cidades, cidades essas
que conhecemos e experienciámos, sobre as quais foi elaborado um registo
fotográfico no qual é possível observar a apropriação do espaço público destas.
Através da observação e registo foi possível de inferir algumas conclusões
relativamente à vida urbana em cada uma dessas cidades (Paris, Barcelona e
Londres).
Nas Ilustrações seguintes (34 a 36) conseguimos verificar que existem vários tipos de
espaços públicos em Paris. Vemos na Ilustração 34 o Jardim das Tulherias, um jardim
que funciona também como avenida e onde podemos observar os equipamentos,
neste caso os bancos, a ser usados para leitura, ou seja, voltando a Jan Ghel, a
permanecerem no espaço público. Na Ilustração 35 registamos a Place du tertre a ser
aproveitada como espaço de exposição e criação de obras de arte, neste espaço
público não só existe permanência como uma constante movimentação urbana Na
Ilustração 36 vemos umas arcadas a funcionarem como percurso pedonal numa praça
que se localiza no interior de um quarteirão, Place de vouges, o facto de este espaço,
ser quase sempre acompanhado por lojas, cafés, restaurantes e galerias de arte
tornam-no mais convidativo para andar. Através da observação deste registo
35

Tradução Nossa do Inglês “The potential for a lively city is strengthened when more people are invited
to walk, bike and stay in city space.
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fotográfico foi possível de verificar que a cidade de Paris possui espaços públicos
capazes de atrair vida urbana tornando-a mais vivida.

Ilustração 34- Fotografia do Jardim das Tulherias. (Ilustração nossa,
2015)

Ilustração 35- Fotografia da Place du Tertre. (Ilustração nossa,
2015)

Ilustração 36- Fotografia da Place de Vouges. (Ilustração
nossa, 2015)

Nas Ilustrações que se seguem (37 a 40) é possível verificar o espaço público de
Barcelona a ser aproveitado. O Passeig de Sant Joan, uma avenida pedonal cuja
largura permitiu a inserção de diversos equipamentos como fontes e parques infantis,
promovendo assim a vida urbana desta avenida (Ilustração 37). Na Ilustração 38
podemos observar a Plaça Nova, uma das zonas da cidade que é exclusivamente
pedonal, podemos observar pela ilustração as pessoas a utilizarem o espaço
livremente sem constrangimentos, promovendo não só o deslocamento pedonal e em
bicicleta como também a permanência nela. Outra zona onde o trânsito automóvel é
quase inexistente, é na Plaça Reial, que possui vários equipamentos e presença
arbórea no seu interior (Ilustração 39). O Parc da Ciutadella possui grande
movimentação mesmo durante a noite. O parque funciona tanto como jardim tanto
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como avenida. Neste espaço experienciamos pessoas a andar de bicicleta, outras a
andar de patins, outras em grupos sentados na relva. O jardim permanece aberto
sempre dando a possibilidade de ser habitado a todas as horas do dia. (Ilustração 40)
mesmo de noite ele convida as pessoas a percorrer e a permanecer no espaço
público. Através destes espaços públicos que referimos, a cidade torna-se mais vivida
e mais promotora de vida urbana.

Ilustração 37- Fotografia do Passeig de Saint Joan em
Barcelona. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 38- Fotografia da Plaça Nova em Barcelona. (Ilustração
nossa, 2017)

Ilustração 39- Fotografia da Plaça Reial em Barcelona.
(Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 40- Fotografia nocturna do Parc de la Ciutadella em
Barcelona. (Ilustração nossa, 2017)

Nas Ilustrações que se seguem (41 a 43) estão diversos tipos de espaço público em
Londres e o modo como as pessoas se apropriam dele. O parque de Greenwitch em
Londres, um dos muitos parques da cidade, servindo o espaço verde de pousio para
as pessoas (Ilustração 41). Carnaby street, é uma rua exclusivamente pedonal. O
facto de a rua ser exclusivamente pedonal permitiu a colocação de peças de arte
urbana interactiva no centro da rua, fazendo com que a rua passe a ter mais interesse
atraindo mais vida urbana, mesmo de noite (Ilustração 42). Em Londres, na zona de
passeio junto ao rio existe uma grande vida urbana. O paredão não se limita a ser um
mais um passeio pedonal, mas graças a diversos equipamentos e estruturas
associadas a ele, como bancos e esplanadas, tornam-no num espaço de permanência
(Ilustração 43). Nestes espaços públicos tanto existe uma forte componente de
permanência, como também são espaços de transição onde as pessoas andam a pé.

Rodrigo Marques Raposo de Magalhães

55

Arquitectura geradora de espaço público: 3 casos em Lisboa

Ilustração 41- Fotografia do parque de Greenwich em Londres. (Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 42- Fotografia de Carnaby street em Londres.
(Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 43- Fotografia da frente de rio junto ao City Hall em
Londres. (Ilustração nossa, 2016)

Através de outro registo fotográfico nas mesmas cidades, vamos ilustrar alguns
exemplos de edifícios cuja sua presença na cidade, quer pela sua forma, quer pelo
seu programa, promovem vida urbana. Brandão Alves quando fala da composição de
um edifício no desenho da cidade diz o seguinte:
O sucesso da composição depende, também, da proeminência de um ou mais edifícios
sobre os restantes, pelos seus tamanho, volume e significado. (Brandão Alves, 2003.
Pg 27)

Entendemos então que é necessário a existência de alguns edifícios notáveis na
cidade para que seja possível melhorar a sua caracterização.
Um edifício tem o potencial de provocar em seu redor um aumento da vivência do
espaço público. Normalmente, e quando possível, o espaço que circunda este tipo de
edifícios é mais tarde tratado de modo a responder ás necessidades de uma presença
humana que antes do edifício existir não acontecia.
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(…) a arquitectura, como todo o acontecimento organizador do espaço cria
circunstância (…). (Távora, 1962. Pg 55)

Também ocorre o edifício ser construído ao mesmo tempo que o espaço público
directamente ligado a ele, isto acontece quando já se está há espera que naquele local
venha a existir muita presença humana devido à grande individualidade do edifício.
Edifícios de grande individualidade, quando implantados muito próximo entre si,
conduzem, certamente, ao conflito. Tais edifícios necessitam de espaço à sua volta, de
forma a serem apreciados como composições singulares. Ganham, de certo modo, um
valor referencial e escultórico visíveis a uma grande amplitude perspéctica. (Brandão
Alves, 2003. 24)

Nas Ilustrações 44 e 45, tal como nos explica Távora36, é possível ver como dois
edifícios notáveis na cidade criam circunstância. Neste caso o facto de existirem dois
edifícios em zonas opostas da cidade, foi mote para a criação de uma rua pedonal e
de uma ponte. Este gesto só foi possível de acontecer e ser pensado, devido ao modo
como cada um destes edifícios promove vida urbana.
Outro exemplo de um edifício promotor de vida urbana é Igreja de Sacre Coeur em
Paris (Ilustração 46), a Igreja é um dos maiores focos de vida urbana na cidade. Neste
caso o espaço público em redor teve de ser tratado e projectado de modo a dar
destaque ao edifício. Tal como nos diz Brandão Alves este edifício apresenta uma
grande individualidade e para ganhar ainda mais valor é necessário que haja espaço
público ao seu redor.
O mesmo acontece na Igreja da Sagrada Família em Barcelona (Ilustração 47). Em
vez do edifício se encontrar embutido na rígida malha urbana da cidade, da qual já
abordámos anteriormente, este edifício é colocado em lugar de destaque
potencializando assim o seu valor e a vida urbana à volta dele.

36

Fernando Távora Fernando Távora (1925 – 2005) foi um arquiteto português estabelecido na cidade do
Porto e formado pela Escola de Belas-Artes do Porto em 1952. Activo e dinamizador,o seu papel foi de
extrema importância na afirmação do curso de Arquitetura da ESBAP. Foi membro da Organização dos
Arquitetos Modernos e, em associação com outros arquitetos, introduziu no final da década de 40 uma
reflexão que não tinha precedente em Portugal sobre o peso social da arquitetura. Criador de uma nova
logica de construção, Távora deu transversal enfase às paisagens originais, adotando-as como dados
culturais que deverão ser integrados na relação com a arquitetura.
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Ilustração 44- Fotografia de Saint Paul’s Cathedral em Londres.
(Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 46- Fotografia da Igreja de Sacre Coer em Paris.
(Ilustração nossa, 2015)

Ilustração 45- Fotografia da Milenium Bridge e Tate Modern em
Londres. (Ilustração nossa, 2016

Ilustração 47- Fotografia da Igreja da Sagrada Família em
Barcelona. (Ilustração nossa, 2017)

Foi possível então verificar que na cidade não só o espaço público tem a capacidade
de atrair pessoas para promover vida urbana, como nos explica Jan Gehl, como
também existem nas cidades edifícios notáveis que são capazes de criar
acontecimentos, ou seja vida urbana, como nos explica Fernando Távora.
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3.

ENQUADRAMENTO AOS AUTORES E OBRAS

O objectivo do presente capítulo foca-se no conhecimento dos arquitectos autores das
obras que vão ser estudadas no próximo capítulo desta dissertação. Não só vai ser
elaborada uma pequena biografia de cada um dos arquitectos, como também vamos
abordar, ainda que de um modo pouco abrangente, alguns dos projectos mais
relevantes da obra de cada um deles.

