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1
 “O pátio não é apenas um elemento principal na história da arquitectura, desde a antiguidade até à idade 

moderna, mas também a base de um sistema de verdadeira composição, uma maneira de projectar tão 
universal quanto variada. Tão importante é, que poder-se-ia dizer que o sistema de pátios se identifica 
com a própria arquitectura em algumas fases e civilizações da história.” (Tradução nossa) 

 “El patio no es solo un elemento principal en 

la historia de la arquitectura desde la 

antigüedad hasta la edad moderna, sino 

también la base de un verdadero sistema de 

composición, de un modo de proyectar tan 

universal como variado. Tan importante es, 

que podría decirse que el sistema de patios 

se identifica con la arquitectura misma en 

algunas etapas y civilizaciones de la 

historia.”1 

 

CAPITEL, Antón. (2005) - La Arquitectura del Pátio. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 



 

 

  



 

APRESENTAÇÃO 

O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício  

Do Pátio Habitacional ao Pátio-Claustro do Edifício Instituição 

 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo 

 

O Pátio é um “espaço aberto”, no interior de uma forma, associado ao programa 

habitacional e à escala doméstica, que teve a sua origem há mais de 5000 anos nas 

casas mesopotâmicas. Este posteriormente expandiu-se para outras civilizações como 

Egipto, Grécia, Roma, China, Japão e países Muçulmanos. O Pátio sendo inicialmente 

um espaço íntimo, de protecção, de climatização, que resguardava o Homem do 

exterior evoluiu e passou a ser aplicado em outros programas e noutras escalas, que 

não a doméstica.     

Procuramos provar que o Claustro é um dos exemplos de como o Pátio se 

metamorfoseou. Este “espaço aberto” passou a ser usado na casa dos monges, o 

Mosteiro. Um espaço simbólico, mas num certo sentido com fins muito semelhantes 

aos do programa habitacional. 

Ao longo dos séculos, o pátio foi sendo esquecido, renascendo no período 

Neoclássico, pelas mãos dos arquitectos “visionários”. O Pátio e o Claustro, parece 

então terem-se fundido, dando origem ao Pátio-Claustro, uma tipologia com 

características de ambos, que vê a sua forma desvinculada de um programa 

arquitectónico específico.  

Assim, esta dissertação apresenta um itinerário da origem do Pátio na habitação até à 

sua utilização na contemporaneidade, onde o “espaço aberto” adquiriu novas 

características e novos usos conforme o edifício instituição/edifício equipamento onde 

se insere.  

 

Palavras – Chave: Pátio; Claustro; Pátio-Claustro; Casa; Mosteiro; Edifício Instituição 

 
 
 



 

 

  



 

PRESENTATION 

The empty as typological and experiential identity of the building 

From Courtyard Housing to Courtyard-Cloister of the Institution Building 

 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo 

 

The Courtyard is an “open space”, inside a way, associated to the housing program 

and to the domestic scale, which it had its origins over 5000 years ago in Mesopotamia 

houses. This later it expanded to other civilizations like Egypt, Greece, Rome, China, 

Japan and the Muslim countries. On the beginning, the courtyard was an intimate 

space, of protection and welfare, which save the Man from the outside it progressed 

and began to be applied in others programs and others scales, but not on the 

domestic. 

We seek to prove that the Cloister is one example of how the Courtyard 

metamorphosed. This “open space” became to be used in the monks’ house, the 

Monastery. A symbolic space, but in a certain way with very similar purposes to the 

housing program.  

Through the centuries, the Courtyard was being forgotten, reviving at the Neoclassical 

period, by the hands of architects “visionaries”. Then the Courtyard and Cloister it 

seems to have merged and giving rise to the Courtyard-Cloister, a typology with 

characteristics of both, who sees his way detached from an specific architectural 

program.  

This dissertation presents an itinerary of the origin of the courtyard on the housing to its 

use in contemporary times, where the “open space” has acquired new features and 

new uses according to the institution building/equipment building where it belongs.    

 

 

Keywords: Courtyard; Cloister; Courtyard-Cloister; House; Monastery; Institution 

Building. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. SUPORTE BÁSICO PARA DISSERTAÇÃO 

1.1.1. A ORIGEM DO TEMA [A INTRIGA] 

A arquitectura, é de alguma maneira, um ordenar o ambiente que nos rodeia, um 

oferecer melhores possibilidades para as agrupações humanas; por isso, as relações 

que deve estabelecer são múltiplas e interagentes; referem-se ao controle do ambiente 

físico, à criação de certas possibilidades de circulação, à organização das funções, de 

seu englobamento ou segregação e de suas relações. A arquitectura responde a certos 

critérios económicos, move-se e move certas dimensões tecnológicas, modifica a 

paisagem, etc. Mas, organizar estas relações é algo completamente diferente de sua 

simples soma, é o significado que resulta de seu processo de formação, é colocar-se 

dentro da tradição da arquitectura como disciplina com um novo gesto de comunicação 

e uma nova vontade de transformar a história. (Gregotti, 2004,p. 137)  

O tema escolhido para pesquisa, é algo que sempre me interessou e por isso 

acompanhou-me durante o meu percurso académico. Sempre procurei privilegiar o 

caracter mais privado, íntimo do “espaço aberto”.  

São vários os espaços2 disponíveis na arquitectura que servem de interlocutores entre 

pessoas ou mesmo de espaços mais íntimos, onde o Homem se pode sentir protegido. 

A Praça ou o Terreiro são espaços de encontro de pessoas e por isso de caracter 

colectivo. Já o Pátio pode albergar diferentes níveis de intimidade. Tanto pode ser um 

espaço íntimo, privado dentro da habitação, como hoje em dia e como tentaremos 

provar neste trabalho, ser um outro espaço, agora, de trocas, de protecção e vigilância 

dentro de uma escola, por exemplo. Não poderemos é denominá-lo de Pátio.   

Deste modo, foi escolhido como objecto de estudo o Pátio: a sua origem, difusão e as 

suas consequentes ramificações até ao presente, deixando de ser um espaço 

marcadamente doméstico para passar a ser visto como um outro espaço, num outro 

tipo de edifício e até com uma diferente finalidade e função.  

Assim a presente dissertação centra-se no tema: “O Vazio como identidade 

tipológica e vivencial do edifício: do Pátio Habitacional ao Pátio-Claustro do 

Edifício Instituição”. 

                                            
2
 Em arquitectura, expressa antes de tudo a sua condição tridimensional, ou seja, a possibilidade de o 

homem de participar do seu interior. […] É preciso considerar o homem movimentando-se no seu interior. 
Dentro desse critério a análise de uma obra arquitectónica que se faz através dos dados sociais, 
funcionais, construtivos, volumétricos e decorativos não será completa se não forem acrescentados os 
dados espaciais. (Pais da Silva, 2005, p. 147) 
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Tábua 1 – Os três arquétipos fundadores do tema desenvolvido na dissertação: o Pátio, o Claustro e o Pátio-Claustro [tema do projecto 
de arquitectura]. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O pátio é um “espaço aberto” no interior de uma habitação. Um espaço com um 

grande legado que remonta há 5000 anos, na arquitectura Mesopotâmia tendo depois 

se disseminado pela arquitectura Egípcia, Grega, Romana, pela arquitectura dos 

países asiáticos, e ainda à arquitectura Muçulmana, chegando até aos dias de hoje. 

Podemos concluir que foram as civilizações mediterrâneas os maiores usuários deste 

espaço proporcionado pela geografia dos locais, o seu clima e o comércio que existia 

na zona.  

Tábua 2 – Síntese do conceito de Pátio 

Horácio BONIFÁCIO 

Maria João Madeira 

RODRIGUES 

Pedro Fialho de 

SOUSA 

Vocabulário técnico e 

crítico de arquitectura  

(2002) 
Recinto murado e descoberto no interior de um edifício ou rodeado de edifícios. (p. ) 

 

Antón CAPITEL 

 

 

La Arquitectura del 

Pátio  

(2005) 

 

“[…] patio tal centra la atención del edificio convirtiéndolo en su principal elemento en 

cuanto que éste se configura como completo protagonista de la ordenación estructural, 

del aspecto visual de ésta, de la relación del interior con el exterior y el aire libre, y del 

dominio del edificio mediante el recorrido a su través.” (p. 9) 

Jorge Henrique PAIS 
DA SILVA 

Margarida CALADO 

 
 

Dicionário de termos de 
Arte e Arquitectura 

(2005) 

 

Espaço aberto […] compreendido no interior do edifício. Este é lajeado, geralmente 

rodeado de arcadas, servindo de passeio. 

Parte de terreno descoberto que, situado no centro de um complexo arquitectónico, 

serve para iluminar e arejar os recintos internos. Pátio é o átrio e o peristilo das 

habitações romanas […]. (p. 279-280) 
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Nuno Santos 

PINHEIRO 

 

 

A Casa de Pátio 

Interior do Egipto à 

Península Ibérica  

(1992) 

 

“A casa de pátio interior é, pelo seu formalismo, uma consequência do ambiente. Ela 

tenta responder às exigências do meio, à necessidade de criar bem estar. O pátio 

aparece como uma maneira de sombrear os aposentos que por ele têm acesso.” (p. 7) 

Johannes SPALT 

 

Patios: 5000 años de 

evolución desde la 

antigüedad hasta 

nuestros días  

(2004) 

“El hombre necesita un espacio de paz y de recogimiento que le proteja del espacio 

exterior, hostil y desconocido, pero que, sin embargo, participe del día y de la noche, 

del sol y de la luna, del calor, del frio y de lluvia. Este espacio, que está sometido al 

paso de los días y las estaciones, es decir, a las reglas que determinan la existencia, 

es el “patio”.” (p. 7) 

“[…] se entiende generalmente una parte de la casa delimitada por paredes o, al 

menos, un espacio parcialmente abierto que juega un papel importante en la historia 

dela humanidad.” (p. 7-8) 

“La forma del espacio en planta no es fija: puede ser cuadrado, circular, rectangular o 

curvo. Tampoco tiene un tamaño determinado; sin embargo, su extensión está limitada 

ya que ha de existir una cierta proporción con los muros que lo delimitan.” (p. 8) 

   

AUTOR 

O pátio, na sua essência, é um lugar descoberto totalmente próprio, 

privado e interior. Ele significa para quem o habita, segurança. A casa 

abre-se ao exterior, através dele, sem que nada nem ninguém o possa 

aceder, sem a mediação do proprietário.  Significa ainda privacidade, 

num sentido de uso e intimidade, pelo seu caracter simbólico: é tantas 

vezes, um paraíso privado. 

Fonte: Ilustração nossa, 2013 

 

Portugal é um bom exemplo da difusão do pátio. Por toda a Lisboa é possível 

encontrar pátios habitacionais, uma representação cultural da cidade de Lisboa que 

teve o seu expoente máximo o filme “O Pátio das Cantigas”3 (1942) de Francisco 

Ribeiro.  

O “espaço aberto” voltou a ser utilizado na Era Cristã, principalmente quando as 

ordens religiosas começaram-se a fixar, de modo a levar o cristianismo à pessoas. 

Para isso, construíram grandes edifícios, denominados mosteiros, onde os monges 

viviam, alguns em clausura, sendo que o único contacto com o exterior era um espaço 

aberto” no interior da construção, com algumas características do pátio, mas agora 

designado de claustro.    

 

                                            
3
 O Pátio das Cantigas é um filme português de 1942, realizado por Francisco Ribeiro. Passado num 

típico pátio lisboeta, por altura das festas dos Santos Populares, um punhado de gente simples vive o seu 
quotidiano, os seus sonhos, desilusões, paixões, ciúmes e alegrias numa atmosfera quase encantada. 
Alfredo é um bom rapaz cujo irmão Carlos, um estouvado, namora a frívola Amália. A irmã desta, Suzana, 
ama por sua vez Alfredo. Narciso, o pai de Rufino e seu sócio na leitaria do bairro, é um bêbado crónico e 
um virtuoso da guitarra. Rosa, uma bem disposta viúva que vende flores, é por sua vez cortejada por 
Narciso e pelo intratável e arrogante Evaristo, o merceeiro, pai da invejosa e mimada Celeste. A rivalidade 
entre Narciso e Evaristo vai ao rubro numa noite de bailarico no pátio que termina numa autêntica batalha 
campal. Por fim tudo se compõe entre os vários pares amorosos e no pátio a vida segue serenamente. 
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Tábua 3 – Síntese do conceito de Claustro 

Horácio BONIFÁCIO 

Maria João Madeira 

RODRIGUES 

Pedro Fialho de 

SOUSA 

Vocabulário técnico e 

crítico de arquitectura  

(2002) 

“Construção normalmente de forma quadrangular, com um ou dois andares 

constituídos por galerias cobertas, abertas para um pátio através das arcadas. 

Estrutura fundamental de um mosteiro, surge quase sempre encostado a um dos lados 

da igreja, desenvolvendo-se à sua volta as várias dependências conventuais, muitas 

delas comunicando directamente com as galerias.” (p. 86) 

Antón CAPITEL 

 

 

La Arquitectura del 

Pátio  

(2005) 

 

El claustro era concebido entonces más como un elemento exterior rodeado de 

galerías, y en sí mismo considerado, que como un patio que pudiera servir como tal en 

cuanto centro y articulación de otros locales. 

[…] 

El claustro no era un patio, o no era al menos de un modo completo, es decir, con todo 

lo que ello podía significar y de hecho significaría más adelante. (p. 24) 

Jorge Henrique PAIS 
DA SILVA 

Margarida CALADO 

 
 

Dicionário de termos de 
Arte e Arquitectura 

(2005) 

 

1. Pátio interior de convento rodeado de galerias com arcadas, de um ou dois andares, 

que servem de passeio aos religiosos. Os Claustros, cuja planta quadrada reproduz o 

atrium das casas romanas, justapõem-se geralmente à ilharga norte da igreja. O 

espaço central é o pátio ou quadra, que pode servir de cemitério ou jardim. Para as 

galerias podem dar outros anexos como a Sala do Capitulo ou o refeitório. (p, 98-99) 

Johannes SPALT 

 

 

Patios: 5000 años de 

evolución desde la 

antigüedad hasta 

nuestros días  

(2004) 

“El claustro representa una parte esencial dela evolución del patio, pues todos los 
monasterios barrocos, poseen patios de gran interés.” (p. 8) 

 

Catarina VILLAMARIZ 

Em torno da 

arquitectura claustral: 

Revista Monumentos nº 

17 

(2002) 

“[…] o claustro, um dos espaços primordiais de todo o complexo religioso” (p. 29) 

“E sendo a sua existência importante numa catedral, nos mosteiros e conventos o seu 

papel é ainda mais significativo. Se a igreja é a cabeça, o Claustro é o coração de todo 

o complexo conventual. De facto, num mosteiro este espaço funciona como o centro 

da vida da comunidade, desenrolando-se a vida litúrgica dentro da igreja, e tudo o 

resto em torno do claustro.” (p. 29) 

   

AUTOR 

O claustro é um espaço aberto ao céu, no interior do edifício, 

essencial ao funcionamento do complexo arquitectónico, que é o 

mosteiro. É o espaço central organizador, rodeado de galerias, 

recorrendo para isso de arcos e/ou colunas, que encerravam em si, um 

espaço central ou jardim interior. Este jardim tinha um poço central 

onde se cruzavam os eixos, que partiam do centro de cada arcada ou 

galeria, organizando deste modo, o espaço em quadrantes. 

As galerias são ainda espaços sugestivos pelo controlo diafragmático 

da luz (sombra).  

 
Fonte: Ilustração nossa, 2013 

 

 
Ao longo dos séculos, ele difundiu-se por todo o mundo, e foi evoluindo e 

metamorfoseando-se, passando de um espaço unicamente de uso doméstico, a ser 

um novo espaço, agora utilizado em outros edifícios: escolas, museus, hospitais, e 

com vários níveis de intimidade. (vide anexo A)  

Tábua 4 – Síntese do conceito de Pátio-Claustro 

Antón CAPITEL 

 

 

La Arquitectura del 

Pátio  

(2005) 

 

“La variación de escala y uso así como el crecimiento del programa nos van a enseñar 

el sometimiento de la ordenación del conjunto a leyes elementales de asentamiento: 

las crujías edificadas, han de servirse, para la luz y el acceso, del patio y sus galerías 

o del espacio externo. Estas reglas siempre han de conservarse y ser capaces de 

extenderse a las de formaciones de grandes conjuntos con patios múltiples. Al utilizar 
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programas específicos, estos conjuntos deben incorporar con frecuencia elementos 

singulares – templo, teatro, etc. – como componentes ajenos pero compatibles con la 

disposición claustral. 

Las elementales normas de asentamiento que la naturaleza protagonista del patio 

supone permiten extraordinarias libertades de forma y disposición, así como el servir 

de soporte de muy diversas arquitecturas que acepten dicho rigor y utilicen esa 

libertad.” (p. 9)  

 

“La ordenación en torno a patios ya no ocupó una posición que pusiera describirse en 

absoluto como principal, ni siquiera como significativa; sin embargo, y contra lo que 

pudiera esperarse, no dejó de existir del todo. Se transformó por completo en otra cosa 

de lo que había sido en el pasado, pero en esa transformación puede decirse que 

tomó una nueva vitalidad, aun a pesar de lo minoritario que fue su empleo.” (p. 161) 

Nuno Santos 

PINHEIRO 

 

 

A Casa de Pátio 

Interior do Egipto à 

Península Ibérica  

(1992) 

 

Posteriormente, e na evolução do pátio dentro da edificação, concluímos que ele se 

liga a conceitos religiosos quer nas mesquitas muçulmanas quer nos edifícios da 

religião cristã. Perde posteriormente este sentido religioso e passa a transmitir, em 

séculos seguintes, o ambiente da monumentalidade, para depois ser um elemento 

funcionalista dentro da arquitectura moderna. (p. 5) 

Johannes SPALT 

 

 

Patios: 5000 años de 

evolución desde la 

antigüedad hasta 

nuestros días  

(2004) 

“Otros tipos de patio son, por ejemplo, los patios de fábricas, claustros, patios de 
armas, patios de servicio, patios de butacas... Aunque no incluyen necesariamente la 
palabra patio, estos son términos claramente definidos que se refieren a un espacio 
diferente al de calles y plazas.” (p. 8) 

   

AUTOR 

O Pátio-Claustro é tido no universo da arquitectura como uma 

tipologia que torna a sua forma desvinculada de um programa 

arquitectónico específico e redutor. Esta nova tipologia tem a sua 

origem e desenho na união das características e formas do arquétipo 

Pátio e do arquétipo Claustro.  