3.1. NUNO TEOTÓNIO PEREIRA
Nuno Teotónio Pereira nasceu em Lisboa no dia 30 de Janeiro de 1922. Segundo filho
de seis irmãos Nuno Teotónio Pereira nasceu e viveu no seio de uma família católica.
Em 1939 entra na Escola de Belas-Artes de Lisboa no curso de arquitectura. Após
acabar a sua formação com 18 valores em 1949, abre o seu primeiro Atelier na Rua
Rodrigo da Fonseca em Lisboa.
Até à data da sua morte (20 de Janeiro de 2016), Nuno Teotónio Pereira não só foi
responsável por diversas obras de arquitectura, como também foi um cidadão activo
na luta pela liberdade artística e pela introdução do movimento moderno em Portugal.
Nuno Teotónio Pereira foi o militante do moderno contra o “estilo nacional” que sem
esquecer raízes, procurou a verdade da construção. (…) assume o ideário moderno
procurando articular uma contextualização dirigida quer para a envolvente física, quer
para a dimensão social, adoptando os princípios orgânicos sem descurar uma rigorosa
funcionalidade. (Tostões e Grande, 2013. Pg 8)

Uma das problemáticas a que Teotónio Pereira dedicou grande parte da sua vida e
obra é a da habitação social.
Adepto das premissas sociais do Movimento Moderno que temperava com uma
humanidade de matriz católica, um dos vectores que norteou o seu trabalho foi
justamente o da problemática social da habitação (…). (Tostões e Grande, 2013. Pg 9)

Esteve envolvido em vários projectos, investigações e congressos debruçados sobre o
tema da habitação social, do qual se destaca uma tese elaborada com Costa Martins37
37

Manuel Costa Martins (1922-1996) foi um arquiteto, professor e fotógrafo português.
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abordando o tema da exclusão social e uma maquete feita à escala real de um
protótipo de um fogo para habitação social.
Nuno Teotónio Pereira apresenta com Costa Martins uma tese focada na questão da
exclusão social e propondo soluções à escala da cidade e do território. Destacam a
necessidade de novas conformações organizacionais do próprio fogo no sentido de o
adaptar à vida moderna. (…) Em 1957 na Exposição sobre Habitação Cooperativa
realizada na Sociedade Nacional de Belas-Artes apresenta uma solução expositiva
inédita utilizando uma maqueta à escala natural de um dos fogos, equipado e mobilado,
permitindo uma perfeita compreensão do espaço interno e revelando preocupações de
fácil apreensão dos códigos da Arquitectura pelo cidadão comum. (Tostões e Grande,
2013. Pg 10/11)

Outro dos aspectos mais marcantes do seu pensamento, vida e obra, a par com a
habitação, foi a criação do MRAR em 1952 da qual foi dirigente. O MRAR ou
Movimento de Renovação de Arte Religiosa, tinha como objectivo combater a
tendência da época em que a arte religiosa seguia as normas do estilo “português
suave” impostas pelo Estado Novo.
Movimento de Renovação da Arte Religiosa corresponde à concretização da vontade
de um grupo de artistas católicos empenhados em elevar a arquitectura religiosa e a
arte sacra em Portugal a uma maior dignidade e qualidade plástica, numa oposição
formal à manutenção dos modelos arquitectónicos de cariz tradicionalista nas novas
construções religiosas dos centros urbanos de Lisboa e Porto. (Alves da Cunha, 2010)

Para Nuno Teotónio Pereira e para o MRAR era importante a arte religiosa
acompanhar o tempo em que se insere. Em 1953 na “Exposição de Arquitectura
religiosa contemporânea” apresenta-se um modo de fazer a arquitectura mais próxima
de valores do evangelho e mais próxima do seu tempo.
(…) apresentava de um modo crítico a evolução da Arquitectura religiosa, baseando as
condições da “Arquitectura cristã” no espírito do evangelho: “Pureza – Verdade –
Pobreza – Paz” em tudo se aproximando do sentido de pureza, de verdade dos
materiais, de simplicidade e de rigor da Arquitectura moderna. (Tostões e Grande,
2013. Pg 13/14)

Através do seu trabalho é possível entender o papel activo enquanto cidadão de
Teotónio Pereira. Para compreender melhor esta premissa vamos estudar três obras
distintas deste arquitecto.
O primeiro projecto que vamos estudar, que também foi a primeira Igreja projectada
por Teotónio Pereira, é a Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Águas. Esta obra é
considerada a primeira Igreja Moderna em Portugal onde apesar disso, existe uma
adaptação ao contexto do lugar onde esta se encontra.
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Primeira Igreja moderna, (…) Nuno Teotónio Pereira põe em prática os princípios
modernos, adaptando-os e recriando-os através de uma reflexão sobre o contexto, o
ambiente físico e cultural. (Tostões e Grande, 2013. Pg 30)

Ilustração 48- Igreja Paroquial de Águas. (Alves da Cunha, 2012)

Neste projecto existe um gesto modernista mas com consciência de que a obra se
deve integrar no ambiente em que se insere. São utilizados materiais típicos da região
como o granito e é usada telha lusa na cobertura (Ilustração 48).
Se a adopção de materiais da região, como o granito nas paredes ou a telha na
cobertura, poderia aparentemente definir uma aproximação previsivelmente
tradicionalista, a verdade é que é seguida uma lógica contemporânea na utilização dos
materiais que aliada à atenta integração no contexto ambiental da aldeia beirã, constitui
uma primeira manifestação de realismo e de uma consciente modernidade. (Tostões e
Grande, 2013. Pg 32)

A Igreja organiza-se em função de um altar, neste caso virado para o público o que só
viria a ser aprovado seis anos depois no Concílio Vaticano II, que se encontra ao
fundo do espaço amplo do lado de quem entra como evidencia a Ilustração 49.

Ilustração 49- Interior da Igreja de Águas. (Alves da
Cunha, 2012)
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A articulação da materialidade vernacular com a moderna como é o exemplo do
granito e betão, conferem ao espaço uma contemporaneidade capaz de se integrar
com o ambiente.
Não é só nesta obra que podemos constatar esta preocupação intrínseca a Nuno
Teotónio Pereira, de um movimento moderno consciente do ambiente envolvente,
como por exemplo, o Bloco das Águas Livres em Lisboa.
Projectado entre 1953 e 1956 por Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral,
o Bloco das Águas Livres localiza-se na Praça das Águas Livres em Lisboa perto do
Rato. Trata-se de um edifício multifuncional, compreendendo pisos de habitação,
espaços de comércio, ateliers e uma garagem.
É notória a forte influência que a unidade de habitação de Marsella exerce sobre este
edifício. No entanto, este projecto demonstra uma reflexão face ao estilo internacional,
com gestos que criam ao edifício uma maior aproximação com a envolvente.
o Bloco das Águas Livres anuncia o momento de reflexão e questionamento do método
internacional. Com um realismo que permitiu ultrapassar as posições mais dogmáticas
do Movimento Moderno. (Tostões e Grande, 2013. Pg 37)
O bloco compreende oito pisos de habitação com sete fogos por piso, um pavimento
térreo, onde se situam duas entradas, a lavandaria colectiva e um conjunto de lojas
viradas para uma galeria exterior, e ainda um piso intermédio ocupado por escritórios.
O bloco de habitações é suspenso do chão por um corpo de transição que integra
serviços de comércio. O terraço, com um corpo em andar recuado composto de
ateliers(…) Na cave, a garagem. (Tostões e Grande, 2013. Pg 39-41)

Ilustração 50- Fotografia do plateau do Bloco das Águas
Livres. (Ilustração nossa, 2018)

O edifício não assenta directamente na rua, existindo um plateau a uma cota mais
elevada que faz a transição entre público e privado (Ilustração 50). O plateau comporta
um primeiro volume mais baixo onde se localiza o comércio, fazendo não só com que
através do desenho haja uma aproximação à rua, como também o próprio programa
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foi pensado para que tal acontece-se. Esta decisão projectual contribui para
transformar um projecto que poderia ser um mimetismo da unidade de habitação de
Marsella, num projecto que não segue à regra o movimento moderno, compreendendo
o valor da envolvente e do lugar.
Outro projecto da autoria de Nuno Teotónio Pereira que cria uma maior união entre
edifício e rua é o edifício “Franjinhas”. Localizado perto do Rato em Lisboa, o
“Franjinhas” é um edifício que faz esquina entre a Rua Braamcamp e a Rua Castilho.
Projectado entre 1965 e 1969, este edifício salta à vista pela composição da sua
fachada. No entanto, não é essa particularidade do edifício sobre o qual nos vamos
brevemente debruçar, interessa-nos mais, tendo em conta o tema desta dissertação, o
modo como o edifício dialoga com a rua e consequentemente, com a cidade.
(…) propõe um novo entendimento da cidade (…) estabelecendo um contacto fluido
com a rua (…). A penetração da rua no espaço construído realiza-se através de um
jogo de galerias e escadas, aproveitando a situação de gaveto que é boleado na casca
superior e roto nos primeiros três pisos destinados ao comércio. (Tostões e Grande,
2013. Pg 70/71)

Ilustração 51- Fotografia das escadas públicas do Edifício
Franjinhas que nos levam a cotas distintas. (Ilustração nossa,
2018)