É assim uma tipologia única, que une e encerra em si dois mundos, o 

Pátio e o Claustro. 

É ainda reconhecido como um modelo operativo para edifícios de 

megaescala ou megaforma.  

 
Fonte: Ilustração nossa, 2013 

1.1.2. JUSTIFICAÇÃO DE ORDEM PESSOAL [O ESTIMULO] 

El pátio no es tan sólo un elemento totalmente principal en la historia de la arquitectura, 

desde la antigüedad hasta la edad moderna, como todos sabemos; es también la base 

de un verdadero sistema de composición, el soporte de un modo de proyectar tan 

universal como variado. Y tan importante que puede decirse que para muchos de los 

usos y para numerosas cultura humanas no há habido outro en realidade, de modo que 

el sistema de pátios o claustral – como me há parecido útil llamario también – se há 

identificado en algunas etapas y civilizaciones com la arquitectura misma. (Capitel, 

2005,p. 6)
4
 

                                            
4
 “O pátio não é apenas um elemento principal da história da arquitectura, desde a antiguidade até à idade 

moderna, como todos sabemos; é também a base de um verdadeiro sistema compositivo, o suporte de 
um modo de projectar tão universal como variado. É tão importante que pode-se dizer que para muitos 
dos usos e para numerosas culturas humanas não houve outra realidade, de modo que o sistema de 
pátios ou claustral – como me pareceu útil chamá-lo também - tem sido identificada em algumas fases da 
arquitectura e das civilizações.” (Tradução nossa)  



O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício : do pátio habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo                                                   34 

Desde do início do meu percurso académico que o espaço construído versus o espaço 

aberto/vazio me instiga e está presente nos meus projectos. 

O Pátio é um desses espaços. Um espaço muito presente na nossa cultura, do 

Alentejo à periferia de Lisboa e na própria cidade, onde podemos encontrar os pátios 

domésticos em Alfama, os pátios operários no Beato ou as azinhagas em Marvila. 

Sendo uma grande parte das casas-pátio de Évora propriedade de grandes senhores 

[…] é plausível que para a construção das suas habitações deitassem mão das suas 

experiências, formando uma simbiose, por exemplo, entre a casa rural de dois pisos do 

norte e centro do país, com um rés do chão de anexos e um andar – o sobrado – onde 

fica localizada a habitação principal. Se a isto juntarmos um pátio de entrada, uma 

escada exterior de acesso ao andar […].  

[…] trata-se de um tipo de habitação […] procura garantir a segurança dada por uma 

morada voltada para um espaço exterior cercado, onde também é possível gozar de 

outras comodidades, como a fundamental existência de um poço, a recolha de animais 

de tiro, a existência de elementos vegetais e o viver no recolhimento familiar que os 

hábitos sociais mantinham […]. 

[…] 

Das tipologias de habitação romano-hislâmicas teríamos aprendido o gosto do pátio 

para onde se abre a casa, com suas portas, janelas, varandas e terraços; onde estará 

o poço ou cisterna e por onde se comunica, por vezes, com o horto ou horta 

ajardinada. (Barbosa, 2001, p.133 - 135) 

Assim neste trabalho é desenvolvida uma pesquisa sobre o pátio: a sua origem, 

difusão, utilização, objectivo e mais importante a sua evolução e chegada aos nossos 

dias.  

Posteriormente, e na evolução do pátio dentro da edificação, concluímos que ele se 

liga a conceitos religiosos quer nas mesquitas muçulmanas quer nos edifícios da 

religião cristã. Perde posteriormente este sentido religioso e passa a transmitir, em 

séculos seguintes, o ambiente da monumentalidade, para depois ser um elemento 

funcionalista dentro da arquitectura moderna. (Pinheiro, 1992, p. 5) 

Um espaço, que num passado tão remoto, como na Mesopotâmia, é hoje usado na 

arquitectura moderna, não só com mesmo objectivo e utilização que tinha nesse 

tempo, como com uma nova interpretação, utilização e objectivo que foi dado pelos 

arquitectos contemporâneos. 

Ao longo dos anos, que definem a modernidade, foram vários os arquitectos que 

utilizaram o Pátio como gerador e estruturador de uma ideia projectual, como resposta 

a problemas de salubridade, ou que simplesmente exploraram ou investigaram as 
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possibilidades, usos, formas5, tamanhos, intensidades de luz, que este espaço podia 

ocupar na sua forma de fazer e pensar arquitectura, e que posteriormente veio 

influenciar a arquitectura à sua volta. 

Como um Pátio de pequenas dimensões de uma habitação egípcia, por exemplo, 

evoluiu até ser possível se tornar num enorme espaço de recreio em escolas ou em 

hospitais. Esta metamorfose de doméstico (privado) a público (colectivo), de pequenas 

dimensões a grandes dimensões, de herança a contemporâneo, mas sempre com a 

preocupação dos arquitectos em não perder a sua essência de espaço.  

1.1.3. METODOLOGIA  

Por decisão do autor, a presente dissertação não segue as normas do novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. 

O documento é formado por ilustrações originais (desenhos e fotografias), 

maioritariamente de autor. Outras ilustrações são decompostas e consequentemente, 

modificadas/intervencionadas pelo autor, de modo, a revelar e evidenciar o assunto 

abordado.  

São ainda utilizados, para um melhor, esclarecimento e explicação do tema, 

diagramas6, organogramas, mas principalmente a elaboração de tábuas7 de síntese, 

cronológicas, estruturais, organizacionais e de narrativa.  

Deste modo adopto a palavra tábua, para definir representações, que encerram em si, 

os seguintes parâmetros na sua elaboração: a tábua é uma figura8 de mediação, que 

transmite uma dada informação, utilizando certos recursos. Neste caso o desenho9 é o 

recurso mais importante. É ainda uma ferramenta utilizada para estruturar uma relação 

e uma conexão, sendo que cada tábua apresenta apenas uma relação e a sua 

conexão.   

                                            
5
 […] realização material de toda a construção organicamente composta pelos espaços interiores que ela 

determina e cuja razão de ser tem sempre base numa necessidade prática, construtiva e estética. A 
manipulação concreta da forma faz-se através de múltiplas combinações obtidas pelas linhas, superfícies 
e volumes, ocupando determinado espaço arquitectónico. […] (Pais da Silva, 2005, p. 168) 
6
 1. Representação gráfica de determinado tema ou assunto. 2. Representação esquemática de um 

traçado ou percurso. (Bonifácio,2002, p.108) 
7
 Expressão adoptada pelo autor como sinónimo de atlas, abaco. 

8
 Forma exterior de um corpo. Em Geometria, espaço limitado por linhas ou superfícies, ou linhas que não 

encerram espaço.  
9
 Interpretação gráfica de uma expressão visual decalcada na experiencia sensível e na autonomia da 

«superfície» como valor de espaço – tempo. 
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Estas tábua avançam uma possibilidade de leitura, aquela que o autor quer transmitir, 

confrontando por vezes o cronológico com o temático ou o geográfico com o temático, 

aceitando cortes cirúrgicos, para um melhor entendimento do tema, numa vertente 

epistemológica10. 

As tábuas são ainda, por nós utilizadas, como uma ferramenta fundamental para uma 

melhor percepção do tema ao longo do tempo - Diacrónico11 - e também no espaço - 

Sincrónico12, sendo além disso instrumento de tradução/interpretação de fontes e 

geradoras de novas fontes - Hermenêutica13 e Heurística14. 

Podemos então concluir que a tábua é uma prática arquitectónica na sua relação com 

a disciplina e com o mundo, servindo de instrumento através da qual podemos mapear 

e referenciar todos os parâmetros e características e teorias do tema.  

Todos os casos de estudo investigados neste documento foram visitados e 

vivenciados, de modo a que fossem descritos não só o espaço mas a vivência que o 

utilizador tem do mesmo - Fenomenologia15. 

1.1.4. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O documento encontra-se organizado em três capítulos fundamentais: um primeiro 

capítulo onde é desenvolvido todo o tema da dissertação; um segundo onde são 

apresentados os casos de estudo que sustentam a parte teórica; e por fim o capitulo 

                                            
10

 Estudo da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, especialmente nas relações que se 
estabelecem entre o sujeito indagativo e o objecto inerte, as duas polaridades tradicionais do processo 
cognitivo. O termo, ‘epistemologia’ deriva-se ‘discurso’ ou ‘teoria’ (logos) sobre a ‘ciência’ (episteme). O 
termo grego episteme (ciência, conhecimento científico) opõe-se à doxa (opinião, juízo) e a techné (arte, 
habilidade). Foucault (1926-1984) define episteme como “o paradigma geral segundo o qual estruturam-
se em uma determinada época, os múltiplos saberes científicos, que por esta razão compartilham, a 
despeito de suas especificidades e diferentes objectos, determinadas formas ou características gerais”.  
11

 Carácter dos fenómenos ou factos, especialmente linguísticos, estudados do ponto de vista da sua 
evolução no tempo.  
12

 Coincidência entre datas históricas dos povos. Que se realiza ao mesmo tempo que outro.  
13

 Ciência da interpretação de fontes documentais. Interpretação do sentido das palavras. Tem por 
finalidade objectivar o pensamento e o sentir contido nos textos que nos são transmitidos.  
14

 Ciência subsidiária da investigação histórica, simultaneamente arte e técnica, que se debruça sobre as 
tradições orais e escritos, monumentos, literatura, arte, etc. para compreender e interpretar os 
acontecimentos do passado. Processo pedagógico que pretende encaminhar o aluno a descobrir por si 
mesmo o que se quer ensinar, geralmente através de perguntas.  
15

 Estudo descritivo de um grupo de fenómenos. Esta designação foi pela primeira vez utilizada no século 
XVIII pelo filósofo Jean-Henri Lambert (1728 – 1777) e divulgada por Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770 – 1831) no século XIX. Hoje designa o método filosófico que trata da apreensão objectiva das 
essências puras anunciada por Edmund Husserl (1859 – 1938) e desenvolvida por outros autores. A 
fenomenologia formou-se da polémica com o psicologismo, fundando a lógica pura. Ultrapassou depois o 
domínio dos objectos matemáticos e lógicos para apoiar a totalidade dos objectos possíveis. Trouxe ao 
pensamento contemporâneo uma enorme disciplina de espirito na análise intencional, apresentando 
também análises hermenêuticas da experiência.      
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onde é mostrado o trabalho desenvolvido durante o ano lectivo 2011/2012 na 

disciplina de Projecto prático.  

No capítulo destinado ao desenvolvimento do tema, é composto por três subcapítulos, 

cada um correspondente a uma tipologia de “Espaço Aberto” destinta.  

O primeiro subcapítulo refere-se à escala doméstica e à sua consequente tipologia 

pátio e é estruturado em definição, filosofia e na origem/raízes. Neste último são 

apresentados os pátios: mesopotâmico, egípcio, grego, romano, chinês, japonês e 

islâmico.  

O segundo subcapítulo apresenta a escala monástica, e por isso a tipologia claustro e 

é, tal como o subcapítulo do pátio, estruturado em definição, filosofia e origem/raízes. 

Neste ultimo é exposto o exemplo do claustro do Mosteiro de Saint Gall, na Suíça.   

O último subcapítulo refere-se à escala institucional e à tipologia pátio-claustro. Numa 

primeira fase são definidos o que é o edifício instituição e que tipos funcionais existem 

e o que os distinguem. De seguida é apresentada a tipologia pátio-claustro, quanto à 

sua definição e filosofia.  

Para sustentar a importância da tipologia pátio-claustro, neste subcapítulo são ainda 

apresentadas teorias de diferentes autores que têm por base o uso do pátio, como as 

Tábuas de J.N.L. Durand16: Précis des leçons d’Architecture données à L’École Royale 

Polytechnique (1802-1809) e Recueil el paralléles des edificies en tous genres anciens 

et modernes (1799-1800); e ainda a teoria do Panóptico, de Jeremy Bentham17.  

No capítulo dos casos de estudo são apresentados projectos arquitectónicos de 

edifícios, que são exemplos da utilização das tipologias investigadas na dissertação. 

Para a dissertação seleccionei os projectos: Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, antigo Convento de São Francisco da Cidade; o Hospital 

Dona Estefânia, do Arquitecto Albert Humbert; Faculdade de Psicologia e Ciências da 

                                            
16

 Jean Louis Nicolas Durand (1760 – 1834) arquitecto, professor e autor francês, foi uma importante 
figura do Neoclassicismo e um dos pais da arquitectura, que usa como base elementos modulares 
simples, antecipando o que viria a ser a arquitectura industrializada, de edifícios feitos a partir de 
elementos estandardizados. Em 1795 começou a dar aulas na École Polytechnique. Foi com a matéria 
leccionada nas suas aulas, que lançou as obras Précis des leçons d’Architecture données à L’École 
Royale Polytechnique (1802-1809) e Recueil el paralléles des edificies en tous genres anciens et 
modernes (1799-1800), consideradas por muitos como as bíblias da arquitectura neoclássica.  
17

 Jeremy Bentham (1748-1823) jurisconsulto e filósofo reformador inglês, concebe desde 1787 o sistema 
panóptico, um modelo complexo e utópico de prisão circular, o "Panopticon", do grego "visão total”, 
adaptável a qualquer instituição em que a observação e o controlo de pessoas se mostrassem 
convenientes.  
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Educação de Lisboa, do Arquitecto Manuel Tainha; e por fim o Edifício C6 da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, dos Arquitectos José Neves e 

Francisco Freire. 

1.1.5. DIAGRAMA ESTRUTURAL DA DISSERTAÇÃO 

 

Ilustração 1 - Diagrama Estrutural da Dissertação. (Ilustração nossa, 2013) 
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1.2. ENQUADRAMENTO NO TRABALHO DO ANO 

Objectivos Gerais 

A unidade curricular de Projecto é fundamentalmente um espaço de experimentação e 

síntese. 

Aqui se conclui a meditação entre o acto projectual e o facto arquitectónico. Da escala 

do território, à cidade e a escala do edifício. 

Entende-se que uma proposta de arquitectura implica investigar uma ideia, enunciar 

diversas situações que possam privilegiar a aproximação a um conceito, a vocação de 

um sítio, a edificação de um lugar, o conhecimento dos usos, fabricação de um facto 

urbano na cidade. 

Objectivos Específicos 

Integração de todas as vertentes nos processos de investigação e desenvolvimento, 

gerindo sagazmente as contradições e os interesses divergentes ou contraditórios 

entre os diversos participantes/protagonistas/destinatários, essenciais a uma equipa 

de trabalho pluridisciplinar, e edificar a capacidade de desenvolver uma compreensão 

transdisciplinar. 

Conteúdos Programáticos 

Percurso Teórico: Assume-se como um conjunto não ocasional de acções de 

exposição sobre assuntos de vocação descritiva, assertiva ou ensaísta. Nele se 

abordarão temas, que embora de valor didáctico, consistente e sustentável por si 

mesmos, procurarão manter uma relação com os trabalhos a decorrer no Percurso 

Prático. 

Percurso Prático: prevêem-se dois temas para o ano lectivo. 

1º Tema - Território - Cidade - Facto Urbano 

Decorrerá durante o primeiro semestre, em diferentes níveis de complexidade, 

devendo incidir sobre a descontinuidade morfológica do lugar, procurando refazer a 

sua espacialidade pela estrutura, pela construção, pela imagem, pela forma, pelo 

significado e pelo uso. 
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Programa - A aferir consoante proposta do sítio seleccionado, no sentido da 

pertinência da sua realização. 

Sítio - Dentro de um contexto que vise uma postura critica perante o território. 

2º Tema - Facto Arquitectónico - Tectónica – Ambiente 

Decorrerá durante o segundo semestre. Podendo decorrer do 1º Tema este exercício 

define-se como acto de projectação arquitectónica, desde a escala do edifício até á 

escala do detalhe arquitectónico. 

Programa - Preferencialmente tratar-se-á de um programa para um edifício público 

e/ou de uso colectivo. 

Sítio - Onde a relação com o território seja condicionante. 

1.2.1. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA NO SÍTIO 

Quando foi iniciada (trabalho de grupo) a análise dos dois locais – Alcântara e Algés - 

destinados nesse ano lectivo a albergar os nossos projectos, deparou-se, nos dois 

sítios, com um problema, que pessoalmente, acredito estar presente em grande parte 

das Cidades Modernas: os núcleos que formam a cidade não terem ligação entre si, e 

a cidade, deste modo ser apenas um somatório de espaços não qualificados. 