O edifício cria duas ruas com cotas distintas onde é possível fazer-se um percurso
alternativo ao da rua convencional acompanhado por comércio e restauração em
ambos os pisos. Graças a este gesto o edifício torna-se permeável à cidade havendo
uma duplicação do espaço público (Ilustração 51).
As galerias, uma numa cota mais a baixo, outra numa cota mais a cima da rua, estão
em contacto com o exterior através de rasgos na fachada ritmada do edifício,
contribuindo para o dialogo entre rua, galeria e edifício. Nas Ilustrações 52 e 53
conseguimos perceber este rasgo na fachada assim como o contacto permanente de
quem se encontra nas galerias com o exterior.
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Ilustração 52- Fotografia da fachada do edifício Franjinhas na
Rua Castilho. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 53- Fotografia do edifício Franjinhas onde se pode
observar os rasgos que tornam possível o contacto visual com a
rua. (Ilustração nossa, 2018)

Esta breve abordagem a três obras de Nuno Teotónio Pereira permitiram-nos
compreender melhor o arquitecto e o seu modo de actuar. Não só as suas
preocupações com a arquitectura religiosa, como também a reflexão sobre o
movimento moderno e a cidade, que nos irá ajudar quando no último capítulo desta
dissertação estudarmos a Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

3.2. ÁLVARO SIZA VIEIRA
Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos a 25 Junho 1933. Durante a sua
adolescência viaja com a sua família a Espanha, tendo despertado o seu interesse
pela arquitectura quando em Barcelona vê a Casa Milá de Gaudí.
Durante as férias de Verão da adolescência, com os pais e os irmãos, fez várias
viagens de automóvel por Espanha. A que fizeram a Barcelona revelou-se
determinante. (…) Fascinado pela Casa Milá, fará da arquitectura a sua vida. (Helena
Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 10)

Em 1949 ingressa no curso de arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes do
Porto terminando-o em 1955. Nesse mesmo ano inicia a sua actividade profissional
começando a trabalhar com, até aí seu professor, Fernando Távora, onde trabalhará
até 1958.
Siza integra o corpo docente da Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1966 a
pedido de Carlos Ramos38 onde lecciona até ao ano de 1969.
A pedagogia instituída pelo director, já reconhecível por que posta em prática, nas
primeiras obras de Siza, imprime em definitivo o seu carácter na abordagem do
arquitecto ao projecto e à construção. Que o estudo dos problemas considerasse
38

Carlos João Chambers Ramos (1897 – 1969) foi um arquiteto e urbanista português muito conceituado.
Pioneiro da implementação da linguagem modernista na arquitetura portuguesa. A obra inicial revela um
desejo pelas tendências avançadas da arquitetura internacional do início do seculo XX. A dimensão
restrita da sua obra construída, não faz justiça à real influencia que teve nas seguintes gerações de
arquitetos. Foi docente e diretor da Escola de Belas-Artes do Porto.
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sempre o lugar (natureza, orientação e topografia) ou que houvesse um efectivo estudo
e conhecimento dos materiais e técnicas de construção, eram duas das regras
elementares da pedagogia de Ramos que Siza nunca desconsiderará. (Helena Sofia
Silva e Santos, 2011. Pg 14)

Como

podemos

deduzir

através

do

excerto

citado

previamente

uma

das

características que marca o trabalho de Álvaro Siza Vieira é a relação que o projecto
tem de ter com o seu lugar. Tal é possível de se constatar conhecendo o projecto da
Casa de Chá (1958/63) sobre a qual iremos estudar mais para a frente neste
subcapítulo.
Seria impossível falar sobre a vida e obra deste arquitecto sem mencionar o programa
SAAL39. É através deste programa de requalificação de infraestruturas que Siza
elabora dois projectos de escala urbana. O bairro a Bouça no Porto e a Quinta da
Malagueira em Évora. Apesar de se tratarem de habitações sociais, elas são vistas
pelo arquitecto como habitação corrente e utiliza a sua experiencia de diálogo que tem
com os clientes particulares.
Siza fez reverter para os seus projectos SAAL a experiência do diálogo mantido com os
clientes particulares. Considera a habitação social um pleonasmo, porque a habitação
é por norma social. Ambiciona tirar o máximo partido dos parcos recursos de que
dispõe e lembra a ironia dos entraves colocados a alguns projectos por estes não
parecerem “populares”. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 17)
De início, a arquitectura de Siza Vieira advogou um estilo intimamente ligado à tradição
portuguesa; os edifícios respeitavam estritamente as formas e os conceitos do sistema
construtivo lusitano. Contudo, como arquitecto inteligente, Siza Vieira evoluiu
convertendo-se num dos arquitectos mais originais e solicitados do mundo. (Vidiella,
2011. Pg 6)

Siza Viera é um dos nomes mais importantes da arquitectura dos nossos tempos,
tendo não só dado conferencias e palestres por todo o mundo como também os seus
projectos proliferam para além fronteiras. Tendo até ganho o prémio Pritzker em 1992.
Considerado um dos grandes arquitectos contemporâneos(…) O seu estúdio no Porto
recebeu encomendas oriundas de vários países(…) Desde os anos oitenta tem sido
convidado de honra em conferências para diversos organismos educativos asiáticos,
americanos e europeus.(…) Ao longo da sua carreira assinou mais de 300 obras, além
de desenhos de mobiliário, lâmpadas, copos, decantadeiras, suportes de livros e outros
objectos funcionais e decorativos, que lhe valeram mais de 40 prémios.(…) Cabe ainda
destacar os galardões mais apreciados em arquitectura: o Prémio Pritzker de
Arquitectura (1992), a Medalha de Ouro RIBA (2009) e a medalha de Oouro da UIA
(2011). (Vidiella, 2011. Pg 9)

39

SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, surgiu como um serviço descentralizado que, através do
suporte projectual e técnico dado pelas brigadas que actuavam nos bairros degradados, foi construindo
novas casas e novas infraestruturas, foi oferecendo melhores condições habitacionais.
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Iremos abordar três projectos que nos parecem definir bem o pensamento, a obra e as
preocupações do autor face à arquitectura e ao lugar em que esta se insere.
O primeiro projecto é o da Casa de Chá da Boa Nova em Matosinhos, primeira obra da
sua exclusiva autoria.
A Casa de Chá e Restaurante da Boa Nova (1958/63) é exemplo do conjunto de
preocupações que assinalam os primeiros anos de actividade profissional do jovem
arquitecto. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 13)

O edifício localiza-se junto à marginal de Leça da Palmeira, sobre uma massa rochosa
que compõe a falésia junto do mar. A materialidade do edifício permite que este
aparente surgir das próprias rochas que o envolvem. O betão a fachada em betão
conjuga cromaticamente com a envolvente dando a ilusão de que o edifício nasce da
massa rochosa (Ilustração 54).

Ilustração 54- Fotografia da Casa de Chá. Perspectiva do alçado oeste.
([Adaptado a partir de:] Morgado, 2014)

O edifício pousa sobre as rochas, das quais parece emergir, numa simbiose perfeita
entre o natural e o construído. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 13)
A imagem da Casa de Chá é construída igualmente por paramentos pintados, que no
entanto se diluem face à imponência dos maciços rochosos onde assenta. Estes
maciços tornam-se parte integrante da construção, integração que se vê intensificada
pela utilização do betão armado nos paramentos a poente, que com eles se articulam
cromaticamente. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 26)

Outro ponto fulcral nesta obra é a questão do percurso. Siza cria um promenade que
conduz ao interior do edifício, através das diferentes cotas, é criado um percurso em
escada que acompanha e conduz a visão de quem o percorre (Ilustrações 55 a 57). As
escadas são direccionadas em destintas direcções enquadrando a pessoa com a
envolvente ou com o edifício. O primeiro patamar tapa a visualização do edifício, o
segundo é direcionado para a paisagem, e á medida que vamos subindo o edifício vai
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aparecendo do lado direito até chegarmos à zona de entrada, coberta e com um pé
direito baixo, aproximando-nos de uma escala menor, fazendo a transição do exterior
para o interior.

Ilustração 55- Fotografia de uma das escadas da promenade da
Casa de Chá. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 56- Fotografia aérea da Casa de Chá. (Adaptado a
partir de:] Morgado, 2014)

Ilustração 57- Fotografia da entrada da Casa de Chá. ([Adaptado a partir de:] Morgado, 2014)

O acesso à Casa de Chá é realizado por um percurso exterior que articula uma série
de plataformas a cotas diferenciadas, favorecendo uma aproximação que permite
explorar diferentes enquadramentos e percepções da obra e da natureza. Neste
sentido, a duração do percurso, entendida como factor determinante no modo de
apropriação do espaço, introduz um tema que viria a ser explorado noutros projectos,
como o das piscinas de Leça. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 26)

Como nos diz a citação anterior, as piscinas de Leça é um projecto que também
aborda o tema da promenade como modo de apropriação de espaço e modo de
relacionar o projecto criado com a sua envolvente, e portanto, vamos da mesma
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maneira que abordámos o projecto da Casa de Chá, estudar um pouco o projecto das
piscinas de Leça, as Piscinas das Marés.
O projecto da Piscina das Marés foi realizado em Leça da Palmeira e compreendeu
duas fases, a primeira entre 1961 e 1966 onde foram criadas as piscinas e os
balneários, e a segunda entre 1994 e 1995 onde foi criado o restaurante.