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 uma cidade, 

nem sequer um troço de cidade, mas apenas aglomerações, ainda que tenham o seu 

plano de urbanização ou urbanista encartado. (Portas, 2007, p. 24) 

Assim, e numa pesquisa durante a análise, foi descoberto, o quadro abaixo 

apresentado, que representava uma crítica às características e condições da Cidade 

Moderna.      
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Ilustração 2 - Ye Olde Ruin, Paul Noble, 2003-2004. (Van Beuningen, 2010)  

 
Segundo o autor, Paul Noble esta obra apresenta uma crítica à Cidade Moderna com 

os seus vários núcleos, que vivem sob si mesmos e não têm ligações entre si, criando 

deste modo vazios não construídos e por isso não qualificados.  

Estes tipos de espaços também estão presentes na nossa Cidade de Lisboa e 

principalmente é um problema com que iremos lidar nos sitios a intervir. Durante vários 

anos os vazios passaram para segundo plano das preocupações não só dos 

projectistas/urbanistas mas principalmente da população em geral. Lisboa que antes 

tinha estes vazios qualificados fossem logradouros, pátios, azinhagas, largos, 

pracetas, e que eram apropriados e vivenciados pelas pessoas, de um momento para 

o outro passaram a ser espaços ao abandono.  

1.2.2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA INDIVIDUAL 

Após o estudo e consequente “diagnóstico” dos dois locais, Alcântara e Algés, chegou-

se à conclusão que cada zona deveria ser qualificada tendo como base para a 

intervenção a ideia de que o Estuário do Tejo era uma Praça Internacional. Um local 

de convergência diária de várias pessoas e de várias nacionalidades.  

Deste modo, e para contrabalançar, achou-se adequado que os locais alvos de 

projectos se subdividissem em outros dois tipos de praças, com a finalidade de 

efectuar a ligação, não só ao Estuário mas também com as outras praças existentes 

na cidade de Lisboa 
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Deste modo, decidimos que devido às suas características geográficas, dimensionais 

e físicas, Algés deveria ter uma Praça Capital - ampla, de grandes dimensões - e 

Alcântara uma Praça Local - intima e de pequenas dimensões. 

1.3. OBJECTIVOS 

A presente dissertação tem como objectivo a criação de um itinerário da evolução e 

metamorfose do Pátio ao longo dos séculos até à contemporaneidade.   

Ao longo do processo de pesquisa e elaboração deste documento algumas questões 

foram sendo levantadas. A procura por respostas às mesmas serviram de base para a 

produção da presente dissertação.  

As questões levantadas estão relacionadas com o espaço Pátio e a sua transformação 

ao longo dos séculos. 

Assim, e para uma estruturação do pensamento e do documento esta dissertação 

tenta dar resposta às seguintes questões: Poderá o pátio ser desvinculado do 

programa habitacional? Poderá este espaço ser usado na construção de um edifício 

público e continuar a ser chamado de pátio? Ou quando este espaço é usado fora do 

programa casa ele passa a ser uma outra coisa? 

 

Pátio; Claustro; Pátio-Claustro; Casa; Mosteiro; Edifício Instituição; Habitacional; 

Doméstico; Monástico; Institucional; Edifício Público; Tipologia; Espaço; Edifício 

Monumental; Hospital; Escola; Museu; Biblioteca; Prisão; Neoclassicismo  
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2. DO PÁTIO NO PROGRAMA HABITACIONAL AO PÁTIO-CLAUSTRO NO 

EDIFÍCIO INSTITUIÇÃO 

PÁTIO – TIPO OU FORMA, ARQUÉTIPO OU MODELO 

Para um melhor entendimento do espaço Pátio é necessário, fazer previamente, uma 

reflexão sobre quatro termos que nos vão ajudar a balizar, o mesmo, são eles: Tipo, 

Modelo, Arquétipo e Forma. 

Na sua investigação, Amílcar de Gil Pires explana as diferenças entre os conceitos de 

Tipo e de Modelo em Arquitectura. Para Pires, a melhor definição e distinção dos dois 

termos é dada por Quatremère De Quincy.  

[…] Quatremère De Quincy – que, no seu Dicionaire Historique de L’architecture (Paris, 

1832), fez uma distinção clara entre “tipo” e “modelo”. Definiu “tipo” como a “ideia 

genérica, platónica, arquetípica”, como a “forma básica da arquitectura”, e “modelo” 

como “aquilo que se pode repetir com rigor, como um carimbo que possui uma série de 

caracteres recorrentes.” (Montaner, apud, Pires, 2008, p. 2) 

“A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a imitar 

perfeitamente, mas sim a ideia de um elemento que, por si mesmo, deve servir de 

regra ou modelo. [...] O ‘modelo’, entendido de acordo com a evolução prática da arte, 

é um objecto que deve repetir-se tal como é; o tipo é, pelo contrário, um objecto em 

função do qual se pode conceber obras que não se assemelhem nada entre si. No 

modelo tudo é dado e preciso; no tipo tudo é mais ou menos vago. Assim, a imitação 

dos tipos não tem nada que o sentimento ou o espírito não podem reconhecer [...].” 

(Argan, apud, Pires, 2008, p.2) 

Também Maria João Madeira Rodrigues apresenta uma definição completa do termo 

Tipo. 

[…] O tipo, em contrapartida, caracteriza matriz e molde, dando origem a outros 

moldes. 

Diversos objectos podem derivar do mesmo tipo, constituindo um dos modos da 

heurística da beleza, já que os objectos derivados inovam e criam relações conceptuais 

e formais, variabilidade de infinito, geneticamente análogas, mas formal e 

estruturalmente diferenciadas. O tipo origina-se a partir do arquétipo, supramodelo e 

tipo supremo – matriz ideal – e desenvolve-se quer na ordem dos moldes actuantes, 

quer, quando esvaziado e banalizado, como estereótipos.  

A tipificação desenvolve-se numa actividade paradigmática, isto é, demonstração por 

exemplos/modelos possíveis, já que parte da expressão e da figuração da essência do 

mesmo ideal – tipo de ideia – ou seja, ideia intuída e universalizada. (Rodrigues, 2002, 

p. 58) 



O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício : do pátio habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo                                                   44 

Para Pires, J.N.L. Durand deu um dos maiores contributos para a criação de uma 

rigorosa noção de Tipo arquitectónico. 

A primeira noção rigorosa de tipo arquitectónico tem origem na cultura académica 

francesa, em J. N. Durand. Este arquitecto teórico definia o tipo como a “estrutura 

interna da forma arquitectónica” e como o “processo metodológico do projecto baseado 

na articulação de elementos e partes em planta e em fachada”. (Montaner, apud, Pires, 

2008, p. 1) 

“No segundo volume das Lições, J. N. Durand apresenta uma exaustiva compilação de 

projectos de edifícios públicos, de sua autoria, que reflectem bem duas atitudes. Uma, 

referente à tipologia; a outra à sistematização clássica, à ordem e ao desenho, que é 

um somatório de elementos de espaços, de formas individualizadas já expostas no 

primeiro volume das mesmas Lições. Durand quer, através de uma significação de 

linguagens, dar às conexões de pequenos volumes, aos pátios e coberturas um ritmo 

próprio, transformando-os em sinais emblemáticos da sociedade do princípio do século 

XIX, aplicando esta linguagem aos grandes edifícios; tais como, palácios de justiça, 

hospitais, escolas, etc. As igrejas e catedrais, até então os sinais que marcavam a 

cidade, são substituídos por estes novos objectos.” (Consiglieri, apud, Pires, 2008 p. 1) 

O termo Forma é definido por Pais da Silva como uma:  

[…] realização material de toda a construção organicamente composta pelos espaços 

interiores que ela determina e cuja razão de ser tem sempre base numa necessidade 

prática, construtiva e estética. A manipulação concreta da forma faz-se através de 

múltiplas combinações obtidas pelas linhas, superfícies e volumes, ocupando 

determinado espaço arquitectónico. […] (Pais da Silva, 2005, p. 168) 

O Arquétipo é definido pelo Professor Horácio Bonifácio do seguinte modo:  

Referindo às artes em geral e à arquitectura em particular, é a matriz ideal na 

investigação do tipo que opera o caminho do Arquétipo, Protótipo, Tipo, Estereótipo. 

Por extensão, usa-se no sentido de modelo original, imagem de autoridade que serve 

de regra para as outras imagens semelhantes. (Bonifácio,2002, p.43-44) 

Posto isto, podemos afirmar que o Pátio é um Tipo ou uma Tipologia Arquitectónica, 

pois é uma ideia de elemento, que pode ser modificada e que concebe obras que 

podem conter os mesmos elementos e não se assemelharem em nada entre si.   

O Pátio é ainda um arquétipo pois é um tipo que é usado como regra para outras 

imagens semelhantes, como no caso da semelhança e regra entre Pátio e Claustro.  

Este espaço não pode ser considerado um modelo porque ele não é repetido tal como 

é em diferentes situações, ele adapta-se a elas. Nem uma Forma pois esta modifica-

se em tamanho, forma, função conforme premissas e directrizes concedidas.   



O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício : do pátio habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo                                                   45 

Esta afirmação é também provada por Antón Capitel: 

El pátio como modo de habitar, como sistema, puede definirse como un tipo, si se 

quiere, aun cuando es algo más que eso: es un arquétipo sistemático y versátil, capaz 

de cobijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características 

diferentes. (Capitel, 2005,p. 6)
18

 

O Pátio é um Tipo e um Arquétipo. 

 

INTRODUÇÃO AO PONTO 2.1. 

O presente subcapítulo apresenta a tipologia Pátio: a sua definição, configuração e 

filosofia e simbolismo por detrás deste espaço.  

O Pátio está intimamente ligado ao programa habitacional/doméstico. Este “espaço 

aberto” teve a sua origem na casa, da civilização mesopotâmica, com o objectivo de 

abrigar e proteger o Homem do exterior, mas ao mesmo tempo poder usufruir dele de 

forma segura.  

Mais tarde veio a difundir-se e a sofrer alterações por parte de outras civilizações 

como os egípcios, gregos, romanos, nas civilizações asiáticas – como a China e o 

Japão – e pelas civilizações muçulmanas.  

2.1. ESCALA DOMÉSTICA - PÁTIO 

2.1.1. DEFINIÇÃO 

PÁTIO – recinto murado e descoberto no interior de um edifício ou rodeado de 

edifícios. (Bonifácio,2002, p. 221) 

O Pátio é um espaço aberto/descoberto localizado no interior de um edifício. É em 

torno deste espaço privilegiado, que toda organização e narrativa da casa19 acontece.  

Para Johannes Spalt20 o pátio é um espaço de recolhimento e protege o homem do 

exterior.  

                                            
18

 “O pátio como modo de habitar, como sistema, pode definir-se como um tipo, se se quiser, mesmo que 
seja mais do que isso: é um arquétipo sistemático e versátil, capaz de abrigar uma série de usos, formas, 
tamanhos, estilos e características diferentes” (Tradução nossa) 
19

 Edifício para habitação; moradia, vivenda, residência.  
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El hombre necesita un espacio de paz y de recogimiento que le proteja del espacio 

exterior, hostil y desconocido, pero que, sin embargo, participe del día y de la noche, 

del sol y de la luna, del calor, del frio y de lluvia. Este espacio, que está sometido al 

paso de los días y las estaciones, es decir, a las reglas que determinan la existencia, 

es el “patio”.
 21

 (Blaser, 2004, p. 7). 

Assim, Spalt define o espaço pátio como: “[…] se entiende generalmente una parte de 

la casa delimitada por paredes o, al menos, un espacio parcialmente abierto que juega 

un papel importante en la historia dela humanidad.”22 (Blaser, 2004, p. 7-8) 

Também Antón Capitel23 define o espaço pátio como: 

[…] patio tal centra la atención del edificio
24

 convirtiéndolo en su principal elemento en 

cuanto que éste se configura como completo protagonista de la ordenación estructural, 

del aspecto visual de ésta, de la relación del interior con el exterior y el aire libre, y del 

dominio del edificio mediante el recorrido a su través.
25

 (Capitel, 2005, p. 9) 

 

Ilustração 3 – Pátio Alentejano, Alcácer do Sal. (Fonseca, 2009) 

 

                                                                                                                                
20

 Johannes Spalt (1920-2010) foi um arquitecto, designer de móveis e escritor austríaco. 
21

 “O Homem necessita de um espaço de paz e de recolhimento que o protege do espaço exterior, hostil e 
desconhecido, mas que no entanto, participa do dia e da noite, do sol e da lua, do calor, do frio e da 
chuva. Este espaço, que é sujeito à passagem dos dias e das estações, isto é, as regras que determinam 
a existência, é o "pátio" (Tradução nossa) 
22

 “[…] geralmente é entendido como uma parte da casa delimitada por paredes ou pelo menos um 
espaço parcialmente aberto que tem um papel importante na história da humanidade.” (Tradução nossa) 
23

  Antón Capitel (1904 - ) é um arquitecto e professor catedrático do Departamento de Proyectos de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM). É autor de numerosos estudos sobre a arquitectura 
moderna. Entre eles, Arquitectura española 1939-1992 (1995), Arquitectura europea y americana después 
de las vanguardias (1996), Alvar Aalto, proyecto y método (1999), Las columnas de Mies (2004), Las 
formas ilusorias en la arquitectura moderna (2004) e La arquitectura del patio (2005). Actualmente é 
director da revista Arquitectura COAM. 
24

 Resultado material da acção de edificar. (Bonifácio,2002, p.116) 
25

 “[…] pátio centra a tenção do edifício, convertendo-o no seu principal elemento que faz com que este se 
configure como o protagonista da organização estrutural, do aspecto visual do mesmo, da relação do 
interior com o exterior e o ar livre.” (Tradução nossa) 
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No que se refere à forma esta não é estática nem tão pouco existe uma regra para 

desenhar um pátio: “La forma del espacio en planta no es fija: puede ser cuadrado, 

circular, rectangular o curvo. Tampoco tiene un tamaño determinado; sin embargo, su 

extensión está limitada ya que há de existir una cierta proporción con los muros que lo 

delimitan.”26 (Blaser, 2004, p. 8)  

Numa casa, o pátio pode ser utilizado como lugar de recreio, oferecendo segurança e 

conservando a intimidade. Assim é entendido como um elemento particular e 

protegido, contudo exposto aos elementos exteriores – atmosféricos. É um espaço 

exterior interiorizado na edificação, onde é permitido um contacto directo com a 

Natureza sem se estar exposto à sociedade e aos seus olhares.  

Deste modo, podemos resumir que o pátio, na sua essência, é um lugar descoberto 

totalmente próprio, privado e interior. Ele significa para quem o habita, segurança. A 

casa abre-se ao exterior, através dele, sem que nada nem ninguém o possa aceder, 

sem a mediação do proprietário. Significa ainda privacidade, num sentido de uso e 

intimidade, pelo seu caracter simbólico: é tantas vezes, um paraíso privado. 

O pátio não surge, como acontece em algumas ocasiões, como um espaço sobrante 

na construção, mas antes como o elemento essencial para a estruturação do espaço. 

Um espaço agregador. É o vazio que juntamente com o cheio formam o todo, que 

deve ser a arquitectura. A sua forma não é fixa nem se consegue determinar um 

tamanho, recebendo ao longo dos anos, e até séculos, vários nomes consoante os 

diferentes tipos de uso ou regiões.  

A casa é apenas uma tipologia, das várias que o homem construiu e a sua estrutura e 

formalismo arquitectónico são uma consequência natural, dos condicionamentos 

impostos pelo ser humano, quer por motivos culturais, religiosos ou do meio 

envolvente. 

A casa-pátio – deste modo denominada – surge como uma tipologia de edifício. Um 

tipo de edifício que possui características próprias e que o distingue de outros e que o 

torna único.   

                                            
26

 “A forma do espaço em planta não é fixa: pode ser quadrada, circular, rectangular ou curvo. Tão pouco 
tem um determinado tamanho, mas a sua extensão é limitada, já que tem de existir uma proporção com 
as paredes que o delimitam” (Tradução nossa) 
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Quando falamos na evolução da casa-pátio ao longo dos tempos, temos de a 

organizar em 4 grupos de casos de estudo, conforme a organização, uso e forças 

presentes nos diferentes tipos de pátio. 

O 1º grupo de casos de estudo é constituído pelas casas-pátio mesopotâmica e 

egípcia, que têm como características serem construídas em torno de um vazio e onde 

predominam forças centrípetas27. 

O 2º grupo de casos de estudo é constituído por dois subgrupos: o subgrupo 2Aº é 

formado pela casa-pátio chinesa, que é composta por pavilhões (subcasas) em torno 

de um vazio. Esta organização cria dinâmicas e movimentos hierarquizados 

resultantes do uso dos diferentes pavilhões por parte dos habitantes; o segundo 

subgrupo é denominado de 2Bº e nele inserem-se as casas-pátio romana, grega e 

japonesa. Estas casas-pátio são conhecidas pela sua sequência espacial (ex. romano: 

Atrium, Impluvium e Peristilo) e consequentemente predominar uma força vectorial28 

longitudinal. 

O 3º grupo de casos de estudo é constituído pela casa-pátio muçulmana. Nesta 

tipologia é configurada a galeria distributiva em torno de um vazio único (uno) que 

adquire também um valor iconográfico. Esta organização reforça uma centralidade 

moral. 

Iremos encontrar alguns princípios desta configuração quando falarmos em outro 

arquétipo, o Claustro. Este tal como a casa-pátio muçulmana é desenhado a partir de 

uma galeria distributiva (no caso do Claustro com outro significado/simbolismo e 

mesmo no que se refere ao uso).  

O 4º e último grupo de casos de estudo é formado pelo processo moderno, neste 

caso, a Casa-Pátio Sert. Esta casa-pátio é definida pela deambulação, que ocorre na 

experiência espacial dos espaços do programa habitacional, que surgem vestibulares 

uns dos outros. O uso da “glass wall” sobre o pátio permite uma contiguidade física e 

visual do espaço.          