Ilustração 58- Fotografia aérea da Piscina das Marés. (Fernando Guerra e Guerra, 2004)

O edifício, que alberga os balneários, instalações sanitárias, apoios técnicos,
arrecadações e um bar com esplanada, estabelece a transição entre a escala humana
do contexto urbano e a dimensão natural do oceano Atlântico, adoçando-se ao muro de
suporte que demarca a marginal de Leça da Palmeira. Este edifício vê a sua presença
diluída quer por se afundar em relação à cota do passeio, quer por utilizar o betão
aparente (ou descofrado) como forma de expressão, dando continuidade À superfície
texturada do muro de suporte que delimita a marginal. (Helena Sofia Silva e Santos,
2011. Pg 31)

Tal como nos explica a citação em cima e como podemos observar pela Ilustração 58,
é possível de se constatarem alguns paralelismos entre o projecto da Casa de Chá e o
das Piscinas das Marés. Um deles, e talvez o mais evidente, é a maneira como a
matéria construída se dilui na paisagem. Através da Ilustração percebemos que as
massas rochosas entram e perfuram a massa construída, a arquitectura torna-se
permeável deixando a natureza ultrapassar os seus limites, como podemos observar
nos perímetros das piscinas.
As piscinas constituem-se como elementos que aprofundam a relação de simbiose com
as características naturais do local, articulando uma disposição de natureza geométrica
com a irregularidade dos elementos rochosos sobre o qual assentam. (…) Tal como na
Casa de Chá, Siza explora com grande sensibilidade as condições naturais,
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sobrepondo-lhes uma ordem construtiva assente na geometria e igualdade dependente
de um conjunto de valores eleitos a partir das características do lugar. (Helena Sofia
Silva e Santos, 2011. Pg 33)

Outra semelhança projectual entre as Piscinas e a Casa de Chá é o carácter de
percurso que ambos dispõem. Existe um conjunto de rampas e de planos que
conduzem, não só quem percorre o espaço fisicamente, como também o olhar. Um
plano oblíquo faz o limite norte da zona da esplanada, enquadrando o olhar para o
espaço das piscinas e para a entrada do porto de Leixões.

Ilustração 59- Fotografia da Piscina das Marés onde é possível
ver a esplanada e ao fundo o porto de Leixões. ([Adaptado a
partir de:] Morgado, 2016)

Ilustração 60- Fotografia da rampa de entrada na Piscina das
Marés. (Fernando Guerra e Guerra, 2004)

Uma das características mais singulares consiste na sua condição de transição, já que
se afirma como elemento de mudança entre duas cotas e de relação entre espaço
público e a zona das piscinas. Um conjunto de rampas dispostas ao longo do percurso
sinuoso e quebrado coreografam a entrada. (…) a abstração geométrica é articulada
com as especificidades do sítio, procurando a valorização de pontos de vista e
enquadramentos particulares. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 33)

Outro projecto que define a carreira deste autor e se relaciona com o tema desta
dissertação é o projecto da recuperação do Chiado.
A 25 de Agosto de 1988 deflagra um incêndio no Chiado queimando uma área de
cerca de dez mil metros quadrados.
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Ilustração 61- Planta esquemática da área ardida e área afectada no
incêndio do Chiado.(Irisalva, 1988)

Siza tem em mãos a tarefa de reconstruir esta zona da cidade de Lisboa, que funciona
como charneira entre o Bairro Alto e a Baixa Pombalina.
No que toca ao desenho, como quase sempre num projeto de âmbito limitado, o
essencial da sua definição depende das relações com a zona considerada, com as
margens, com as zonas de transição, lá onde se encontra uma notável vocação de
transformação, nos interstícios esquecidos no corpo da cidade. (Vieira, 2013. Pg 15)

O arquitecto tem como base para o Chiado a sua envolvente, como tal, a estrutura do
seu “edifício”, Siza considera a zona do Chiado como edifício, tem a base da métrica
pombalina utilizada na Baixa. Deste modo Siza opta por fazer do Chiado uma
continuidade da Baixa.
O plano não pretende parar na história ou repetir o antigo, mas sim servir-se da
memória para proporcionar inovação, com a construção do novo. (Rodrigues, 1992. Pg
37)

É esta memória que Siza utiliza como base estrutural para o desenho do Chiado,
criando deste modo uma continuidade estrutural e visual com a Baixa marcando
através do desenho esta articulação.
Existe, no entanto, a introdução de algo que não era praticado no desenho pombalino.
No interior de dois dos quarteirões requalificados, o autor cria espaço público,
utilizando o que seria antigamente usado como saguão, como espaço de estada e
zona de ligação entre distintas ruas. Criando assim, no quarteirão A o Pátio A e no B o
Pátio B.
Como esta dissertação se foca na arquitectura enquanto geradora de espaço público,
pareceu-nos pertinente abordarmos apenas a reconstrução destes dois pátios.
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Ilustração 62- Planta/ Vista aérea esquemática dos blocos A, B e C. (Vieira, 2013)

Temos o bloco A com os seus limites na Rua Garrett a Norte, na Rua Ivens a Oeste, a
Sul a Calçada de São Francisco e a Este com a Rua Nova do Almada. O acesso ao
pátio surge através de um vão na fachada da Rua Garrett. O vão possui a mesma
métrica que os demais vãos de fachada estando completamente integrado nela. Desse
vão, um túnel conduz ao pátio que actualmente funciona com várias esplanadas.
Através da Calçada de São Francisco o acesso ao pátio é feito através de uma zona
de serviços do edifício. Nesta entrada a cota do pátio é mais baixa, existindo dois vãos
de escadas que ligam à zona do pátio que está na mesma cota que a entrada pela
Rua Garrett. Existia um acesso pela Rua Ivans que actualmente se encontra fechado.

Ilustração 63- Pátio A. (Ilustração nossa, 2018)

O bloco B localiza-se do outro lado da Rua Garrett. Faz limite com a Rua Garrett a Sul,
com a Calçado Sacramento a Este e a Oeste com A Rua do Carmo. A norte o bloco B
prolonga-se até aos Terraços do Carmo, fazendo ligação com estes desde 2015. O
acesso ao pátio a Sul, tal como acontece no acesso através da Rua Garrett do pátio A,
é através de um vão presente no desenho da fachada. Por este vão, acede-se ao
interior do quarteirão onde existem esplanadas e comércio. Existe também um acesso
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pela Rua do Carmo através de um vão de escadas. Estas escadas formam um túnel
que vence uma diferença grande cotas. É criada uma abertura que apesar de rasgar a
fachada do edifício na Rua do Carmo, está completamente incluído na mesma métrica
da fachada, apresentando um triplo pé direito na Rua do Carmo (Ilustrações 64 e 65).
A Norte desde 2015 que existe no pátio B um acesso aos Terraços do Carmo através
de um percurso de escadas.

Ilustração 64- Rua do Carmo, escadas que ligam ao pátio B.
(Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 65- Patio B, túnel que liga à Rua do Carmo. (Ilustração
nossa, 2018)

Nestes pátios, existe uma evocação à cultura bairrista, tão característica da cidade de
Lisboa, proporcionando uma vida mais comunitária. A vida aqui ganha a tranquilidade
que a cidade não tem, uma ambiência diferente com ritmos temporais diferentes. De
um momento para o outro a agitação da cidade acalma-se nestes poços de luz.
(Colenbrander, 1994. Pg 18)

Com o aproveitar do interior destes dois quarteirões Siza cria duas zonas de
permanência inseridas na zona de transição e movimento que é o Chiado. Através
deles o arquitecto introduz novos espaços na cidade completamente inseridos num
desenho pombalino.
Esta breve abordagem a três obras de Álvaro Siza Vieira permitiram-nos compreender
melhor o arquitecto e o seu modo de actuar. Não só as suas preocupações com o
lugar, como também o seu interesse com o percurso na obra arquitectónica, o que nos
irá ajudar quando no último capítulo desta dissertação estudarmos o Pavilhão de
Portugal.
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3.3. MANUEL SALGADO
O terceiro e último autor que iremos estudar é Manuel Salgado, coautor do projecto do
Centro Cultural de Belém. Pareceu-nos mais pertinente estudar Manuel Salgado pois,
tal como os outros arquitectos que já estudamos neste capitulo, é português.
Manuel Sande e Castro Salgado nasceu em Lisboa a 6 de Julho de 1944. Fez a sua
formação de arquitecto na Escola de Belas-Artes de Lisboa onde obtém o diploma em
1968. Ganhou experiência como gestor e coordenador de equipas de projecto quando
trabalhou com o Gabinete de Projectos CIPRO, onde começou a trabalhar a partir de
1972, chegando até a ter o cargo de director técnico e administrador.
Os primeiros anos da vida profissional de Salgado estão igualmente marcados pela sua
passagem pelo Gabinete Projecto CIPRO, onde Salgado teve a oportunidade de
desenvolver uma prática importante na elaboração de projectos e planos, que lhe
permitiram adquirir a base da sua experiência nas áreas de gestão e coordenação de
equipas de projecto. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 8)

Integrou o atelier Risco onde trabalhou durante vinte e três anos e onde realizou
grande parte do seu trabalho enquanto arquitecto.
É difícil dissociar o percurso profissional de Manuel Salgado do percurso e da história
do Risco, é inegável a importância de Salgado como figura tutelar deste colectivo de
arquitectos, por ele liderado durante 23 anos. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 8)

É com o atelier Risco que Manuel Salgado projecta a grande maioria da sua obra
arquitectónica, iremos abordar alguns desses projectos de maneira a percebermos
melhor o modo como este actua perante um projecto.
Com os Risco elaborou vários planos urbanos dos quais vamos destacar o plano dos
espaços públicos para a zona da Expo’98 e o projecto de espaços públicos do Cacém.
Os espaços públicos do recinto da Expo’98 foram realizados entre 1994 e 1998 com o
objectivo de desenvolver um espaço novo na cidade que pudesse reconverter uma
área industrial degradada.
o projecto da Expo’98 foi desenvolvido como instrumento catalisador da reconversão
de uma área industrial obsolenta, que permitisse criar uma nova centralidade na zona
oriental da cidade de Lisboa. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 29)