 

                                            
27

 Força que tende-se a aproximar do centro; atraído pelo centro. 
28

 O conceito de vector é definido como um segmento orientado para representar a grandeza, a direcção 
e o sentido de uma força, de velocidade ou de uma aceleração.   
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Tábua 5 – Evolução da tipologia Pátio nas casas – pátio, desde a casa mesopotâmia ao processo moderno. (Ilustração nossa, 2013) 

 
También se considera símbolo de la feminidad en una casa o símbolo espacial de 

intimidad. El patio, debido a su aislamiento, proporciona a sus habitantes la ilusión de 

una zona de dominio figurado. El hombre necesita paredes, vallas y cercados para 
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imaginarse una existencia no amenazada; por ello nos parece esencial la relación entre 

el espacio imaginado y sus habitantes. No se ha estudiado si en una época posterior se 

cambió, por necesidades funcionales, esta relación: sin embargo, durante su larga 

evolución, el patio se ha mantenido como el lugar central de la casa, el lugar central y 

abierto, en oposición a los espacios cerrados.
29

 (Blaser, 2004, p. 7) 

A essência do pátio interno não é simplesmente o contacto com a natureza, mas sim 

um espaço seguro onde se podia ter contacto com ela. O habitante encontra-se assim, 

seguro dentro do seu mundo, pode “defender-se” dos olhares curiosos, pode viver com 

os seus semelhantes e usufruir dos aspectos da natureza. 

Deste modo, o conceito de pátio remete-nos para a imagem da mãe a conter o seu 

filho no aconchego dos seus braços ou até mesmo no calor do seu ventre.   

O pátio é um espaço vazio no centro da casa, que influencia toda a sua organização. 

A casa-pátio tem por base uma organização centralizada “[…] um sistema estável de 

composição centrada que consiste num número de espaços secundários agrupados 

em torno de um espaço dominante central.” (Colquhoun, apud, Braizinha, 1989, p. 

334). A organização centralizada estabelece também “[…] modelos de circulação, que 

podem ser radiais, periféricos e em espiral. Normalmente, o modelo de circulação 

termina no espaço central.” (Braizinha, 1989, p. 335) 

Para o uso de desenvolvimento do pátio é necessário destacar 5 factores 

fundamentais: espaço psicológico, onde um edifício “introvertido” proporciona uma 

maior privacidade, vigilância e segurança para que o Homem realize as suas 

actividades ao ar livre; razão económica, em algumas cidades e comunidades antigas 

foram construídas de modo a formar um anel único, com um espaço central 

descoberto, permitindo assim uma densidade populacional relativa, aliada a um baixo 

custo de defesa; condições climáticas, em vez da casa isolada com as suas quatro 

faces expostas ao Sol, ao vento e à chuva, fazia com que um edifício protegesse o 

outro. Este espaço descoberto era, no entanto, o lugar onde se cultivava plantas e 

onde se recolhia a água das chuvas para o uso doméstico, permitindo assim a criação 

de um microclima menos hostil que o exterior; e por fim, aspectos culturais, cada povo 

interpretou e usufruiu deste espaço consoante as particularidades das suas tradições. 

                                            
29

 “Também é considerado um símbolo da feminilidade em uma casa ou símbolo de privacidade. O pátio, 
devido ao seu isolamento, oferece aos seus habitantes a ilusão de zona de domínio. O homem precisa de 
muros, paredes e cercas para imaginar uma vida sem ameaças; portanto, é essencial a relação entre o 
espaço imaginado e os seus habitantes. Não foi estudado se numa época posterior foi alterada, por 
necessidades funcionais, esta relação: no entanto, durante a sua longa evolução, o pátio foi mantido 
como um lugar central da casa, o lugar central e aberto, em oposição aos espaços encerrados.” 
(Tradução nossa) 
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2.1.2. ORIGEM/RAÍZES 

2.1.2.1. PÁTIO MESOPOTÂMICO 

A Mesopotâmia - também conhecida como o “país dos dois rios” - situada entre os rios 

Tigre e Eufrates, foi berço de uma civilização poderosa, com uma cultura de 

abundantes e esplendidas criações artísticas. Era uma zona muito fértil - tal como o 

Egipto, que falaremos mais adiante, abundantemente regada pelos rios do Sul, um 

lugar onde rapidamente se fixaram povos nómadas que fizeram da agricultura o seu 

modo de subsistir, iniciando assim o desenvolvimento de uma civilização. 

Foram várias as civilizações que ao longo da Antiguidade foram ocupando este local, 

tendo sido por isso, palco de várias invasões e conflitos tribais e étnicos tendo-se ali 

formado diversos impérios. Foi, assim, sede das primeiras civilizações da Ásia antiga: 

Suméricos30, Acádios31, Assíricos32, Babilónicos33 ou mesmo os Persas34. 

Esta diversificação de povos é bem visível na arte Mesopotâmica, uma arte com uma 

considerável variedade de estilos e formas, espelho dos das diferentes influências que 

habitaram o local.  

                                            
30

 Civilização mais antiga, de que se tem registro. Estima-se que se terão estabelecido na Mesopotâmia, a 
partir da segunda metade do milénio IV a.C. Os Sumérios teriam vindo da Anatólia ou do planalto 
iraniano, e dado inicio à cultura Uruk. Encontravam-se organizados em cidades-estados, sendo cada uma 
delas governada por uma assembleia presidida por um ancião.     
31

 Civilização de origem semita. Chegaram à Mesopotâmia, vindos, segundo se supõe, das zonas 
desérticas da Arábia e da Síria.  
32

 Civilização que assimilou e desenvolveu em muitos aspectos, a cultura babilónica. Eram um povo muito 
avançado pois, conheciam a existência de cinco planetas, eram capazes de prever eclipses, tinham 
algumas noções de latitude e longitude e dividiram o círculo em 360º.Tinham ainda, uma medicina muito 
desenvolvida para a época, com vários medicamentos de origem vegetal animal. A nível politico, a 
civilização Assírica era governada por uma teocracia militar, por isso um império fortemente militar, 
mantida pela força das armas.     
33

 Civilização existente desde do século XXIII a.C. Nos finais de 4000 a.C., a Babilónia foi habitada pelos 
Sumérios. Quase um milénio depois, foi invadida pelos Acádios e até à primeira dinastia de Babilónia, 
dominada por Ur, Acad, Lagash, Ism, Guti e Larsa. Durante o reinado de Nabucodonosor II (já sob o 
domínio Assírico), o Império Neobabilónico atingiu o seu máximo esplendor, tornando-se um centro 
politico, intelectual e comercial, passando a ser procurado pela navegação fluvial e por caravanas. Esta 
época brilhante não durou mais do que cinco séculos, pois a Babilónia em 486 a.C. os Persas tomaram a 
região de assalto, destruindo as fortificações e deportando uma grande parte da população, extinguindo 
deste modo, a civilização Babilónica.  
34

 Civilização indo-europeia da Antiguidade, que começou por habitar o Turquestão, emigrando em cerca 
de 2000 a.C. para o noroeste, e depois, para sudeste do Irão. Foram senhores de grandes impérios, 
durante as dinastias aqueménida e saménida, no Médio Oriente.   
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Ilustração 4 – Mapa de localização de Mesopotâmia. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Os primeiros a fixarem-se no território foram os Suméricos organizando-se em 

cidades-estado. Seguiram-se os Acádios que dominaram toda a região e formaram o 

primeiro império da História. Os Babilónicos também se fixaram nesta região sob a 

influência do rei Hamurabi e os seus memoráveis Jardins da Babilónia35. Os Assírios, 

o povo mais temido da Antiguidade, alargaram o seu império a toda a Mesopotâmia. 

                                            
35

 Os Jardins Suspensos foram construídos na Babilônia a mando do rei Nabucodonosor, no século VI 
a.C., tornando-se uma das principais obras arquitetônicas empreendidas pelo monarca durante seu 
reinado pela Mesopotâmia.  
Eram compostos por cerca de seis terraços construídos como andares, dando a idéia de serem 
elevadiços – ou suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham cerca de 120 m², apoiados 
por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. 
Cada superfície era adornada com jardins botânicos que continham inúmeras árvores frutíferas, 
esculturas dos deuses de culto, situadas em uma planície retangular. 
Alguns documentos antigos dizem que os jardins davam acesso ao palácio do rei Nabucodonosor, que 
havia mandado construí-lo para satisfazer as vontades de sua esposa preferida Amitis. Ela dizia que 
sentia saudades dos campos e florestas de sua terra natal, Média. 
Sua localização próxima ao rio Eufrates possibilitou que amplos sistemas de irrigação fluvial atingissem a 
superfície, através de poços gigantes em formas de arcos que chegavam a medir 23 metros de altura. 
Como as pedras eram muito raras no território da Babilônia, grande parte da construção dos Jardins 
Suspensos eram sustentadas por tijolos, revestidos de betume e chumbo para mantê-los secos da água 
irrigada. 
Para preservar a beleza dos Jardins Suspensos, escravos mantinham o sistema de roldanas e baldes 
para encher as cascatas e piscinas, distribuindo toda a irrigação para as superfícies do local. 
Por mais que se imagine a estonteante beleza dos Jardins Suspensos, muito pouco se sabe de como ele 
era realmente mantida e qual foi sua finalidade ou o motivo de sua total destruição. Em nenhum dos 
documentos encontrados na Babilônia no período de Nabocondosor encontra-se o registro da existência 
dessa gigantesca obra arquitetônica. O que se sabe está registrado em anotações de historiadores da 
Grécia Antiga, mas, mesmo assim, a maioria de suas informações são muito vagas. 
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Por fim, os Persas fixaram-se na região por volta de 539 a.C., e ali permaneceram até 

o Império cair, em 331 a.C.   

As cidades da Mesopotâmia eram construídas como grandes fortificações imponentes. 

Eram muralhadas, e em alguns casos, tinham até um fosso para se protegerem dos 

inimigos. Para uma maior protecção eram ainda construídas plataformas para elevar 

os edifícios mais importantes da cidade, como os palácios, os templos. Estas 

plataformas eram erigidas pois, o relevo natural era constituído por planícies, fazendo 

com que as cidades se tornassem vulneráveis em caso de um ataque. 

A cidade da Babilónia é um bom exemplo. Edificada no século VI a.C. era atravessada 

pelo rio Eufrates sendo organizada ao longo das suas duas margens, com taludes 

ingremes para conter as cheias sazonais do rio. A cidade era muralhada defendida por 

um fosso.  

 

Ilustração 5 – Simulação Cidade de Babilónia, século VI a.C. (Abreu, 2008) 

 
O palácio encontrava-se num extremo da cidade, assente sobre uma grande e elevada 

plataforma, e era desde este local, que se abria uma grande avenida que o ligava até 

às diferentes portas monumentais – Porta de Ishtar36 - uma das portas de entrada da 

cidade.        

                                            
36

 Porta de Ishtar (c.575 a.C.) porta consagrada a Ishtar – deusa da guerra – fazia parte da muralha que 
defendia a cidade. Uma vez transposta a primeira porta, na primeira muralha, abria-se uma outra porta, 
na segunda muralha. Sob esta porta passava a grande Avenida das Procissões da Babilónia. 
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Para as civilizações que construíram a história da Mesopotâmia, a habitação é " […] o 

elemento basilar da sua arquitectura e responde às necessidades do habitante […]" 

(Pinheiro, 1992, p. 10) e " […] constitui-se e transforma-se segundo as vicissitudes do 

clima, do género de vida que ele impõe, dos materiais que existem para construir, da 

cultura, da sociedade." (Pinheiro, 1992, p. 10). 

Assim, na grande planície da Mesopotâmia não há pedra nem madeira, materiais que 

em outra zonas do mundo foram usadas para erigir as grandes obras, por serem 

materiais que resistiam muito mais à passagem do tempo. Aqui na Mesopotâmia, a 

argila, transportada pelos rios era o único material disponível para edificar. Com este 

material foram construídos tijolos secos ao sol, ou em menor número, cozidos em 

fornos. A este novo material chamamos adobe - e ainda hoje é utilizado em 

arquitectura mais vernacular. Este material fazia com que as construções fossem 

obras instáveis. 

A casa, por exemplo, era construída pela família que a habitava, em cima dos 

escombros da antiga, que com o tempo teria ruido.  

Na Mesopotâmia podemos identificar dois tipos de habitação, conforme o meio 

geográfico onde se implanta. 

Nas colinas da Assíria, a chamada "casa do frio", era a habitação que predominava. 

Era construída sem janelas, com forma rectangular e tendo ao canto do lado mais 

comprido, a porta e no lado menor, o "lar".  

Esta era a construção predominante devido ao ambiente envolvente de grande 

instabilidade climática.  

No Vale, zona mais quente, a casa era concebida para evitar o calor. Por isso numa 

planta quadrangular, com dois pisos, era construído um pátio central, de modo a criar 

a maior área possível de sombra, para que todo o edifício tivesse um ambiente bem 

fresco, para que o habitante se pudesse refugiar do calor exterior. No piso superior da 

casa situava-se a zona intima, com os quartos dos vários membros da família. No piso 

inferior, eram as divisões de uso comum, como a cozinha, o vestíbulo, a despensa, 

etc. 

                                                                                                                                
A sua importância e surpreendente efeito plástico resultam dos milhares de tijolos esmaltados que a 
revestem, formando uma exposição viva de arte animalista, devidamente enquadrada numa decoração 
geométrica de cores vivas. 
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Ilustração 6 – Casa-Pátio – Planta tipo, Vale, Mesopotâmia. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.107) 

 

 

Ilustração 7 – Desenho esquemático do Pátio mesopotâmio. (Ilustração nossa, 2013)  

 
Além do pátio central, que servia de respiro a toda a casa, tinha ainda um terraço, para 

que os habitantes em noites mais quentes o pudessem utilizar como refúgio ao calor.  
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Ilustração 8 – Reconstituição de um Pátio Mesopotâmico, Ur. (Schoenauer, 2000, p. 102) 

 

2.1.2.2. PÁTIO EGÍPCIO 

O Antigo Egipto é um gigantesco oásis que se estende ao longo do Rio Nilo37 numa 

extensão de 2000 quilómetros. A pequena largura desta franja de terra fértil é tal e 

que, apesar do seu enorme comprimento, cobre uma superfície de somente 30 000 

quilómetros quadrados. Em ambos os lados desta faixa verde fecundada pelas águas 

do rio, estende-se o deserto. 

A geografia física, do local, marcava claramente duas regiões: o Baixo Egipto38, 

formado pelo delta do Nilo, triângulo de terra fértil atravessado pelos inúmeros braços 

do rio na sua foz, e o Alto Egipto39, formado pela comprida e estreita franja de terra 

entre os desertos. 

Assim, nestes dois locais, também se definiram dois reinos constituídos por tribos e 

clãs de agricultores que se fixaram nas terras férteis ao largo do Rio Nilo, e que 

viveram em sucessivos conflitos entre Norte e Sul, até à unificação do Egipto.  

                                            
37

 Maior rio do mundo. Situado no continente africano, nasce a sul da linha do Equador e vai desaguar ao 
Mar Mediterrâneo.    
38

 Baixo Egipto era a região mais a norte do Egipto. Refere-se ao fértil Delta do Nilo, que se estende 
desde a área entre El-Aiyat e Dahshur Zawyet, a sul da cidade do Cairo e ao Mar Mediterrâneo. 
O clima no Baixo Egipto é mais suave do que o do Alto Egipto, devido principalmente à sua proximidade 
com o Mar Mediterrâneo. As temperaturas são menos extremas e as chuvas são mais abundantes. 
39

 Alto Egipto é uma faixa de terra, em ambos os lados do Vale do Nilo, que se estende desde os limites 
da catarata ao norte do actual Assuão para a área entre El-Ayait e Dahshur Zawyet (que fica ao sul da 
cidade do Cairo). O trecho norte do Alto Egipto, entre El-Ayait e Sohag é às vezes conhecido como Médio 
Egipto. 
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Ilustração 9 – Mapa da civilização egípcia. (Ilustração nossa, 2013) 

Tal como várias culturas da Antiguidade, pouco sobreviveu das habitações do Antigo 

Egipto com o passar do tempo (muito por culpa da pouca resistência do adobe e da 

taipa, materiais utilizados na construção do tecido urbano). Do Império Antigo, 

chegaram apenas aos nossos dias, os túmulos e alguns templos e palácios, que pelas 

suas funções de culto e adoração aos deuses, eram construídos em materiais mais 

resistentes como a pedra. 

A existência do Egipto dependia do Nilo. As inundações anuais que ocorriam nas suas 

margens, deixava uma camada de lama fértil, que fazia com que tudo o que se 

plantasse, prosperasse. Este ciclo contínuo determinou a concepção da vida urbana, 

assim era nas margens do rio que os habitantes se fixavam, vivendo do que as 

margens ofereciam.    

Nesta época, a cidade mais importante era a cidade de Illahun (actual Kahun). Tinha 

um traçado geométrico regular que formava um rectângulo fechado, rodeado por taipa 

e protegido por um fosso.  

Illahun era composta por habitações – ou células – de diferentes dimensões, talvez 

conforme a hierarquia social de quem a habitava. As ruas eram muito estreitas, que 

facilitavam o acesso às casas e que ao mesmo tempo tinha a função de canais de 

escoamento das águas da chuva e dos despejos da população.  
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Ilustração 10 – Planta da Cidade de Illahun, Egipto. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.109) 

 
As habitações eram muito semelhantes às habitações Mesopotâmicas, que eram 

construídas nos vales, as zonas mais quentes da região.  

[…] a casa de pátio interior terá “nascido” na antiga Mesopotâmia e terá sido 

transformada e usada de uma forma mais requintada pelo egípcio, que de qualquer 

modo manteve, segundo nos parece, a mesma estrutura, uma vez que o material 

usado era sempre o mesmo: a terra que neste caso era retirada, em lodo, do Nilo. 

(Pinheiro, 1992, p. 12) 

 

Ilustração 11 – Casa-Pátio – Planta tipo, Egipto. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.107) 
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As casas egípcias, tal como as mesopotâmicas, organizavam-se em torno de um pátio 

interior. Este pátio surgiu da necessidade de se garantir o bem-estar contra o calor e a 

iluminação da habitação, dado que para o exterior a casa era completamente fechada 

sem vãos. A única abertura existente seria a porta de entrada. 

[…] As pequenas casas, ou células, eram constituídas por habitações minúsculas à 

volta de um pátio fechado. Havia-as de vários tamanhos, certamente de acordo com a 

hierarquia dos ocupantes. […] A vida devia decorrer nestes minúsculos pátios e 

terraços […] (Goitia, 1992, p. 41) 

 

Ilustração 12 - Desenho esquemático do egípcio. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Em algumas casas mais pobres o pátio interior foi substituído por um pátio, no fundo 

da construção, e em vez de a habitação ter dois pisos tem apenas um. 

 

Ilustração 13 – Casa com pátio no fundo da edificação – Planta tipo, Egipto. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.111) 
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Ilustração 14 - Desenho esquemático do Pátio egípcio. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Também nas casas egípcias encontramos os terraços, onde as pessoas que a 

habitavam iam buscar o fresco nas noites de verão. 

 

Outra das tipologias onde era possível encontrar pátios era nos Templos Egípcios. 

Estes edifícios eram vistos como a casa dos deuses ou de reis (faraós e rainhas). 

Eram construídos para o culto oficial aos deuses e para celebrar o poder dos faraós, 

tanto no seu território como nas regiões que dominavam. 

O Templo Egípcio tradicional era uma construção de elementos fixos. Estes edifícios 

eram sempre formados por quatro elementos fundamentais: o pilão, o pátio, a sala 

hipostila e o santuário. O acesso a esta estrutura era efectuado por uma Avenida de 

Esfinges, até ao primeiro pilão - entrada monumental formada por um enorme pórtico 

de duas torres, obeliscos e estátuas. O público tinha acesso livre aos pátios onde 

contemplava as cenas divinas das pinturas e baixos-relevos das paredes. Era também 

nos pátios que o público interagia com os sacerdotes e onde se reuniam durante os 

festivais e cultos. 

A sala hipostila estava consagrada ao culto e reservada aos sacerdotes e altas 

entidades. Por fim, o santuário, a zona divina onde se guardava a pequena estátua do 

deus.  
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Ilustração 15 – Plano do Templo de Luxor, XIX Dinastia, c. 1390-1220 a.C. (Ilustração nossa) 

 
Um bom exemplo deste tipo de edifício e construção é o Templo de Luxor40, da XIX 

Dinastia. Este templo foi um importante local de culto e cerimonias religiosas. Era visto 

como lugar mitológico na estrutura teológica dos templos de Tebas, era em Luxor que 

o rei (o Faraó) e o rei-deus (Ámon-Rá) se encontravam numa experiencia mística. Era 

neste local que deus descia à terra e o rei se tornava divino.  

                                            
40

 Cidade no sul do Egipto, capital da província com o mesmo nome, Luxor cresceu a partir das ruínas de 
Tebas, antiga capital do Império Novo (1550-1069 a.C.). O rio Nilo separa a cidade em duas partes: a 
margem oriental, outrora dedicada aos vivos, onde encontramos os mais monumentais e importantes 
templos e a margem ocidental tributo aos mortos, onde se localizavam as mais importantes necrópoles do 
antigo Egipto. 
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Ilustração 16 – Templo de Luxor, fachada, Império Novo, XIX Dinastia c. 1390-1220 a.C. (Arquitectura, 
2011)   

 

2.1.2.3. PÁTIO GREGO 

A Grécia é um território que se situa no mar Mediterrâneo, entre o que é hoje a Itália e 

a Ásia Menor. O território grego é banhado a sul pelo mar Mediterrâneo e a este pelo 

mar Negro. Para além de ser constituída por uma grande península, a Grécia é 

também composta por centenas de ilhas, sendo a maior delas a ilha de Creta, situada 

a sul. 

A Grécia é um território muito acidentado, isto é, com muitas montanhas, vales e 

encostas, de poucas planícies e terras férteis. Por esta razão, os Gregos agrupavam-

se em conjuntos restritos, em locais propícios à sua subsistência e segurança e 

passaram a viver independentes dos restantes grupos. Esta filosofia de vida deu 

origem às cidades-estado41. 

                                            
41

 A partir do século VIII a.C., os gregos formaram as chamadas Pólis, que eram cidades-Estado (cidades 
autónomas): estas cidades eram economicamente auto-suficientes; tinham leis próprias e por elas se 
regiam; tinham uma massa proporcionada de cidadãos; e era nestas cidades que se davam os cultos 
cívicos, religiosos e aos heróis e tinham leis próprias. 



O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício : do pátio habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo                                                   63 

 

Ilustração 17 – Mapa das Cidades-Estado da civilização grega. (Ilustração nossa, 2013) 

 

As Cidades-Estado42 eram autónomas e politicamente independentes, e eram 

denominadas de Pólis. A Pólis, ou cidade, era formada por dois núcleos principais: a 

Acrópole e a Ágora.  

 

Ilustração 18 – Simulação da constituição de uma Pólis, Grécia. (Pinto, 2005, p. 31) 

 

                                            
42

 A partir do século VIII a.C., os gregos formaram as chamadas Pólis, que eram cidades-Estado (cidades 
autónomas): estas cidades eram economicamente auto-suficientes; tinham leis próprias e por elas se 
regiam; tinham uma massa proporcionada de cidadãos; e era nestas cidades que se davam os cultos 
cívicos, religiosos e aos heróis e tinham leis próprias. 
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A Acrópole era o centro político e religioso. Situava-se numa zona mais elevada da 

cidade e era geralmente fortificada. Ali localizavam-se o templo do Deus protector e os 

edifícios de caracter público. 

A Ágora é a praça pública, e ficava num nível inferior em relação à Acrópole. Este 

espaço era destinado à habitação, ao comércio, às actividades religiosas e cívicas e 

às assembleias políticas. 

Distribuídos pela cidade e nas proximidades da mesma, encontravam-se outros 

edifícios destinados à educação, higiene e ao lazer, como os ginásios, estádios, 

banhos e o teatro.  

Em torno da cidade situavam-se os terrenos agrícolas que os trabalhadores cultivavam 

e onde criavam gado.  

A maior parte da população grega vivia nos campos e neles trabalhavam. Outros 

viviam nas cidades e nelas tinham as suas actividades. Mas no que se refere à 

habitação, não havia grande variação nos dois locais.  

Eram habitações pouco luxuosas ou sofisticadas. Isto acontecia, porque, para os 

gregos, o dinheiro deveria ser empregue na construção dos edifícios públicos, 

principalmente, nos templos, e não em riquezas e luxos pessoais.   

As casas gregas eram geralmente simples e adaptavam-se ao clima ameno do 

território. Eram construídas em tijolo de barro, por vezes, rebocado, e de madeira, 

sendo o chão deixado em terra batida. A maioria, vista do exterior, tinha apenas um 

piso, mas no interior era possível distinguir-se uma área mais elevada que o nível do 

solo. 

Nas fachadas viradas para o exterior eram escassas as janelas, sem vidro e tapadas, 

apenas por cortinas. Localizavam-se ainda, o mais altas possíveis, para evitar a 

entrada de poeiras e ladrões. 

As divisões da casa eram organizadas em torno de um pátio interior, completamente 

aberto.  

A casa grega era construída à volta de um pátio que lhe permitia beneficiar da 

exposição ao sul […] o pátio situava-se sempre na fachada sul do bloco, mesmo que a 

entrada da casa fosse noutro lado. O sol podia assim penetrar, no Inverno, até ao 

fundo da habitação principal, que usualmente estava por trás de um pórtico, de maneira 
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que no Verão, pelo contrário, quando o sol estava mais alto, este pórtico defendia a 

casa dos grandes calores. (Goitia, 1992, p. 52/53) 

 

Ilustração 19 – Casa-Pátio – Planta tipo, Grécia. ([Adaptação a partir de] Blaser, 2004, p.11) 

 

 

 

Ilustração 20 - Desenho esquemático do Pátio grego. (Ilustração nossa, 2013) 
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Nesse pátio encontrava-se geralmente um altar doméstico, com a imagem da deusa 

Héstia43, a deusa protectora do lar. Era ainda neste local que se situava um poço ou 

uma cisterna que fornecia água para a casa, podendo os habitantes se abastecer ai ou 

então utilizar as fontes públicas disponíveis pela cidade.   

 

Ilustração 21 – Réplica de um peristilo grego, Pompeia, Itália. (The Archeology, 2010) 

 

2.1.2.4. PÁTIO ROMANO 

Roma começou como uma pequena cidade-estado, que aproveitou e soube dar valor 

aos eventos políticos locais para crescer em riqueza e poder. Deixou de ser uma 

cidade-estado que vivia sob o domínio dos povos vizinhos, para lançar-se à conquista 

da Península Itálica, cujo território unificou no século III a.C. Continuou a expandir-se 

até conquistar todos os territórios ao largo do mar Mediterrâneo, fazendo cair grandes 

civilizações como a Grécia, a Ilíria, a Ásia Menor, a Síria, a Judeia, o Egipto, a Gália, a 

Germania, a Península Ibérica, a Grã-Bretanha...  

O Império Romano era organizado entre a cidade de Roma e as províncias 

adjacentes. A vida politica, económica e social, nos primeiros séculos ocorriam na 

chamada urbe, cidade de Roma.  

                                            
43

 Héstia era a deusa dos laços familiares, filha de Cronos com Réia, não tem filhos, nem marido, pois 

jurou perante Zeus ser uma deusa virgem. Assim sendo, Zeus fez com que fosse venerada em todos os 
lares. O seu símbolo é representado pelo fogo nas lareiras, e todas as cidades e templos tinham que ter o 
fogo de Héstia. Este fogo era conseguido a partir do sol. 
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Ilustração 22 – Mapa da constituição do Império Romano. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Os romanos, no que se refere às cidades, são herdeiros das cidades-estado gregas, 

após a conquista do Império Romano sobre o Império Grego. 

As urbes romanas eram distinguidas em quatro tipos conforme a função que 

representavam no Império. Assim, havia as Cidades Comerciais e Industriais, que 

temos como exemplo, as cidades de Roma, Alexandria, Leão, Antioquia; as Cidades 

Caravaneiras que faziam comércio com os Impérios do Oriente, como é o caso da 

Cidade de Palmira, Petra ou Bostra; e as Cidades capitais de província ou de 

departamentos agrícolas, como a Cidade de Verona, Siracusa, Trèves e Londres. 

Por fim, e menos frequentes, existiam as chamadas Cidades Militares, contruidas de 

raiz pelos Romanos. Como melhor exemplo desta morfologia, temos a Cidade de 

Timgad, uma cidade puramente militar, configurada num perímetro rectangular e 

totalmente rodeada de muralhas. A cidade era cortada por dois grandes eixos ou vias 

principais (por vezes com pórticos) – que mais tarde vêem a ser recuperadas pelo 

urbanismo neoclássico – o cardo44 (eixo N. – S.) e o decumano45 (eixo E. – O.). 

                                            
44

 Via principal de uma cidade ou de um acampamento da Antiga Roma, traçada no sentido norte – sul, 
consequentemente perpendicular ao sentido nascente – poente (decumano). (Bonifácio, 2002, p. 74) 
45

 Via ou estrada de uma cidade ou acampamento romano que se cruza com o cardo em ângulo recto. 
(Bonifácio, 2002, p. 106) 
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Ilustração 23 – Planta da Cidade de Timgad, Império Romano. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A capital do Império Romano, Roma foi uma cidade herdada do Império Grego. 

Quando conquistavam as cidades, os romanos tentavam adaptar os traçados 

existentes, ao traçado preferencial deles, o traçado regular e totalmente geométrico. 

Quando isto não era possível, como por exemplo na Cidade de Roma, então eles 

construíam conjuntos urbanístico-arquitectónicos, como enclaves monumentais 

rigorosamente geométricos, dentro da estrutura irregular pré-existente.  

 

Ilustração 24 – Planta da Cidade de Roma durante o Império Romano. (Nordisk familjebok,1916). 

 
Ao contrário do que acontecia na Grécia, no Império Romano, havia uma grande 

diferença entre viver na cidade e nas províncias. Os habitantes de Roma tinham não 
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só privilégios fiscais, como a nível de infra-estruturas, usufruíam de serviços públicos 

de alguma qualidade como as termas romanas, aquedutos, teatros, circos... 

Também na habitação viver na cidade de Roma permitia que as pessoas escolhessem 

entre duas tipologias para habitar. Na cidade, os habitantes podiam viver nas domus 

(as casas tradicionais romanas) ou nas insulas (edifícios urbanos destinados a alojar 

famílias mais pobres). 

A domus, como disse anteriormente, era a habitação mais tradicional dos Romanos, a 

casa unifamiliar, podendo em alguns casos coexistir na mesma casa várias gerações. 

Ao longo dos tempos, esta tipologia sofreu algumas alterações: a nível da planta, no 

tamanho e nos materiais, mas houve outras características básicas que se 

mantiveram.  

A domus tinha um aspecto modesto, construída em tijolo ou ladrilho cozido, nas 

paredes exteriores, e de taipa e estuque, no interior. Era, geralmente baixa, de um 

único piso (em alguns casos dois), com uma cobertura inclinada para o interior, 

coberta de telhas de cerâmica. 

 

Ilustração 25 – Domus, Casa-Pátio – Planta tipo, Roma. ([Adaptação a partir de] Blaser, 2004, p.9) 

 
Encontrava-se virada para si mesma, sem aberturas para o exterior. A única abertura 

era a porta principal e, por vezes, uma outra nas traseiras. 

As divisões eram organizadas em torno de um ou dois pátios interiores (o atrium e o 

peristilo) que serviam de iluminação e de ventilação à casa.  
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Ilustração 26 - Desenho esquemático do Pátio romano. (Ilustração nossa, 2013) 

 
No interior dos pátios existia um tanque, chamado de impluvium, que servia para 

recolher a água das chuvas.  

Assim, o pátio era fonte de luz, de ar e de água para toda a habitação. Permitia que os 

habitantes tivessem uma vivência mais resguardada do exterior, mas sem perder a 

possibilidade de sempre que quiser poder usufruir de um espaço exterior/interior.   

[…] características próprias da sua civilização abre a sua casa quando abre a porta que 

a separa da rua. O vestíbulo é concebido a eixo do “impluvium”, desenvolvendo-se a 

casa com largas zonas de estar e intimas, para o centro, de forma habitualmente 

rectangular. O átrio só nos aparece depois, com as suas ligações às zonas nobres da 

casa e posteriormente os jardins e as zonas de serviço. (Pinheiro, 1992, p. 6) 

 

Ilustração 27 – Réplica Atrium da Casa dei Dioscuri em Pompéia, Itália, fielmente recriada em 
Pompejanum, Alemanha. (The Archeology, 2010) 
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As famílias mais abastadas possuíam casas com características semelhantes às 

domus, as conhecidas villae, que eram maiores e mais luxuosas, podendo ser 

rodeadas de grandes jardins e que pelas suas dimensões situavam-se predominante 

fora da cidade, nos arredores mais rurais.  

2.1.2.5. PÁTIO CHINÊS 

A China com cerca de 9 561 000 km2 de superfície, situa-se no leste da Ásia e é 

banhada pelo mar Amarelo e pelo mar da China Oriental. 

Dada a sua vasta extensão de território, a China pode ser dividida em duas partes: a 

parte Ocidental composta por uma vasta cadeia montanhosa, enormes bacias áridas e 

planaltos desertos, ocupando cerca de dois terços do território; e a zona Oriental, 

composta por planícies, onde correm numerosos rios, que desaguam em extensos 

deltas, e por planaltos. O país possui ainda várias ilhas. 

Também no clima, dado a sua enorme extensão, a China possui duas zonas 

climáticas: no Ocidente, acentuadamente continental, com a consequente tendência 

para a aridez; e no Oriente onde o clima é dominado pelas monções. 

 

Ilustração 28 – Mapa das Dinastias Chinesas. (Ilustração nossa, 2013) 
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As mais antigas dinastias chinesas que se conhecem remontam à segunda metade do 

século II a.C. e são as Hia e Chanh, cujos reinos se situaram na bacia do rio Hoão-ho. 

Posteriormente, no século III a.C., apareceram os Tsin, que unificaram a China 

fundando o Primeiro Império Chinês. É durante esta dinastia que os chineses, para se 

defenderem dos invasores constroem a Grande Muralha46.  

Na China Dinástica, as cidades organizavam-se em centros administrativos 

representantes do governo imperial. Não eram entidades próprias mas antes núcleos 

políticos. Estes núcleos encontravam-se maioritariamente nas zonas rurais.  

As “verdadeiras” cidades, segundo a cultura chinesa, tinham de ser muralhadas. A 

partir do século XIV, a importância das muralhas ultrapassou a sua função racional e 

pragmática, para passar a ter uma carga simbólica representando a presença da 

ordem politica e social.  

Na maioria das cidades o plano urbanístico era previamente definido, de modo a 

garantir a regularidade da forma.  