O grande objectivo deste projecto foca-se na criação de um território para o peão
capaz de estruturar e aglutinar as diferentes intervenções que iriam ser realizadas pós
exposição.
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ao converter-se no território do peão, o sector correspondente ao Recinto da
Exposiçãotransformou-se num espaço urbano usado intensamente, reflectindo os
benefícios que podem resultar do investimento no espaço público.(…) estamos de facto
perante uma forma distinta de conceber o espaço público que, para além de revelar um
entendimento mais “humanizado” (privilegiando o uso pedonal, a convivialidade e a
valorização dos espaços verdes), estabelece uma nova cultura do projecto.(…)
Porventura o elemento diferenciador relativamente a experiências anteriores decorre do
facto do espaço público do Recinto da Exposição (…) ter sido concebido não apenas
como espaço de suporte da multiplicidade de actividades e de eventos que decorreriam
ao ar livre durante a exposição, mas também como sistema estruturante capaz de
manter a coerência do conjunto das intervenções a realizar nas duas décadas
subsequentes à realização do evento. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 31)
A convivência de diferentes subestruturas de espaços abertos, e de diferentes
morfologias e linguagens arquitectónicas no contexto do conjunto edificado, torna-se
possível devido, por um lado, à clareza da estrutura hierarquizada que estabelece as
regras de implantação dos volumes edificados e, por outro, pela adopção de princípios
de composição referidos ao projecto do chão (…) que, dentro de uma lógica
disciplinadora, mas flexível, sistematizam e ordenam o desenho dos pavimentos, dos
alinhamentos da arborização, do mobiliário urbano, das infra-estruturas, etc. (Coelho e
Pinheiro, 2013. Pg 31)

Na Ilustração 66 em baixo podemos observar o modo como eram dispostos os
diferentes espaços públicos e a sua relação com os edifícios envolventes. A estrutura
urbana promovida pelo espaço público vem trazer uma certa ordem ao conjunto de
morfologias e escalas diferenciadas contempladas para os edifícios da exposição.

Ilustração 66- Planta do parque Expo 98. (Risco, 1998)

O espaço é organizado por uma grande alameda central disposta paralelamente ao
rio. Existe um eixo perpendicular ao rio que faz a ligação entre a estação do oriente e
o rio. A Doca dos Olivais, que surge do cruzamento destas vias principais, funciona
como elemento de articulação entre os vários elementos da exposição estando os
edifícios de maior importância a ela associados.
Quase dez anos depois Manuel Salgado com o Atelier Risco elaborou o Plano de
Pormenor e Projecto de Espaços Públicos da área central do Cacém. O projecto surge
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através do programa Polis (Programa Nacional de Requalificação Urbana e
Valorização Ambiental das Cidades, lançado no ano 2000 pelo Governo Português).
A grande dificuldade para este projecto prendeu-se na falta de forma do lugar. O
projecto concentrou-se em requalificar e reparar o espaço, não só trazendo novos
espaços verdes e restruturando a rede viária e pedonal, como também a criação de
equipamentos capazes de hierarquizar e ordenar o espaço.
Sem concessões à cosmética urbana, é a partir de um enfoque pragmático, multiescalar e abrangente relativamente ao tecido urbano preexistente (actuando e
entendendo a área de intervenção de forma global e indivisível) que se atingem os
propósitos de recomposição urbana expressos no Plano de Pormenor, onde o espaço
público assume o papel de verdadeiro elemento ordenador da proposta, transformando
radicalmente os espaços públicos existentes ao nível do seu uso e do seu significado.
(Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 69)

Os Risco tomam a decisão de fazer do espaço público não só um local de laser mas
também elemento definidor do desenho da cidade e assim, é criada uma nova forma
para uma cidade desagregada e sem forma, unificando a cidade (Ilustrações 67 e 68).

Ilustração 67- Zona central do Cacém antes da requalificação.
(Adaptado. Coelho e Pinheiro, 2013)

Ilustração 68- Zona central do Cacém após a requalificação.
(Guerra e Guerra, 2011)

O último projecto de Manuel Salgado que iremos abordar foi também o último projecto
de arquitectura realizado enquanto director do atelier Risco e trata-se do Hotel Altis em
Belém realizado entre 1999 e 2009 (Manuel Salgado já não se encontrava no Risco
quando o projecto foi concluído).
Esta obra foi escolhida porque demonstra uma vez mais o valor que o espaço público
e a envolvente têm para o arquitecto.
A intenção de configurar uma praça formada pelo espelho de água da Doca do Bom
Sucesso e simultaneamente preservar as vistas da cidade sobre o Tejo justificam a
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opção pela implantação do volume principal perpendicularmente ao rio. (Coelho e
Pinheiro, 2013. Pg 77)

A opção de colocar o volume principal perpendicular ao rio permite uma maior
articulação do edifício com a sua envolvente, conseguindo deste modo fazer frente ao
Museu de Arte Popular criando uma praça entre os dois volumes, consegue também
encerrar a Doca do Bom Sucesso e criar um diálogo com a frente ribeirinha no seu
topo.
A escala e a volumetria do hotel (que nunca ultrapassa os três pisos de altura) denotam
um objectivo claro de integração no contexto urbano e paisagístico da envolvente,
promovendo a articulação dos seus espaços e volumes com as principais referências
arquitectónicas e geográficas presentes no local, tais como o rio Tejo, a Doca, o
Passeio Ribeirinho e o Museu de Arte Popular. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 77)

As fachadas possuem um carácter distinto consoante a envolvente com que dialogam.
Vemos na Ilustração 69 uma fachada com um carácter mais abstracto que se abre
para a doca. E na Ilustração 70 uma fachada com um carácter mais fechado que
dialoga com o Museu.

Ilustração 69- Fachada virada para a doca. (Fernando Guerra e
Guerra, 2009)

Ilustração 70- Fachada virada para o Museu de Arte Popular.
(Fernando Guerra e Guerra, 2009)

Se do lado nascente a volumetria é mais variada, procurando estabelecer relações com
o Museu de Arte Popular, e criando um jardim voltado para o rio (que assegura em
simultâneo a criação de uma área de estacionamento), do lado poente, para onde se
voltam a maioria dos quartos, a sua fachada adquire um carácter mais unitário e
abstracto, abrindo-se à Doca do Bom Sucesso. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 79)

O espaço público adquire um carácter de alguma importância para este projecto. Para
garantir uma maior permeabilidade pública ao edifício, programaticamente tomou-se a
decisão de colocar o programa mais público no piso térreo.
As zonas mais públicas do programa, como o restaurante, as esplanadas, a cafetaria,
as lojas e as instalações de apoio à actividade náutica, localizam-se no piso térreo,
garantindo-se do ponto de vista do seu desenho uma grande permeabilidade à
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circulação e utilização pública, “abrindo” o hotel para o Passeio Ribeirinho. (Coelho e
Pinheiro, 2013. Pg 77)

Ilustração 71- Fachada virada para o rio. (Fernando Guerra e Guerra, 2009)

Esta breve abordagem a três obras de Manuel Salgado permitiram-nos compreender a
importância que o desenho do espaço público tem para o seu método projectual. Não
só usa o desenho do espaço público para agregar diferentes programas, como
também o desenho arquitectónico tem as relações urbanas com o que lhe envolve
como mote para o desenho arquitectural. Compreendendo este modo de actuar vai ser
mais simples a compreensão do projecto do Centro Cultural de Belém.
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4. CASOS DE ESTUDO

Neste capítulo iremos estudar três projectos de arquitectura geradora de espaço
público em Lisboa. Começaremos por introduzir cada caso de estudo através das
opções conceptuais e projectuais de cada um deles. O espaço público e o modo como
este se interliga com o projecto e com a cidade vai ser o foco para este estudo e, para
tal, vai ser efectuado um registo fotográfico, através do qual iremos conseguir
compreender melhor cada projecto e o modo como o espaço público é gerado.

4.1. IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Para a compreensão deste projecto e tendo em conta o tema desta dissertação,
pareceu-nos pertinente explorar-mos o modo como surge o espaço público desta
Igreja, através de um registo fotográfico que simula o deambular através dos vários
patamares que compõe este atravessamento público. Face ao objecto de estudo da
dissertação não nos parece que faça sentido uma abordagem ao que acontece no
interior do edifício, ao método construtivo ou à materialidade.
Projecto-manifesto contra as igrejas historicistas que tinham sido erguidas ao longo da
década de 50 em Lisboa, recupera o conceito pombalino de espaço sagrado integrado
no tecido urbano concretizado, com a criação de um adro que liga um percurso entre
as duas ruas, a ideia da igreja aberta à sociedade e aos valores de cidadania. (Tostões
e Grande, 2013. Pg 62)

Localizada na Rua Camilo Castelo Branco, rua paralela à Avenida da Liberdade em
Lisboa, a Igreja foi edificada num quarteirão já consolidado desta área entre 1962 e
1976. Como nos evidencia a citação em cima, a Igreja integra o quarteirão não
estando, deste modo, isolada do tecido urbano.
O grande objectivo desta Igreja é que ela esteja aberta para a cidade. Como já
estudámos no capítulo anterior, o arquitecto foi um dos fundadores do MRAR e como
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tal, o projecto tinha de se manifestar como uma Igreja Moderna. A escolha dos
materiais e a forma atípica do edifício dão enfase a este desejo.
Para criar esta Igreja aberta para a cidade foi feito um percurso público que atravessa
o edifício e intercala diferentes cotas e diferentes funções.
Com o registo fotográfico que realizámos vamos tentar perceber o modo como esta
Igreja vai conseguir esta abertura para a cidade. Através deste registo vai ser mais
simples evidenciar o carácter de percurso na cidade a que esta obra está vinculada.
Para quem chega à Igreja do Sagrado Coração de Jesus pelo norte da Rua Camilo
Castelo Branco, o edifício prolonga-se para a rua através de uma rampa de acesso
que liga a rua ao adro da Igreja. A rampa dá inicio ao percurso público convidando
quem passa na rua a entrar dentro da área da Igreja (Ilustração 72).