 

Ilustração 29 – Maquete de simulação de como seria a Cidade de Luoyang, China, Sima Guang. 
(Lafleur, 2011) 

 
Dada a vastidão do território da China, os condicionamentos ambientais, históricas, 

culturais e étnicas, deram origem a diferentes formas e estilos, nas habitações 

                                            
46

 Fortificação do Norte e Centro da China, de mais de 5000 km de comprimento, iniciada pelo imperador 
Qin Shi Huang por volta do ano 221 a.C. para se proteger das invasões das hordas nómadas do Norte, 
embora alguns dos seus troços remontem ao século VII a.C. Reforçada sob a dinastia Han (do século III 
a.C. ao século II da nossa era) e reconstruida em alguns sectores dezenas de ocasiões, voltou a ser 
restaurada sob os Ming, nos séculos XIV – XV. Os muros da muralha Ming apresentam 4 a 6 m de 
grossura, estão rematados por ameias e cada 1500 m são reforçados com uma torre de vigia. O traçado 
aproveita sabiamente as barreiras naturais que o terreno oferece.    
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regionais e locais. Apenas o material utilizado para a construção dos edifícios é que 

não se alterava. Os edifícios eram construídos em madeira e depois, em alguns casos, 

eram pintados.   

A casa mais popular é a casa tradicional urbana, um complexo, de estrutura simétrica 

constituída por vários edifícios em torno de um pátio-jardim, conhecido pelos chineses 

como t’ien ching (presente, dádiva do deus do céu).  

 

Ilustração 30 – Casa-Pátio - Planta tipo, China. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.197) 

 
A relação entre a casa e o pátio, tal como o planeamento urbanístico de toda a cidade 

chinesa, era estruturada influenciada pelo tipo climático local. Em regiões frias, onde o 

clima rigoroso era marcado por longos e frios invernos, encontram-se densos 

aglomerados habitacionais sendo apenas os pátios, o único espaço a céu aberto. A 

orientação, tamanho e forma do pátio possibilitava a entrada do Sol baixo do Inverno 

que aliado à inercia térmica, concebida pela terra, permitia que as habitações fossem 

quentes no Inverno e frescas no Verão.  

A casa chinesa é constituída por várias “sub-casas”. O pátio é delimitado a norte pela 

casa principal, que servia de morada aos donos da casa; do lado este e oeste situam-
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se as casas secundárias usadas como residência dos filhos. A sul, em alguns casos, 

encontrava-se ainda uma terceira dependência, usada como espaço para os 

convidados e um muro com um portão de entrada. Noutros é construído, apenas o 

muro com o portão, separando a casa e o pátio da rua.    

 

Ilustração 31 - Desenho esquemático do Pátio chinês. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O muro é construído não só pela sua função de separar a rua da casa, mas também 

por um carácter simbólico presente na cultura chinesa. Os chineses acreditavam que 

com o muro os maus espíritos não conseguiam penetrar na casa, pois embatiam na 

parede.  

Virados para o pátio-jardim eram rasgadas as janelas, de grandes dimensões. Para o 

exterior/rua eram abertos, apenas pequenos vãos e sempre altos para não estarem ao 

alcance dos transeuntes. 
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Ilustração 32 - Wang Family Grand Courtyard, North China's Shanxi Province, China. (Lee, 2013) 

 

2.1.2.6. PÁTIO JAPONÊS 

Situado no Oceano Pacifico, o Japão é composto por 1042 ilhas, ocupando assim, 

uma extensão de 377 801 Km2. O seu relevo é essencialmente montanhoso e 

vulcânico. 

O clima japonês pertence ao domínio da monção em quase todo o país, com 

excepção do norte, onde é temperado frio. 

Os primeiros povos a fixarem-se neste território teriam vindo da Sibéria Oriental 

(Ainos), e o Império japonês, de tradição xintoísta, foi fundado em 660 a.C. por Jimmu, 

descendente directo de Ameterasu, deusa do Sol. 

Descendentes de tribos provenientes do continente asiático, eram governados pelo 

chefe do clã mais poderoso, reconhecido como supremo chefe religioso, judiciário e 

político-militar. Foi desenvolvida uma civilização agrária. 

Com o aumento do poder dos clãs mais influentes, começaram a surgir rivalidades 

internas e a decrescer a autoridade imperial, lutando cada grupo pela hegemonia. Foi 

neste período que se verificou a introdução do budismo e a forte influência cultural da 

China. 

http://www.at0086.com/The-Wang-s-Grand-Courtyard/
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Ilustração 33 – Mapa do Japão (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
A partir do século VII, a arquitectura japonesa começou a sofrer influências da cultura 

chinesa, quer no ordenamento das cidades, quer na localização de edifícios 

importantes. 

As cidades foram assim ordenadas, tal como as cidades Chinesas, segundo uma 

malha rectangular de ruas com o palácio imperial ao centro. As casas nobres, outros 

palácios e edifícios do governo foram dispostos ao longo de um eixo N. – S.  

Se os templos e as habitações eram modestos, por outro lado os edifícios da nobreza 

e do governo eram monumentais, com um grande impacto na paisagem. Mesmo 

assim, a arquitectura japonesa tentou sempre que possível, a integração da 

construção no meio envolvente, ao contrário da chinesa, que era mais grandiosa.  

Esta preocupação é notória na localização escolhida para os santuários xintoístas 

(religião japonesa, predecessora do budismo), que se situavam em deslumbrantes 

locais em contacto com a natureza com uma atmosfera misteriosa, sugerindo uma 

grande proximidade com os deuses.  
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Ilustração 34 – Cidade de Heian, Japão. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.204) 

 

Dada a abundância de árvores e influenciada pela China, a arquitectura japonesa 

adoptou a madeira como principal material de construção, bastante adequada para um 

país que está sujeito ao surgimento de constantes terramotos. 

O clima e a geografia deste país insular, foram dois dos principais condicionantes no 

desenho da arquitectura doméstica tradicional.  

As casas são quase sempre viradas para sul, com um único piso e com beirais 

bastantes salientes da construção.  

 

Ilustração 35 – Casa tradicional japonesa, Japão. ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.205) 
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Ilustração 36 - Desenho esquemático do Pátio Japonês. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O pátio era rodeado por muros altos, e era construída uma varanda para contemplar 

este espaço. Para os japoneses o pátio-jardim era um espaço muito importante, um 

espaço de união com a natureza. 

 

Ilustração 37 – Interior de uma casa japonesa. (Lolipop, 2009) 

 
As construções tentavam tirar o maior partido possível das florestas luxuriantes e 

através da madeira flexível tornava-as protectoras em caso de um sismo, 

acontecimento muito frequente na região.  

No interior da casa havia poucas paredes sólidas, predominando a utilização de 

painéis móveis, ou corrediços, de madeira e de papel de arroz que subdividiam as 

áreas internas em uma série de outros espaços, bastante arejados. Também as 

janelas eram móveis de modo tirar o maior partido dos ventos marítimos e das 

correntes oceânicas, para que a frescura trazida por estes ventos penetrassem na 

casa produzindo um ambiente mais ventilado.   
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2.1.2.7. PÁTIO MUÇULMANO 

O Islamismo47, ou religião muçulmana, nasceu na Arábia, no início do século VII, 

através de Maomé48, que cerca de 610, disse ter recebido a visita do Anjo Gabriel, que 

lhe revelou uma nova fé.  

Inspirado no judaísmo e no cristianismo, religiões com quem tem algumas afinidades, 

o islamismo é a mais recente religião monoteísta, que teve a sua expansão por 

numerosos territórios que iam da Europa Ocidental (Península Ibérica e França) até ao 

Extremo Oriente (fronteiras da China e da India). Os muçulmanos revelaram uma 

grande tolerância na governação do seu Império: respeitaram a religião, os costumes 

e as propriedades privadas dos povos conquistados, mas exigiram uma nova 

organização territorial com o árabe como língua oficial e o dinar como a moeda do 

Império. 

 

Ilustração 38 – Mapa da expansão da religião e Império Islâmico. (Ilustração nossa, 2013) 

 

                                            
47

 Religião muçulmana que teve origem na Arábia, no século VII. Fundada pelo profeta Maomé, que se 
intitulou portador da palavra de Deus e que reuniu num livro (Alcorão) todas as leis e dogmas da nova 
religião, livro que tem como característica principal não se ocupar apenas da religião, mas também das 
leis que regem a comunidade muçulmana, da organização da família, estruturando a sociedade e 
estabelecendo as bases de conduta e também da economia e da politica.  
48

 Maomé (570-632) fundador do Islamismo. Nasceu em Meca, filho de uma prestigiada família da tribo 
Quaraych. Conta a tradição que só aos quarenta anos foi arrebatado pela primeira visão. Em meditação, 
no monte Hira, surgiu-lhe o anjo Gabriel, que o exortou a pregar contra o politeísmo e a preparar-se para 
o Juízo Final. Até ao fim da sua vida suceder-se-iam as revelações, durante as quais foi compondo o 
Alcorão, réplica de um livro sagrado, arquétipo, à guarda do anjo Gabriel. 
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Também na arquitectura as normas impostas pela religião muçulmana tinham de ser 

seguidas, na construção de raiz ou na reconversão do pré-existente. 

Deste modo, as cidades deveriam ser cidades secretas, que não se vê, que não se 

exibe, que não tem rosto, como se fosse tapada por um véu. Era uma cidade 

funcional, mas em termos formais, representava um organismo simples e até tosco. 

  

Ilustração 39 – Simulação da Cidade Muçulmana. (Oliveira, 2011)  

 
Do passado grego, conservaram apenas as termas convertendo-as em estruturas 

mais modestas e estritamente para higiene. Não tem Ágora, nem nenhum local para 

assembleia de cidadãos, nem circos, teatros, anfiteatros ou estádios. 

Predominava o casario compacto e pobre, com terraços e pátios (os únicos espaços 

abertos ao exterior). As fachadas das casas não são erguidas para a rua, mas sim 

para o interior dos pátios das habitações, pois tal como acontece em toda a cidade, as 

casas são também espaços secretos e íntimos.   

As ruelas eram tortuosas e o conceito de rua como o conhecemos, não existia. As 

chamadas ruas eram vias sem saída, que não servia o interesse público mas sim o 

interesse do conjunto de casas a que essa rua dá acesso. É uma rua privada que de 

noite se fechava, isolando e protegendo a comunidade. A estas estruturas de rua mais 

casa, conhecidas por nós como azinhagas, denominavam-se na cultura muçulmana de 

adarves. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LbrKQtEQ-wvM4M&tbnid=N4_38Psc07Dp0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rsrsrssite.xpg.com.br/cidade_islamica.html&ei=oo9dUtfaPMGv0QWj1oGABg&psig=AFQjCNFq9YTryp3jEkkPCqhsXSlY2K547w&ust=1381949725362975
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A cidade tem ainda, uma porta que fecha o local do exterior. Este é um elemento 

primordial. A porta era dupla: a primeira dava acesso a um espaço amplo, utilizado 

como pátio de armas. Atravessando esse pátio, chegava-se a uma segunda porta, a 

qual se entrava na medina49.    

As casas, tal como algumas cidades, continuaram a seguir a principal configuração 

que vinha das civilizações anteriores, agora com algumas adaptações. 

A casa tradicional muçulmana era normalmente pequena, com um ou dois pisos, com 

fachadas brancas com um aspecto pobre, sem qualquer adorno. A decoração não era 

permitida no exterior, pois para os muçulmanos, a casa era da família que a habitava, 

por isso não deveria ser admirada pelas pessoas exteriores, mas sim pelos habitantes 

e no interior.  

 

Ilustração 40 – Casa-pátio muçulmana – Planta tipo ([Adaptação a partir de] Schoenauer, 2000, p.155) 

 
Esta ideia, de a casa pertencer somente a quem a habita, também está evidente na 

ausência quase total de vãos nas fachadas. A casa era concebida para proteger a 

privacidade e intimidade das famílias. Assim os vãos existentes são da porta de 

entrada e algum vão, necessário para a correcta ventilação da casa. Eles podiam ser 

ao nível do chão, ou então muito altos, para que os transeuntes da rua não pudessem 

espreitar para o seu interior. Normalmente, eram ainda protegidos por persianas de 

                                            
49

 Centro antigo da cidade árabe. 
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madeira, para que do interior pudesse apreciar o exterior, mas o inverso não ser 

possível.  

[…] é um mundo intransponível que só pertence aos seus habitantes. […] Esta casa é 

fechada ao exterior. A sua vida organizava-se para dentro, para o pátio, elemento 

dinamizador da casa, do ambiente familiar. A simplicidade da fachada é bem acusada 

porque ela não merece atenção: são os muros que vedam, que separam drasticamente 

o exterior do interior. Lá dentro, a penumbra mantém a frescura indispensável. O pátio 

descoberto é emoldurado por arcarias que suportam o piso superior. (Pinheiro, 1992, p. 

7) 

 

Ilustração 41 - Desenho esquemático do Pátio muçulmano. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A casa era organizada em torno de um pátio interior, geralmente rectangular e 

totalmente isolado do exterior. Era o pátio que servia de espaço organizador da casa. 

Os compartimentos eram organizados em torno de si, e era nele que grande parte das 

actividades do quotidiano das mulheres da família, se desenvolviam. Os quartos e 

outros compartimentos eram utilizados apenas à noite ou na estação mais fria. Neste 

espaço encontravam-se os poços (em casas mais abastadas era possível encontrar 

ainda, fontes ou piscina).  
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Ilustração 42 – Pátio Islâmico. (Ana, 2012) 

O pátio era delimitado por galerias que dão acesso às salas, quartos e outras 

dependências. Este é considerado o espaço feminino da casa, conhecido como Harim, 

o espaço sagrado proibido aos homens de fora da família.  

Na parte da casa perto do exterior, encontravam-se as salas dos homens. Eram 

colocadas o mais perto da entrada para que os homens nunca se cruzassem com as 

mulheres da casa. Nestas salas os homens da família, recebiam as visitas, bebiam 

chã de infusão e conversavam dos mais variados assuntos.  

2.1.2.8. PÁTIO NA RESPOSTA CONTEMPORÂNEA DA ARQUITECTURA 

MODERNA 

Abordaremos o caso paradigmático da obra, do arquitecto espanhol Joseph Lluis 

Sert50 (1902-1983), os pátios continuaram serem utilizados como solução para um 

                                            
50

 Joseph Lluis Sert (1902 – 1983) foi um arquitecto e urbanista espanhol. Estudou na Escola de 
Arquitectura de Barcelona, sua cidade natal, e depois mudou-se para Paris para trabalhar com Le 
Corbusier. Foi co-fundador do GATCPAC (Grupo de Arquitectos e Técnicos Catalães para o Progresso da 
Arquitectura Contemporânea), que se tornaria extensivo a outras regiões espanholas (GATEPAC). 
Interessado, como Le Corbusier, na integração das artes, realizou o pavilhão espanhol da Exposição 
Internacional de Paris de 1937, juntamente com Picasso, Julio González, Calder e Miró. Em 1939 emigrou 
para os EUA. De 1947 a 1956 foi presidente do CIAM (Congresso Internacional de Arquitectura Moderna) 
e em 1958 foi nomeado decano da Harvard Gradue School of Design e professor de Arquitectura na 
Universidade de Harvard. Como urbanista, é autor de vários projectos para diversas cidades latino 
americanas. Entre as suas construções mais notáveis, sempre de caracter tipicamente mediterrâneo, 
destacam-se a embaixada dos EUA em Bagdad (1955), o Museu da Fundação Maeght em França (1959 
– 1964), grupos de moradias para as Universidades de Harvard (1958 – 1965) e Boston (1960 – 1965) e 
em Espanha o estúdio do pintor Miró, em Palma de Maiorca, e o edifício da Fundação Joan Miró, em 
Barcelona (1975).  
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modo de habitar particular. As casas-pátio (como passaram a ser denominadas na 

modernidade) ganham um novo fulgor.  

 

Ilustração 43 – Desenho de Joseph Lluis Sert, Casa Sert, 1958. (Issole, 2010) 

A Casa Sert (1958) é considerada o paradigma da casa-pátio. Grande parte das 

características presentes nos primórdios da casa-pátio, atravessaram séculos até à 

modernidade. Outras alteraram-se, absorvendo e reflectindo agora características 

contemporâneas. O uso da transparência é uma delas. Até aqui, o pátio era formado 

por paredes opacas onde eram pontualmente abertos vãos para que pudesse haver 

um contacto controlado com o exterior. Na modernidade a ausência de paredes 

opacas e a introdução de grandes vãos (paredes transparentes) faz com que a 

simbiose entre interior e exterior seja conseguida em pleno.  

No entanto a principal característica do pátio continua intacta. O pátio continua a ser 

um centro na construção, intimo e privado que não deve ser devassado. O dono da 

casa continua a ser o mediador de quem tem acesso a ela, sendo para isso criados 

“filtros” que impedem o devassar da vida íntima da casa e consequentemente de quem 

habita o pátio.    

http://veredes.es/blog/wp-content/uploads/2009/10/Sert.jpg
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A Casa Sert é um protótipo de uma unidade habitacional que seria multiplicada, 

formando uma residência em banda, inserida num campus universitário. 

 

Ilustração 44 – Vista do pátio central, Casa Sert, 1958. (Issole, 2010) 

Construída em terrenos da Universidade de Harvard, em Cambridge, perto do campus, 

esta casa tem uma planta rectangular de 18x30m, com fachadas em tijolo pintado e é 

constituída por três pátios, um no centro do edifício totalmente virado para o interior e 

dois em cada lateral. A aparente simetria da caixa é rompida por duas divisões que 

criam saliências, o quarto de hóspedes e a garagem.  