Ilustração 72- Rampa de acesso ao adro da Igreja. (Ilustração nossa, 2018)

Para quem vem da rua pelo lado sul o percurso inicia-se através de umas escadas que
acedem a um patamar intermédio. As escadas, à semelhança do que acontece com a
rampa, soltam-se, acompanhadas por palas, do edifício.
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Ilustração 73- Escadas de acesso a um dos
patamares. (Ilustração nossa, 2018)

Subindo as escadas (Ilustração 73), entramos num dos patamares do percurso da
Igreja. Este possui uma pala em betão armado anunciando um espaço de chegada e
de espera. Como vamos poder observar em Ilustrações seguintes, existe sempre a
quando de uma entrada para o edifício propriamente dito, uma pala ou zona coberta
que nos enuncia e marca a transição do exterior para o interior.
A plataforma a que se chega vindo do lado sul da Rua Camilo Castelo Branco, liga
tanto a umas escadas que conduzem à cota superior onde se localiza o adro, como
também se prolonga conduzindo a uma zona de entrada para cripta. Como já vimos
anteriormente, este gesto em que as escadas e os patamares nos ligam a diferentes
zonas do edifício, é muito semelhante ao que o arquitecto faz no edifício Franjinhas.

Ilustração 74- Entrada Sul para o percurso da Igreja. (Ilustração
nossa, 2018)

Ilustração 75- Escadas que ligam ao adro da Igreja, à direita
continuação do percurso que conduz à cripta. (Ilustração nossa,
2018)

Subindo as escadas (Ilustração 75), encontramo-nos no adro da Igreja. A decisão que
Nuno Teotónio Pereira tem de não ocupar o interior do quarteirão com todo o
programa da Igreja, permite que a entrada da Igreja não esteja directamente para a
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rua, como acontece nas Igrejas Pombalinas, e assim, criar uma zona de adro em que
as pessoas se podem reunir antes e depois das celebrações. Por baixo deste adro
surge a zona de entrada para a cripta, tento o adro não só o papel de praça, como
também de pala que anuncia a entrada para a cripta localizada na plataforma
directamente inferior (Ilustração 77).

Ilustração 76- Adro da Igreja. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 77- Entrada para a cripta. (Ilustração nossa, 2018)

O mesmo patamar onde se entra para a cripta também conduz para o edifício do
complexo da Igreja paroquial. Os diversos patamares surgem como balcões uns sobre
os outros, todos eles direccionados para o percurso público central, que atravessa o
projecto (Ilustração 78).

Ilustração 78- Corredor de acesso ao complexo paroquial.
(Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 79- Vista sobre o patamar do adro e o patamar de
distribuição para a cripta e para o complexo paroquial. (Ilustração
nossa, 2018)

A Igreja e o corpo dos anexos desenvolvem-se em vários níveis, seguindo o desnível
do terreno, unidos por um espaço aberto central, articulador dos acessos em socalcos
ligando as cotas das diferentes ruas através de um percurso urbano resolvido com
escala e intimidade. À proposta inovadora da dilatação da rua e da penetração do
espaço público do lote, condensada num programa de “Igreja que se abre
arquitectonicamente para a cidade”, corresponde um espaço interno dinâmico, rico e
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participante desenvolvido através da sobreposição de plataformas traduzidas num piso
principal, cripta e diversos níveis de galerias e balcões. (Tostões e Grande, 2013. Pg
64)

Do socalco onde se encontra a cripta parte ainda outro lance de escadas que ligam a
uma cota mais inferior. A esta cota o patamar encontra-se numa zona central do
percurso. Estando, à data desta dissertação, um restaurante e uma esplanada em
funcionamento. Este patamar onde funciona o restaurante encontra-se rodeado por
todo o edifício enfatizando a abertura arquitectónica da Igreja para a cidade,
principalmente de quem entra neste percurso pela entrada que ocorre pela Rua de
Santa Marta.

Ilustração 80- Patamar onde se encontra o restaurante. (Ilustração
nossa, 2018)

As próximas Ilustrações resultam do registo fotográfico do percurso efectuado de
quem entra pela Rua de Santa Marta.
A entrada pela Rua de Santa Marta não é clara como a entrada pela Rua Camilo
Castelo Branco. Em primeiro lugar, é impossível ver-se a Igreja, existe hoje em dia um
edifício de escritórios que tapa o edifício da Igreja. A entrada para a obra de Nuno
Teotónio Pereira é feita através de uma área de garagens que servem tanto a Igreja
como o edifício de escritórios.
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Ilustração 81- Rua de Santa Marta edifício de escritórios na
entrada do percurso público. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 82- Zona de garagens onde começa o percurso
público. (Ilustração nossa, 2018)

Entrando pela zona de garagem chegamos a uma zona de saguão onde os dois
edifícios, Igreja e edifício de escritórios, se confrontam. A entrada no percurso público
é feita através de um espaço coberto que funciona como garagem do complexo
paroquial e da Igreja. Umas escadas conduzem ao socalco onde se localiza o
restaurante e esplanada. Subindo estes degraus é clara a abertura deste percurso
assim como o gesto de abertura da Igreja para a cidade (Ilustração 85).

Ilustração 83- Saguão entre os dois edifícios. (Ilustração nossa,
2018)
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ligam ao patamar do restaurante. (Ilustração nossa, 2018)
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Ilustração 85- Percurso público, vários patamares da Igreja.
(Ilustração nossa, 2018)

O percurso público que atravessa o projecto surge como um gesto de abertura em que
o corpo da Igreja é colocado num dos lados e o complexo paroquial do outro, deixando
o centro livre para um percurso que não só liga duas cotas de ruas distintas, como
também é articulado através do programa do edifício.
Como foi estudado no subcapítulo 2.2 desta dissertação, existem alguns elementos
que tornam o espaço público em algo mais vivido. Apesar de este edifício ter um
carácter de alguma notoriedade na cidade e ter a capacidade de atrair vida urbana
devido à sua função, ao longo do percurso público são criadas estruturas de apoio que
fomentam não só a utilização do percurso enquanto tal, como também a estada no
mesmo. O arquitecto cria ao longo do percurso bancos e zonas de sol e zonas de
sombra que ganham uso por quem percorre este caminho.

Ilustração 86- Adro da Igreja com os seus bancos. (Ilustração
nossa, 2018)

Ilustração 87- Vista de um dos patamares onde se pode observar
o percurso a ser utilizado. (Ilustração nossa, 2018)

Na concepção do projecto, (…) houve o propósito de inserir o edifício no quarteirão
envolvente e de criar espaços públicos de acesso e de ligação entre as duas ruas que
o marginam, fazendo desaparecer o objecto arquitectónico enquanto elemento isolado
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dissolvendo-se na estrutura urbana do lote através de uma “boa solução volumétrica e
integração urbana correcta”. (Tostões e Grande, 2013. Pg 62)

O arquitecto toma a decisão de não se limitar apenas a satisfazer um programa e uma
função subjacente ao edifício. Existe um gesto e uma decisão projectual que torna o
projecto mais do que apenas mais um projecto. Há uma atenção do arquitecto em criar
algo para lá do projecto e que ao mesmo tempo é intrínseco a ele. Nuno Teotónio
Pereira ao ceder parte do espaço do projecto, gera um lugar novo na cidade e para a
cidade.

4.2. PAVILHÃO DE PORTUGAL
Utilizando o mesmo método que foi utilizado no subcapítulo anterior, iremos realizar o
estudo deste edifício através de um registo fotográfico que nos evidencia o espaço
público criado através da obra de arquitectura.
O Pavilhão de Portugal localiza-se na zona oriental da cidade de Lisboa junto ao rio
Tejo. O projecto foi edificado a quando da Expo’9840 numa altura em que a parte
oriental da cidade de Lisboa não se encontrava urbanizada ou consolidada.
A falta de referências claras a partir das quais implantar e definir os volumes daquele
que deveria ser um dos edifícios mais representativos da Expo’98 acabou por conduzilo, por cabotagem, até à margem do rio. Quando Siza Vieira começou a trabalhar no
projecto, o plano da exposição era ainda esquemático e não havia nformações
consistentes sobre os edifícios com os quais o pavilhão se iria relacionar. Encotrou
junto do rio a amarração ao contexto. (Helena Sofia Silva e Santos, 2011. Pg 51)

Álvaro Siza Vieira tem, sempre que projecta, uma clara intenção de relacionar a sua
obra com a envolvente. O facto de na altura em que começa a projectar o Pavilhão de
Portugal haver falta de referências de como viria a ser aquele lugar, faz com que Siza
ancore o seu projecto na parte da envolvente que sabe que irá permanecer como tal, o
rio.
O projecto consiste em dois corpos em que um deles forma uma grande praça coberta
por uma pala em betão armado, criando uma nova praça na cidade.
Através de um registo fotográfico iremos perceber como funciona o espaço publico
deste edifício e o modo como ele se relaciona com a sua envolvente.

40

A EXPO'98, ou Exposição Internacional de Lisboa de 1998, realizou-se em Lisboa, entre Maio e
Setembro de 1998. Com o propósito de comemorar os 500 anos dos Descobrimentos Portugueses.
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Ilustração 88- Fotografia do Pavilhão de Portugal, rio tejo ao fundo.
(Ilustração nossa, 2018)

Na Ilustração 88 vemos a parte do edifício que forma a praça. Os dois corpos de cada
lado perpendiculares ao rio permitem um atravessamento físico e visual pelo edifício
ligando a Alameda dos Oceanos (local sobre o qual foi tirada a fotografia) ao rio. No
centro desta ligação uma grande praça coberta por uma pala em betão armado que,
torna esta nova praça da cidade numa praça única capaz de ser vivida quando as
condições meteorológicas são mais nefastas.
Não sabendo como é que iria ser a envolvente a não ser o lado do rio, os dois corpos
laterais não apresentam a mesma abertura sobre a cidade consistindo em duas
grandes paredes que estabelecem os limites da praça. O corpo que está a sul consiste
numa grande parede interrompida por planos verticais e que se abre em três vãos de
diferentes dimensões.

Ilustração 89- Corpo Sul do Pavilhão de Portugal. (Ilustração nossa, 2018)
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A parede que está no lado norte não chega a tocar no corpo do edifício criando um
corredor ao longo do mesmo. Este gesto acentua esta criação de dois corpos distintos
dentro do mesmo edifício. Não existindo abertura do edifício para a cidade neste lado.
O edifício divide-se assim em dois corpos. A sala de visitas, destinada a recepções e
cerimónias, é uma ampla praça aberta que deu á Expo’98 uma das suas referências
iconográficas mais distintas: a fabulosa pala de betão que paira a 10 metros de altura
2
sobre uma área de 3900 m . Ainda que Siza se tenha referido ao pavilhão como um
barco ancorado na doca, ele parece constituir-se de facto como um novo terreiro, a
montante do Paço, disponível para acolher e fazer entrar na cidade.(Helena Sofia Silva
e Santos, 2011. Pg 51)

Apesar do outro corpo não constituir o grande espaço público deste projecto, também
ele é dotado de qualidades que o tornam gerador de espaço público. No alçado que
confronta o rio, o edifício possui uma pala apoiada em pilares que se dispõe no limite
entre a rua e o rio. Estes pilares formam um corredor em arcada semelhante ao que
acontecem em algumas praças.

Ilustração 90- Arcada do Alçado Este do Pavilhão de
Portugal. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 91- Pala e arcada do Pavilhão de Portugal. (Ilustração
nossa, 2018)

A arcada que se forma através da pala e dos pilares do alçado do lado do rio, forma
um corredor que funciona como grande rua coberta.
Apesar deste carácter de corredor, o arquitecto toma a decisão de criar equipamentos
que o dotam de espaço de estadia. Ao longo de toda a arcada surgem bancos
intercalados com a abertura de vãos no edifício criando assim uma espaço de estadia
com vista para o rio e tal como a grande praça, coberto (Ilustração 92).
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Ilustração 92- Corredor adjacente às arcadas. (Ilustração nossa,
2018)

A arcada estende-se para além do corpo do edifício e contorna-o no seu alçado norte
até determinado ponto. Nesta zona do edifício Siza cria um jogo de muros que criam
pequenas praças ajardinadas e que se prolongam consoante a geometria do edifício.

Ilustração 93- Vista sobre o Alçado Norte. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 94- Jardins a Norte do Pavilhão de Portugal. (Ilustração nossa, 2018)
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Existe um gesto de união entre o alçado que está virado para o rio e a fachada Norte,
através da continuação da arcada. Os planos dos muros seguem o mesmo
alinhamento que a geometria do corpo do edifício. Existindo também uma passagem
que rompe o edifício e liga esta fachada a outra frente do edifício (Ilustração 94).
Todo o edifício se relaciona com o espaço exterior e é aberto para a cidade, quer
através da arcada, quer através das pequenas praças ajardinadas. No entanto o
grande momento da obra é a praça, o vazio criado pela arquitectura é o grande
espaço público deste projecto assim como a sua imagem.
Diferente da outra obra estuda no capítulo anterior, este espaço público não é um
percurso mas um grande espaço aberto com o carácter e a linguagem semelhante à
de uma grande praça. Praça essa, aberta para a cidade e completamente permeável
ao público.

Ilustração 95- Praça do Pavilhão de Portugal. (Ilustração nossa, 2018)

Nesta obra o arquitecto volta a sua atenção para o espaço público. Existe uma
intenção clara de dar algo à cidade e de criar um novo espaço nesta através do
projecto. O arquitecto, devido à falta de definição de lugar que existia aquando da
realização do projecto, toma a decisão de ser ele a gerar o lugar. Criando esta praça
Siza gera um novo lugar na cidade e confere-lhe uma definição.
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4.3. CENTRO CULTURAL DE BELÉM
Nas duas outras obras estudas deste capítulo, vimos que uma tinha um carácter de
percurso e outra um carácter de praça. No Centro Cultural de Belém iremos encontrar
uma multiplicidade de espaços públicos.
Localizado junto ao rio Tejo, e tendo como principal referência o Mosteiro dos
Jerónimos, o Centro Cultural de Belém (CCB) foi uma das grandes obras públicas
construídas em Portugal no pós-25 de Abril. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 22)

Ilustração 96- Fotografia aérea CCB, Mosteiro dos Jerónimos e Praça do Império.
(Roteiros de Lisboa III, 2014)

O CCB actua como peça de enquadramento da Praça do Império fechando o lado
poente da mesma. Ao mesmo tempo existe um claro diálogo entre o edifício do CCB e
o Mosteiro dos Jerónimos (Ilustração 96).
As opções do projecto foram muito claras e ambiciosas: dialogar com a envolvente
próxima e com o Mosteiro, sem o mimetizar, nem imaterializar o novo edifício. (Coelho
e Pinheiro, 2013. Pg 22)

A fachada principal do edifício é posta perpendicularmente ao rio e, mais importante
ainda, perpendicularmente ao Mosteiro. Esta opção permite o fecho da Praça do
Império dando-lhe um maior enquadramento com o que a envolve.
A consideração desta premissa justifica algumas opções prévias relativas às relações
que o novo edifício estabeleceria com as principais preexistências, e em particular com
o Mosteiro dos Jerónimos. São disso exemplo a orientação da fachada principal do
novo edifício – perpendicular à fachada do Mosteiro dos Jerónimos -, mas também a
definição da linha de cércea do edifício histórico – enfatizando a Praça do Império
como elemento de ligação e antecâmara do mosteiro - ; ou ainda a opção referente à
escolha do material de acabamento da fachada do edifício, que, apesar de semelhante
ao utilizado no mosteiro, tem uma textura e cor diferentes, conferindo-lhe uma
autonomia que simultaneamente não entra em ruptura com a preexistência. (Coelho e
Pinheiro, 2013. Pg 24)
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Tendo já apresentado algumas das decisões projectuais do CCB, iremos agora, tal
como fizemos nos subcapítulos anteriores do actual capítulo, através de um registo
fotográfico estudar os diferentes espaços públicos do CCB assim como a relação do
edifício com a envolvente.
Começamos o nosso registo fotográfico pela entrada principal do edifício. A fachada
nascente do edifício possui duas entradas. Uma das entradas acede ao interior do
edifício, outra entramos no espaço público do edifício. A entrada para o interior do
edifício é feita através de uma rampa exterior que sobe e conduz a uma área
vestibular exterior, mas coberta, que funciona como zona de entrada do edifício e
como varanda sobre a Praça do Império. Por de baixo da varanda acede-se ao início
do percurso público do edifício (Ilustração 97).

Ilustração 97- Entrada principal do Centro Cultural de Belém. (Ilustração nossa, 2018)

Entrando, o edifício assume um pé direito mais baixo que rapidamente se transforma
em vazio, dando entrada a uma pequena praça em rampa. Este gesto de baixar o pé
direito e depois estarmos a céu aberto, não só enfatiza a entrada, dando-lhe uma
escala mais humana, como também o contraste é mais sentido. Ganhamos a
percepção de que entrámos dentro de um espaço que ao mesmo tempo é público e ao
ar livre. Na Ilustração 98 observamos esta entrada e a primeira praça de chegada do
projecto. Esta praça de chegada é em rampa subindo até à cota da entrada do grande
auditório. Perpendicularmente a este sentido de entrada temos uma rua, de acesso à
garagem, que rompe o edifício e passa por de baixo desta praça. Existem, tal como
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acontece na fachada nascente duas varandas, uma a norte, outra a sul, que se
debruçam sobre esta rua transversal (Ilustração 99).