 

Ilustração 45 – Plano da Casa Sert, 1958. (Issole, 2010) 

Esta abordagem da privacidade de modo introvertido faz com que os habitantes 

tenham apenas convívio com o exterior através dos pátios. Toda a casa é fechada 

http://2.bp.blogspot.com/_oQ8ASjZDcXk/TLZpHxf1DgI/AAAAAAAACRM/Cvwp1VBKQpw/s1600/casa-sert_06.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_oQ8ASjZDcXk/TLZqDniIsqI/AAAAAAAACRQ/0-OIsy6WMVU/s1600/casa-sert_01.JPG
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para o exterior, e as divisões “abrem-se” para os pátios laterais. O pátio central é 

deixado para a circulação, como nos claustros, mas neste caso esta circulação é 

trabalhada para que não sejam definidos corredores, permitindo assim uma máxima 

utilização de um espaço relativamente pequeno.  

 

Ilustração 46 - Desenho esquemático do Pátio da Casa-Pátio Sert. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O plano é dividido em várias áreas, bem definidas. A sala de estar e a zona de 

refeição são separadas por uma lareira e são. Numa área semelhante e no lado 

oposto (estes dois espaços são separados pelo pátio central) encontra-se a zona 

intima, com os quartos e instalações sanitárias.  

Os outros dois lados que formam a forma rectangular são ocupados pela entrada 

principal e por um pequeno escritório, no lado norte e no lado sul situam-se uns 

arrumos e a cozinha, que tem acesso garagem, onde encontram-se umas escadas 

que dão a uma cave. Nesta cave estão os equipamentos de aquecimento e de ar 

condicionado, espaços de armazenamento e ainda espaço para passatempos.  

As paredes interiores são construídas em madeira, por ser mais económico. As 

paredes que dão para os pátios, são edificadas através de grandes planos 

transparentes, sejam vãos fixos (janelas) como móveis (portas de correr) que 

permitem a continuidade interior/exterior. Isto possibilita um atravessamento da visão, 

permitindo visualizar toda edificação a partir de qualquer ponto.  

Todos os pátios são revestidos com lajes pré-moldadas em cimento e revestidas a 

pedra, sendo que no pátio lateral oeste é ainda utilizada pedra da calçada como 

prolongamento para o exterior, do espaço de refeição.  
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Ilustração 47 – Vista de um dos pátios laterais, Casa Sert, 1958. (Issole, 2010) 

Os pátios estão intimamente ligados aos espaços interiores, pois eles são o seu 

prolongamento, seja em uso seja em termos visuais. Estes pátios são abrigados seja 

por paredes, seja pela vegetação permitindo o uso pelos utilizadores, tanto de inverno 

como de verão.  

Todo o projecto é regido pela proporção áurea ou número de ouro. O pátio central tem 

por base um quadrado medindo 24x24m e a sala de estar juntamente com o pátio 

frontal desenha um quadrado perfeito. 

SÍNTESE DO PONTO 2.1.  

Como síntese do subcapítulo anteriormente apresentado, achei que a citação de Pais 

da Silva, sobre o Pátio era a que melhor se adequava. (vide anexo B) 

Espaço aberto […] compreendido no interior do edifício. Este é lajeado, geralmente 

rodeado de arcadas, servindo de passeio.  

Parte de terreno descoberto que, situado no centro de um complexo arquitectónico, 

serve para iluminar e arejar os recintos internos. Foi usado desde a época assírio – 

babilónica e egípcia para edifícios de carácter sacro e profano. Eram providos de Pátio, 

casas e templos na antiga China, na India, nos países muçulmanos […]. Pátio é o átrio 

e o peristilo das habitações romanas […]. (Pais da Silva, 2005, p. 279/280) 

http://2.bp.blogspot.com/_oQ8ASjZDcXk/TLZyVbbCPTI/AAAAAAAACRw/Sofp8HFoqIM/s1600/casa-sert_05.JPG
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Tábua 6 - Diagrama síntese do arquétipo Pátio. (Ilustração nossa, 2013) 

 

INTRODUÇÃO AO PONTO 2.2. 

O presente subcapítulo apresenta a tipologia Claustro: a sua definição, configuração e 

filosofia e simbolismo por detrás deste espaço.  

O Claustro está intimamente ligado ao programa Monástico (Mosteiro, a casa dos 

monges). Este “espaço aberto” teve a sua origem no plano para o Mosteiro de Saint 

Gall (cerca de 820 d.C.), onde ficou desde logo definida a forma básica do Claustro.   

 

2.2. ESCALA MONÁSTICA - CLAUSTRO 

2.2.1. DEFINIÇÃO 

CLAUSTRO construção normalmente de forma quadrangular, com um ou dois andares 

constituídos por galerias cobertas, abertas para um pátio através das arcadas. 

Estrutura fundamental de um mosteiro, surge quase sempre encostado a um dos lados 

da igreja, desenvolvendo-se à sua volta as várias dependências conventuais, muitas 

delas comunicando directamente com as galerias. (Bonifácio,2002, p.86)  
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A palavra claustro nem sempre teve o mesmo significado. Começou por ser usado 

para designar a condição de se viver uma vida monástica, uma situação de clausura 

espiritual, derivado da palavra do latim claudere. Mais tarde, à medida que os 

mosteiros se iam desenvolvendo e multiplicando, passa-se a designar por claustrum, 

um espaço físico no interior do mosteiro51, continuando a ter um significado de 

clausura, mas agora uma clausura física, personificada num espaço/divisão. 

El claustro representa una parte esencial dela evolución del patio, pues todos los 

monasterios barrocos, poseen patios de gran interés.
52

 (Blaser, 2004, p.8) 

 

Ilustração 48 – Vista de um Claustro, Mosteiro de Alcobaça, Francesco Rocchini. (Magalhães, 2011) 

 
O claustro trata-se assim de um “espaço aberto” no interior de uma construção, tal 

como acontece com a tipologia pátio. Se o pátio era um espaço no interior da 

habitação, o claustro é igualmente um vazio dentro de uma habitação, mas neste caso 

num mosteiro, a casa dos monges. 

El claustro era concebido entonces más como un elemento exterior rodeado de 

galerías, y en sí mismo considerado, que como un patio que pudiera servir como tal en 

cuanto centro y articulación de otros locales. 

                                            
51

 Palavra derivada do grego monasteron que significava, inicialmente, lugar para viver sozinho.  

Convento onde os monges vivem não sós, mas isolados do mundo.  
Conjunto de edifícios onde vivem os monges em comunidade subordinados, consoante a ordem, a regras 
próprias que influenciaram a organização e a disposição das várias construções que constituem o 
mosteiro. A estrutura iniciada pelos beneditinos a partir do século VI impôs-se a quase todas as ordens 
daí em diante. Centralizando os edifícios à volta do claustro, desenvolvia-se toda uma serie de 
dependências de modo a tornar os mosteiros auto-suficientes, funcionando alguns, particularmente na 
Idade Média, como importantes centros culturais e de desenvolvimento económico no domínio da 
agricultura.   
52

 “O claustro é uma parte essencial da evolução do pátio, pois todos os mosteiros barrocos possuem 
pátios de grande interesse.” (Tradução nossa) 
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[…] 

El claustro no era un patio, o no era al menos de un modo completo, es decir, con todo 

lo que ello podía significar y de hecho significaría más adelante.
53

 (Capitel, 2005, p. 24) 

Assim, o claustro é um espaço aberto ao céu, no interior do edifício, essencial ao 

funcionamento do complexo arquitectónico, que é o mosteiro. É o espaço central 

organizador, rodeado de galerias, recorrendo para isso de arcos e/ou colunas, que 

encerravam em si, um espaço central ou jardim interior. Este jardim tinha um poço 

central onde se cruzavam os eixos, que partiam do centro de cada arcada ou galeria, 

organizando deste modo, o espaço em quadrantes. 

As galerias são ainda espaços sugestivos pelo controlo diafragmático da luz (sombra).  

O claustro poderia sofrer algumas alterações dada a implantação do mesmo no 

território, ou por questões regionais, mas deveria-se manter sempre o plano pré-

estabelecido: uma galeria (galeria norte ou sul) deveria ser encostada à Igreja, onde 

os monges poderiam ler ou meditar e que por esse motivo deveria receber o nome de 

Claustro de Leitura ou da Colocação.  

Na galeria seguinte situavam-se a Sacristia e a Sala do Capitulo (uma peça muito 

importante e que geralmente era construída com ornamentação muito rica; era um 

lugar de reunião da comunidade religiosa, onde se liam livros da ordem e onde o 

abade organizava as tarefas para os monges seguirem) e por isso chamava-se 

Claustro do Capitulo.  

Na terceira galeria, encontrava-se o refeitório com a cozinha de um dos lados, 

designando-se deste modo, de Claustro do Refeitório. Este poderia ainda receber o 

nome de Claustro de Sexta, devido à procissão que passa da igreja para o refeitório, 

após o ofício de sexta.  

Por fim, a última galeria, funcionava essencialmente de corredor de circulação e em 

alguns casos, situar-se os dormitórios. Esta galeria não tinha nenhuma denominação 

específica.    

                                            
53

 “O claustro foi, então, concebido mais como um elemento exterior rodeado por galerias, e em si mesmo 
considerado, que, como um pátio poderia servir em quanto centro e articulação com outros locais. 
[…] 
O claustro não era pátio, ou pelo menos não era num modo completo, ou seja, com todo o que ele 
poderia significar e de facto significaria mais tarde.” (Tradução nossa) 
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Ilustração 49 – Diagrama da organização do claustro num Mosteiro. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Este é um espaço com uma grande relevância, enquanto elemento organizador de 

toda a estrutura do mosteiro, passando a construir juntamente com a Igreja, o espaço 

mais importante do conjunto monástico, pelos seus diferentes usos. 

E sendo a sua existência importante numa catedral, nos mosteiros e conventos o seu 

papel é ainda mais significativo. Se a igreja é a cabeça, o Claustro é o coração de todo 

o complexo conventual. De facto, num mosteiro este espaço funciona como o centro da 

vida da comunidade, desenrolando-se a vida litúrgica dentro da igreja, e tudo o resto 

em torno do claustro. (Villamariz, 2002, p. 29) 

O Claustro é, ao mesmo tempo, um lugar de oração, de meditação, de repouso, de 

plantação de alimentos. É um lugar de passagem entre as diversas divisões do 

Mosteiro, sobretudo entre o Convento e a Igreja, sendo percorrido várias vezes por 

dia.  
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A proximidade deste espaço à biblioteca, fazia com que este fosse usado pelos 

monges para a leitura, dado a sua boa luminosidade natural. Assim, era no claustro 

que se desenvolvia grande parte da vida quotidiana dos monges, o local onde se 

desenrolavam os seus ofícios, cumprindo sempre as normas e regulamentos 

estabelecidos pelos Mosteiros. Era neste espaço que os monges liam, rezavam, iam 

buscar água ao lavatorium, faziam a tonsura e a barba, lavavam e estendiam as 

roupas entre outras actividades.  

 

Ilustração 50 – Claustro da Sé Velha, Coimbra. (Ribeiro, 2010) 

 
Tal como acontece no Pátio, também o Claustro tem por base uma organização 

centralizada em que um espaço central organiza todos os espaços em torno de si. 

Mas o claustro não é um edifício é um elemento dentro de um edifício, o Mosteiro. 

Este tem uma organização agrupada: “[…] usam a proximidade para relacionar os 

espaços uns com os outros. Consistem em espaços celulares repetitivos, que têm 

funções similares e que partilham de um traço visual comum, como a forma e a 

orientação.” (Colquhoun, apud, Braizinha, 1989, p. 340-342). Esta organização permite 

ainda a existência de outras organizações de modo a criar uma hierarquia de espaços 

dentro da estrutura: “[…] A homologia e a axialidade podem ser usados para 

hierarquizar os diferentes espaços que articulam a importância dentro da organização, 

juntamente com a dimensão, a forma e a orientação.” (Braizinha, 1989, p. 344)   

O claustro é igualmente um espaço de passagem constante, pois torna-se necessário 

atravessá-lo para chegar às várias dependências - para os encontros diários na sala do 

capitulo, para a entrada na igreja, para a entrada no refeitório; é também no claustro 

que se encontra frequentemente um pequeno lavabo junto ao refeitório, onde os 

monges procediam à lavagem das mãos antes das refeições ou quando regressavam 
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dos trabalhos do campo […] Paralelamente, o claustro era um lugar de contacto com a 

natureza, o único para os monges que viviam isolados do mundo, sendo significativo 

que o jardim do centro do claustro fosse associado a um paraíso terrestre, como o seu 

próprio nome implica […] (Villamariz, 2002, p. 30-31) 

Este era ainda, o único espaço onde os monges tinham contacto com o exterior, o 

único onde eles conseguiam ter a comunhão com a natureza, sendo assim 

considerado por todos, um paraíso terrestre.   

Tal como acontece com o pátio, também o claustro tem por detrás, uma simbologia 

espiritual - talvez mais forte - por se tratar de um elemento importante na casa de 

Deus. 

No mosteiro, o verdadeiro espaço do paraíso era o claustro, com o jardim carregado 

de simbolismos e associações. A rosa ou a roseira, por exemplo, simbolizava o 

sangue de Cristo, e a água – sempre presente neste espaço – representava os rios 

que se cruzavam no Jardim do Éden.  

[…] "paradisus claustri", que associava todo o espaço do mosteiro a um jardim de 

delicias era mesmo frequente entre os monges - o retiro do mundo e o contacto com 

Deus num espaço dedicado à oração e a uma vida casta contribuíam para a afirmação 

dessa ideia. (Villamariz, 2002, p. 31) 

 

Ilustração 51 – Diagrama da configuração do Jardim do Éden. (Reis-Alves, 2005) 

 

Mas são mais, os paralelismos que se podem fazer entre este local, e um plano 

ancestral.  
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Para muitos, como por exemplo Jean Chevalier54, este espaço é uma analogia a uma 

Jerusalém Celeste, representada pelo Ônfale que marca o centro do mundo, onde se 

cruzam as quatro direcções do espaço e onde existe um poço, ou uma árvore, ou em 

alguns casos, uma coluna. Este paralelismo também se pode encontrar no claustro, 

visto como um centro cósmico, concentrando em si mesmo três níveis do universo: o 

mundo subterrâneo, representado pelo poço; a superfície do solo; e o mundo celeste 

representado por uma árvore, roseira, coluna ou por uma cruz. O claustro é assim 

visto um espaço íntimo e próximo com o Divino. 

Os claustros expressavam a necessidade de encontrar o equilíbrio dos movimentos 

tornando-se verdadeiros oásis de paz e espiritualidade.  

Eles continuaram a ser um local de passagem, um ambiente privilegiado, de repouso 

espiritual e de contemplação, criando harmonia entre os diversos estilos construtivos. 

2.2.2. ORIGEM/RAÍZES 

2.2.2.1. MOSTEIRO DE SAINT GALL 

Com a planta de Saint Gall, a forma básica do claustro fica definida e daí em diante 

este esquema irá ser utilizado como modelo: tanto cluniacenses como cistercienses 

irão repetir cuidadosamente as disposições de Saint Gall. (Villamariz, 2002, p. 29) 

No século IX, a estrutura dos edifícios monásticos têm uma forte expansão por toda a 

Europa. O complexo monástico sofre ainda uma grande evolução, passando a fazer 

parte dele, não só os edifícios de culto, mas também, as habitações religiosas, as 

dependências destinadas às provisões, enfermarias para idosos, escolas e vários 

claustros, cuja forma aos poucos vai sendo definida. 

A simples reflexão do tema e elaboração do plano é o reflexo da importância que a 

organização interna de um mosteiro atingia então.  

Com a necessidade de estabelecer o traçado do complexo monástico, no mesmo 

século, é apresentado um esquema preciso de todos os componentes de um mosteiro 

                                            
54

 Jean Chevalier (1906-1993) é um escritor, filósofo e teólogo francês. Conhecido pela co-autoria do 
Dictionnaire des símbolos (Dicionário de símbolos). Dicionário de símbolos é um trabalho enciclopédico 

da antropologia cultural, escrito em parceria com o poeta francês e explorador da Amazónia Alain 
Gheerbrant, Esta obra dedica-se ao estudo dos simbolismos por trás dos mitos, sonhos, hábitos, gestos, 
formas, figuras, cores e números encontrados na mitologia e no folclore. Em 1964, Chevalier trabalhou na 
UNESCO como director do departamento de relações para os Estados-Membros, vindo a demitir-se para 
prosseguir a escrita e pesquisa. 
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e como deveriam ser desenhados. Esse projecto seria o do Mosteiro de Saint Gall, em 

Saint Gall, Suíça. 

 

Ilustração 52 – Abadia de Saint Gall, cerca de 820, Saint Gall, Suíça. (Marjanovic, 2012) 

 
O mosteiro que acabou por ser construído não é o descrito no conhecido documento. 

Esse documento acabou por ser encarado apenas, como uma proposta ideal como 

deveria ser desenhado e projectado um mosteiro. Este projecto representa a vontade 

do Abade Gotzbert de encontrar um plano perfeito e ideal, de acordo com as regras da 

ordem beneditina. A sua origem poderá remontar a um concilio reunido em Aix-la-

Chapelle (Aachen, na Alemanha) entre 816 e 817.   

O plano do mosteiro torna claro todos os componentes de um grande convento 

carolíngio, para uma comunidade auto-suficiente. No centro da estrutura encontra-se a 

grande Igreja conventual com duas torres destacadas de planta circular à frente da 

fachada oeste.   

A norte, o mosteiro teria uma hospedaria e a residência do abade. O abade era o 

administrador e guia espiritual do mosteiro, bem como o grande responsável pela 

organização da vida e da comunidade monástica.  