Ilustração 99- Rua de acesso à garagem (Ilustração nossa, 2013)

Ilustração 98- Entra principal, vista de dentro. (Ilustração nossa,
2018)

Ao fundo desta pequena praça de chegada encontram-se dois lances de escadas
adjacentes ao espaço de bilheteiras. Estas escadas conduzem-nos a um nível superior
onde se encontra a grande praça do CCB.
Subindo as escadas, temos outra rua perpendicular, esta de uso pedonal, que
permitem que se aceda quer ao lado norte, quer ao lado sul do Centro Cultural. Esta
zona, onde se encontra esta rua em rampa para os dois lados, antecede o espaço da
praça, havendo, tal como acontece na entrada, uma passagem em túnel, onde o pé
direito adquire uma escala mais humana, para depois se chegar à praça a céu aberto.

Ilustração 100- Vista sobre rua pedonal e acesso ao grande
auditório. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 101- Vista sobre a rua pedonal e a grande praça.
(Ilustração nossa, 2018)

A praça apresenta-se como um corpo quase fechado em que cada uma das frentes
possui desenhos distintos. No lado norte da praça temos uma passagem aérea que
nos liga ao museu. Esta passagem tem por baixo um jardim que, apesar de se
encontrar a uma cota inferior, é perceptível a quem entra na praça. O lado norte da
praça toma a forma de uma varanda continua sobre esse jardim (Ilustração 102).
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Ilustração 102- Vista sobre a grande praça, do lado direito a entrada para o museu. (Ilustração
nossa, 2013)

Na Ilustração 103 vemos a passagem aérea, o jardim, assim como uma rua que
ocorre a uma cota intermédia, acessível através de umas escadaria que se une à cota
da praça. Outra rampa parte desta cota intermédia e conduz ao jardim.

Ilustração 103- Vista sobre a entrada em passagem aérea para o museu e o
jardim. (Ilustração nossa, 2013)

Na frente poente da praça temos um arco e uma escadaria, que surge de um vão, que
nos liga à cota da rua (a mesma cota que chamámos cota intermédia no parágrafo
anterior).
Descendo então estas escadas chegamos a uma zona coberta com pé direito duplo e
que antecede uma outra rua paralela às outras que já referenciámos antes (Ilustração
99). Esta rua funciona como zona de cais de cargas e descargas e tem ligação física
com a fachada norte do edifício e, através de umas escadas, à fachada sul (Ilustração
104). Na Ilustração 105 conseguimos ver as escadas que acedem à fachada sul,
assim como as escadas que nascem da grande praça e chegam à cota da rua.
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Ilustração 104- Cais de cargas e descargas/ fachada poente do
edifício. (Ilustração nossa, 2013)

Ilustração 105- Escadarias que levam à praça e escadarias que
levam ao lado sul do edifício. (Ilustração nossa, 2013)

Voltando à grande praça central, temos ainda o lado sul que se apresenta como uma
parede continua apenas rompida por uma rua em túnel. Este túnel faz a união entre a
praça e o jardim sul que se volta para o rio.

Ilustração 106- Vista sobre o jardim. Do lado esquerdo a entrada
através da praça. (Ilustração nossa, 2013)

Ilustração 107- Vista sobre o jardim e entrada pelo lado sul do
edifício. (Ilustração nossa, 2013)

A fachada sul do edifício é a fachada que se fecha mais para a cidade e ao mesmo
tempo a mais aberta. O arquitecto desenha um grande muro que funciona de limite
entre a Avenida da India e o jardim. Este jardim é desenhado a uma cota superior à da
Avenida, permitindo a quem o vive de ter um contacto visual mais directo com o rio e
mais inderecto com a Avenida e com a linha de comboio. O jardim está a uma cota
superior em relação à Avenida, onde umas escadas paralelas a esta fazem a ligação
entre as cotas. As escadas estão elas também escondidas dentro do grande muro
limite (Ilustração 107).
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Ilustração 108- Vista aérea sobre a fachada sul do CCB. (Centro Cultural de Belém - Lisboa | oGuia Guia da Cidade, [s.d.])

Existem três jardins no lado sul. O mais afastado da entrada principal, é aquele sobre
o qual estávamos até agora a falar e iremos continuar em próximos parágrafos. No
meio existe um jardim que não está aberto ao público e, junto à fachada principal,
existe outro jardim público, que apesar de ter características semelhantes ao que
estamos a falar, não é tão utilizado. Talvez pela entrada não ser tão directa ou por não
possuir equipamentos de suporte como esplanada, ou proximidade ao centro de
exposições temporárias. Os jardins apesar de estarem na mesma cota são separados
fisicamente pelas das ruas que atravessam o edifício.
Voltando ao jardim que estávamos a analisar antes do último parágrafo, através da
Ilustração 106 constatamos que através da rua que vem da praça surge uma arcada
ao longo do jardim e que faz a transição entre o exterior e o interior do edifício. Este
jardim é o grande espaço público deste projecto. A sua localização, a sua forma e os
equipamentos nele presente, como a esplanada, tornam-no no espaço publico de
eleição do CCB.
Do lado norte do edifício também existem dois jardins situados a uma cota superior à
da rua. Um deles não é de uso público, o outro é, no entanto, costuma encontrar-se
muitas vezes fechado servindo maioritariamente para o museu. Este jardim assenta
sobre uma galeria em arcada que podemos observar na Ilustração 109. Esta galeria
funciona como rua apoiada por comércio e restauração.

Rodrigo Marques Raposo de Magalhães

96

Arquitectura geradora de espaço público: 3 casos em Lisboa

Ilustração 109- Vista sobre as arcadas e rua pedonal de acesso à praça. (Ilustração
nossa, 2018)

O CCB apresenta uma grande quantidade de espaços públicos diferentes como, ruas,
praças e jardins que o tornam num edifício que funciona como cidade em pequena
escala.
O traçado dos volumes construídos e a organização dos espaços públicos que eles
definem, recria um novo trecho da cidade de Lisboa, com as suas, praças passagens
cobertas, claustros e ruelas que ligam o complexo com o que lhe está à volta. (Coelho
e Pinheiro, 2013. Pg 22)

Neste projecto tal como nos outros dois estudados o espaço público adquire um papel
fundamental para a leitura do edifício e é deste espaço público que surge o programa.
O espaço público adquire assim um grande protagonismo no contexto da proposta, na
medida em que é a partir do referido sistema axial de espaços abertos – que atravessa
o edifício do sentido nascente-poente – que se estabelecem as relações entre os
diferentes espaços do programa. (Coelho e Pinheiro, 2013. Pg 26)

O arquitecto utiliza o espaço público não só como elemento que unifica e define um
programa, mas também como um novo espaço da cidade. Tornando assim o espaço
público num espaço fulcral do projecto. Deste modo, o arquitecto, para além do que
está associado ao programa, oferece um novo espaço público na cidade.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta investigação teve como base a arquitectura geradora de espaço público, em
específico três casos em Lisboa. Para estudar estes casos foi estudado o papel do
espaço público na cidade ao longo da história e estudámos exemplos de cidades em
que não só o espaço público tem um papel preponderante na vida urbana, como
também possuem obras arquitectónicas de referência que a dotam defocos de vida
urbana. Para perceber melhor cada caso escolhido em Lisboa fomos estudar a vida e
obra dos três arquitectos autores dessas obras. Nuno Teotónio Pereira arquitecto da
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Álvaro Siza Vieira arquitecto do Pavilhão de
Portugal e Manuel Salgado arquitecto do Centro Cultural de Belém.
Foram encontradas algumas semelhanças entre os três arquitectos. A preocupação
com a envolvente e a relação que a arquitectura deve ter com ela é uma preocupação
transversal aos três e que se demonstra nos projectos abordados.
Cada uma das obras arquitectónicas escolhidas como caso de estudo possuem
semelhanças mas também naturezas distintas que as dotam de carácteres diferentes.
A Igreja do Sagrado Coração de Jesus possui um espaço público semelhante a uma
rua. O atravessamento que une as duas ruas e que atravessam o edifício possui a
utilização pública que em pouco difere das restantes ruas da cidade. Com a
particularidade de ser uma rua que sobe ao longo de vários patamares com programas
diferentes este gesto arquitectural de Nuno Teotónio Pereira confere á Igreja do
Sagrado Coração de Jesus a abertura para a cidade que ele procura fazer em alguns
dos seus projectos.
O Pavilhão de Portugal possui um espaço público semelhante a o de uma praça na
cidade. O edifício que suporta a grande pala de betão possui a utilização pública
idêntica à das praças da cidade. Com a particularidade de ser uma praça ao ar livre e
ao mesmo tempo coberta Siza Vieira consegue afirmar um novo tipo de espaço na
cidade dando-lhe um novo edifício notável que se marca pela relação com a paisagem
do rio Tejo.
O Centro Cultural de Belém consegue reunir diferentes espaços públicos num só
edifício dando-lhe o carácter de uma cidade a uma escala reduzida. Nesta obra
Manuel Salgado consegue criar, ruas, arcadas, praças, jardins e passeios que
replicam uma cidade. Os espaços públicos do CCB conseguem não só viver de si
próprios, como também estarem em ligação com a envolvente de Lisboa, evitando as
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zonas mais nefastas, como a linha do comboio e vias de trânsito, mas tirando partido
das qualidades pré-existentes de Lisboa, como o rio Tejo, ou o jardim da Praça do
Império.
Em cada um dos projectos é clara uma postura de humildade dos autores que,
procurando algo mais do que apenas realizar mais um projecto, oferecem novos
espaços públicos à cidade e a quem nesta habita.
Finalizando este processo de investigação, consideramos necessária a continuação da
investigação bem como a fomentação da criação de obras de arquitectura com esta
natureza geradora de espaço público pois são uma mais valia para a cidade e para a
vida urbana das pessoas que nela habitam.
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