Junto à casa do abade ficava a escola externa, destinada ao ensino dos jovens que 

não procuravam a vida monástica como futuro.   
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A leste encontrar-se-ia a enfermaria e uma escola de noviços com um pequeno 

claustro no interior. Nesse local situava-se ainda uma capela e os alojamentos para os 

noviços, bem como o cemitério. No flanco meridional estariam as oficinas e os 

celeiros.  

Além destas dependências, teria ainda um hospital para os idosos e uma grande 

biblioteca que seria recheada de livros produzidos pelos monges e uma fonte de 

cultura para o clérigo.  

A sul fica anexado o claustro principal, com planta quadrada de 30 metros de lado, 

composto por quatro galerias, e a partir do qual se acede a dependências da vida 

íntima dos monges. 

Contudo, a relevância deste espaço enquanto elemento organizador de toda a 

estrutura do mosteiro, passando a construir, juntamente com a igreja, o local mais 

importante do conjunto monástico, o seu aproveitamento para várias funções e a sua 

valorização surgem apenas posteriormente com as ordens de Cluny e Cister. 

(Villamariz, 2002, p. 29-30) 

 

Ilustração 53 - Planta em pergaminho do Mosteiro de Saint Gall, cerca de 820, Saint Gall, Suíça. (Gympel, 2001, p. 21) 

 
O claustro é colocado lateralmente à Igreja, e acedia-se a partir da galeria norte onde 

os monges liam e meditavam.  

[…] a área do claustro e suas dependências, que surgem aqui separadas do mundo, 

formando um mosteiro dentro do mosteiro. Colocado lateralmente à igreja, rodeiam-no 

as principais dependências do mosteiro: dormitório a este, refeitório a sul (e junto ao 
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refeitório aparece já um lavabo para as abluções dos monges) e armazém a oeste; as 

quatro galerias abrem para um terreno ajardinado que recebe o nome de paradisos, 

numa associação simbólica com o paraíso. (Villamariz, 2002, p. 29) 

As quatro galerias abrem-se para um terreno ajardinado que recebe o nome de 

paradisos, numa associação simbólica com o paraíso.   

 

Ilustração 54 – Corte axonométrico do claustro do Mosteiro de Saint Gall, Saint Gall, Suíça. (Fazio, 2009, p. 204) 

SÍNTESE DO PONTO 2.2. 

Como síntese do subcapítulo anteriormente apresentado, achei que a citação de Pais 

da Silva, sobre o Claustro era a que melhor se adequava. 

1. Pátio interior de convento rodeado de galerias com arcadas, de um ou dois andares, 

que servem de passeio aos religiosos. Os Claustros, cuja planta quadrada reproduz o 

atrium das casas romanas, justapõem-se geralmente à ilharga norte da igreja. O 

espaço central é o pátio ou quadra, que pode servir de cemitério ou jardim. Para as 

galerias podem dar outros anexos como a Sala do Capitulo ou o refeitório.  

[…] 

4. Pátio inicialmente, quadrado ou rectangular, rodeado de pórticos, derivado do atrium 

romano, usado como local de passeio ao ar livre e descongestionante interno dos 

ambientes de um mosteiro ou de um complexo de edifícios religiosos. O Claustro existe 

desde o […] século IX na planta da Abadia de Saint Gall. Situa-se no centro do 

mosteiro para permitir aos religiosos que se encontram nas várias partes do edifício 

monástico igual facilidade de acesso. As abadias de maior importância tinham dois 

Claustros (a seguir à abside e perto do ingresso W. da igreja: o primeiro era comum a 

todos os religiosos, o segundo, ao abade e aos eclesiásticos mais iminentes). Também 

as catedrais e as colegiadas têm em comum um Claustro circundado de edifícios de 

habitação e de salas de reunião. Os pórticos dos Claustros, cujas paredes são por 
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vezes pintadas, são de arcadas e colunelos que se apoiam sobre um murete baixo e 

variam na forma e na disposição. (Pais da Silva, 2005, p. 98-99)  

 

Tábua 7 – Diagrama síntese do arquétipo Claustro. (Ilustração nossa, 2013) 

 

INTRODUÇÃO AO PONTO 2.3. 

O presente subcapítulo apresenta a tipologia Pátio-Claustro: a sua definição, 

configuração e filosofia e simbolismo por detrás deste espaço.  

O Pátio-Claustro está intimamente ligado ao Edifício Instituição/Edifício Público: 

Hospitais, Escolas, Museus, Bibliotecas e até Prisões. Este “espaço aberto” teve a sua 

origem na evolução das anteriores tipologias Pátio e Claustro, já anteriormente 

expostas neste trabalho. 

Este salto do programa Doméstico e Monástico para o Edifício Instituição 

proporcionou-se, dada a necessidade no período Neoclássico (séculos XVIII e XIX) de 

construir edifícios públicos em grande escala e em grande número. As novas 

construções deixaram de ser para uso privado mas sim para uso e resposta da 

sociedade, do colectivo.  
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Neste período também os arquitectos e filósofos tentaram difundir os seus ideais de 

melhor construir um edifício para este fim. Um dos grandes nomes desta doutrina foi o 

arquitecto Jean Louis Nicolas Durand.  

2.3. ESCALA INSTITUCIONAL – PÁTIO - CLAUSTRO 

2.3.1. EDIFÍCIOS INSTITUIÇÃO 

INSTITUIÇÃO estabelecimento de utilidade pública; organização; fundação 

O edifício Instituição ou maioritariamente, conhecido por edifício público, é como o 

nome indica, um edifício construído (especialmente ou adaptado) com a finalidade de 

albergar serviços administrativos ou serviços de carácter público, isto é, a servir a 

sociedade onde se inserem.  

Assim, podemos delimitar 6 categorias de Instituições, conforme a sua finalidade e o 

seu papel na sociedade: 

- Instituições Políticas - órgãos e os partidos políticos. 

- Instituições Religiosas (possuem nomes de acordo com a religião) – Igrejas, 

Templos, Sinagogas, Mesquitas, Centros Espíritas ou outras denominações. 

- Instituições Educacionais – Escolas, Universidades, etc. 

- Instituições Científicas – Hospitais  

- Instituições Culturais – Museus, Bibliotecas 

- Instituições Espíritas 

 

Ilustração 55 e 56 - Instituição Cultural, Biblioteca Nacional de Lisboa, Lisboa e Instituição Cientifica, Hospital Dona 
Estefânia, Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013).  
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Quando falamos em edifícios públicos, e onde nasceu este conceito, temos de voltar 

ao passado, aos séculos XVIII e XIX. Nesta altura, a Europa e principalmente a França 

passavam por grandes mudanças.  

Em meados, do século XVIII, em França começava-se a desenvolver um novo 

movimento artístico, conhecido posteriormente, como Neoclassicismo55. Este 

movimento teve por base os ideais do Iluminismo56 e um revivido interesse pela 

Antiguidade Clássica57, em contrapondo-se, deste modo, aos excessos vividos no 

Barroco58 e no Rococó59.  

A nível social vivia-se uma ascensão da sociedade burguesa influenciada pelo 

pensamento Iluminista e um crescimento demográfico demasiado rápido, devido ao 

desenvolvimento técnico e cientifico que acontecia na Europa.  

Os iluministas defendiam um novo mundo fundado no progresso científico e técnico, 

na moralização dos costumes, no liberalismo politico e na educação do povo. Para 

eles, era o tempo dos homens “iluminados”, cultos e informados. Deste modo viram 

nos ideais da Revolução Industrial reflectidos os seus ideais – “liberdade, igualdade e 

fraternidade”. 

Deste modo, nos finais do século XVIII, em França vivia-se um período de grande 

descontentamento social e de grave crise económica e financeira. Para encontrar uma 

solução, Luís XVI convocou os Estados Gerais. Foi aí que a votação por cabeça, 

defendida pelo Terceiro Estado, encontrou forte oposição da nobreza e clero que 

pretendiam a votação por ordem social. Este diferendo levou a que o Terceiro Estado 

                                            
55

 Corrente artística dominante na Europa na segunda metade do século XVIII. O neoclassicismo 
desenvolveu-se como reacção contra os excessos do Barroco e contra a frivolidade do estilo Rococó, 
então imperante. A estética do neoclassicismo invoca os valores normalmente associados à arte 
Antiguidade greco-romana: harmonia, clareza, simplicidade, idealização. O estilo neoclássico alcançou o 
seu apogeu entre 1790-1815 e prolongou-se até à segunda metade do século XIX.  
56

 Movimento filosófico que se desenvolveu no século XVIII e que defendeu o pensamento racional, a 
liberdade e o progresso científico como o único caminho para o bem-estar e a felicidade do homem. 
Surgido em Inglaterra com Locke, teve forte expressão em França com Voltaire, Diderot, Montesquieu e 
Rosseau, e na Alemanha com Kant e Lessing.  
57

 Vocábulo referente ao período histórico compreendido entre os séculos VII-VIII a.C., até à queda do 
Império Romano do Ocidente no século V d.C.. Neste período insere-se as duas civilizações 
consideradas às mais importantes deste período, a civilização grega e romana, consideradas mais tarde 
como berço da estética e da perfeição pelo movimento Neoclássico.   
58

 Estilo artístico surgido em Roma no século XVII, associado ao movimento da Contra-Reforma e 
caracterizado por uma linguagem dinâmica, expressiva e exuberante, nas formas e na plástica.  
59

 Movimento artístico do século XVIII. Desenvolveu-se na Europa, tendo a sua origem na França de Luís 
XIV, após o barroco (com o qual em certos aspectos está relacionado). O Rococó consistiu num sistema 
eminentemente ornamental, que se afastou de toda a ordem, regularidade e simetria, e se aplicou a toda 
a decoração de interiores, mobiliário, ourivesaria e objectos de variado uso.       
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se unisse numa Assembleia Constituinte e jurasse mudar o regime, dotando a França 

de uma Constituição.   

 

Ilustração 57 – Tomada da Bastilha
60

, Jean Pierre Houël, 1789. (D’Ornelas, 2011) 

A oposição frontal a esta assembleia, por parte do monarca, provocou uma insurreição 

popular que atacou a prisão da Bastilha e fez com que a Assembleia Constituinte 

tomasse decisões importantes: a abolição do regime feudal; a votação da declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão; a nacionalização e venda, em hasta 

pública, dos bens do clero.  

Em 1791 foi também aprovada uma Constituição que levou à divisão tripartida dos 

poderes e à soberania da nação. Foi o fim da monarquia absoluta e o início da 

monarquia constitucional que o monarca recusou e por isso foi aprisionado. Grupos 

revolucionários dividiram-se em moderados (Girondinos) e radicais (Jacobinos).   

Aqui nascia um novo estado, um estado republicano, democrático, laico e burguês 

fundado em ideais e valores que viriam a estender-se por toda a Europa e Estados 

Unidos, com a progressiva implantação do liberalismo61. Consolidou-se uma 

sociedade organizada em classes sociais – capitalistas, burgueses e trabalhadores.  

Após a Revolução, o desenvolvimento do movimento neoclássico, está interligado à 

necessidade de acomodar as novas instituições da sociedade burguesa, bem como, à 

                                            
60

 A Tomada da Bastilha (prisão politica que constituía o símbolo da monarquia francesa) a 14 de Julho de 
1789 marca o início do processo revolucionário que depõe o rei Luís XVI (morto na guilhotina em 1793), 
cria uma Assembleia Constituinte e promulga a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão que garante direitos iguais entre todos os cidadãos e maior participação politica ao povo. A vida 
pública passa a ser dominada pelo Terceiro Estado (burguesia, trabalhadores e camponeses) que 
constitui partidos políticos lutando pelo poder.  
61

 Doutrina politica que defende os direitos e as liberdades individuais, a livre-concorrência (a valorização 
pela formação intelectual e pelo trabalho) e a igualdade dos indivíduos perante a lei.  



O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício : do pátio habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo                                                   102 

construção de edifícios que melhor representassem o novo estado republicano. Esses 

edifícios deveriam responder à felicidade pública, privilegiando a construção de 

edifícios que servissem o público, a sociedade francesa. Para Hitchcok, “ […] el 

neoclassicismo romântico es un estilo predominantemente público, y su utilitarismo es 

más bien estatal que privado.”62  

O público deveria prevalecer sempre sobre o privado, tornando-se assim, as entidades 

públicas as grandes impulsionadoras do desenvolvimento do neoclássico, através da 

encomenda de vastíssimos edifícios importantes para a construção de uma nova 

cidade, conforme os ideais iluministas, mas também, segundo o ambicioso e 

grandioso sonho napoleónico.  

Deste modo, estabelece-se que os edifícios de carácter público deveriam ser 

construídos através de uma arquitectura monumental, plena de dignidade, clareza, 

gravidade, grandeza e robustez, tornando-se símbolos do novo poder francês.  

A cidade medieval dá lugar a uma cidade “clássica”, na qual o novo poder do Estado 

entra em cena de forma monumental e se oferece através da perspectiva ao olhar do 

individuo, traça avenidas, praças e jardins urbanos que acabam com a amálgama de 

ruelas, vielas e hortas, afasta e transforma as muralhas, redefine e separa o público do 

privado, os espaços interiores e exteriores, afecta-lhe funções, inventa os passeios e 

as montras. […] as ruas alargam-se e diferenciam-se funcional e socialmente, as 

cidades expandem-se, os subúrbios proliferam, agrupando de uma nova maneira 

populações e actividades. A arquitectura constitui-se paralelamente como uma 

disciplina moderna, isto é, que diz respeito a um campo específico integrando valores e 

técnicas novas pronta a mergulhar nas referências antigas, mas permitindo-se também 

novas liberdades […]. Esta primeira cidade é moderna porque ela é concebida 

racionalmente para indivíduos diferenciados. […] Esta cidade traduz a instauração do 

Estado-nação, a ampliação do território, a mobilização de ciências e técnicas novas e 

recém-nascida autonomia do individuo. Esta cidade é também moderna porque ela é 

projecto; ela cristaliza a ambição de definir o futuro, de o controlar, de ser a 

concretização espacial de uma sociedade nova; ela é o desenho de um desígnio. De 

facto, dela nascerão as utopias, que serão as suas formas-limite. (Asher, 2010 p. 

26/27)   

Os dois grandes representantes desta nova visão arquitectónica, e conhecidos como 

os arquitectos “da revolução” foram Étienne-Louis Boullée63 (1728-1799) e Claude-

Nicolas Ledoux64 (1736-1806), os pais do Edifício Monumental65 e Edifício Metrópole66.   

                                            
62

 “ […] o neoclassicismo romântico é um estilo predominantemente público, e a sua utilidade é mais 
estatal do que privada.” (tradução nossa) 
63

 Étienne-Louis Boullée
63

 (1728-1799) arquitecto visionário francês, do período neoclássico, conhecido 
pelos seus projectos monumentais e utópicos, com uma forte carga ideológica, muitos deles não 
passaram do projecto. 



O Vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício : do pátio habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição 

Sandra Patrícia Ramos do Carmo                                                   103 

Outros arquitectos encontraram na doutrina e no ensino a ferramenta para difundir as 

novas perspectivas, da também nova arquitectura. Os dois grandes percursos deste 

modo de transmitir as novas “regras” foram Jacques-François Blondel67 (1705 – 1774) 

com a obra Cours d’Architecture68 (1771 – 1777) e J.N.L. Durand com as duas obras: 

Précis des leçons d’Architecture données à L’École Royale Polytechnique (1802-1809) 

e Recueil el parallèles des édifices en tous genres anciens et modernes (1799-1800). 

Os palácios e as igrejas passaram para segundo plano, na arquitectura, passando a 

serem construídos em menor número, mas não deixaram de ser influenciados pela 

nova estética, latente no movimento Neoclássico, adaptando-se estas construções, às 

regras da Antiguidade Clássica como o templo grego ou as basílicas paleocristãs.  

Com a nova sociedade francesa, surgem os novos edifícios, os chamados Edifícios 

Monumentais. O Teatro é um desses edifícios que passa a ser construído para o 

público em geral, em maior número e erguido com um grande fausto. Passa a 

desempenhar um papel de moral, destinado à educação do povo, em consonância 

com os ideais reformadores e moralizantes do Iluminismo. Surgem os primeiros 

Museus, onde seriam expostos obras de artistas, bem como, para receber as obras e 

objectos trazidos por Napoleão, das suas expedições ao Egipto.   

                                                                                                                                
64

 Claude-Nicolas Ledoux
64

 (1736-1806) arquitecto visionário e urbanista francês, do período neoclássico. 

Menos radical que Boullée teve algumas das suas obras construídas. Publicou no livro L’Architecture 
Considerée (1804), de entre eles destacamos as Salinas Reais de Chaux, uma cidade ideal utópica 
projectada para um estabelecimento industrial.  
65

 Edifício com uma escala gigantesca, colossal, grandiosa, imponente. 
66

 Edifício – Cidade. 
67

 Jacques-François Blondel (1705 – 1774) arquitecto francês. Em 1740 abriu a sua própria escola privada 

de artes, a École des Arts, em Paris, onde se formaram arquitectos que mais tarde se tornaram 
bastante famosos como Boullée, Brongniart, Chalgrin, La Guêpière, Desprez, de Wailly, 
Gondoin, Ledoux, Guimard e Rondelet.  
Foi professor de arquitectura na Académie d’Architecture em 1762, tendo publicado as suas aulas em 
livro, intitulado Cours d’Architecture, o mesmo nome que em 1675 o seu avô, o também arquitecto 
François Blondel, deu a uma obra similar.  
68

 Cours d’Architecture (1771 – 1777) obra de Blondel com um caracter doutrinário. A abordagem de 
Blondel à arquitectura era enciclopédica. Ele respeitava as abordagens tradicionais e construía em cima 
delas, num sistema educacional abrangente. Blondel pretendia que os seus alunos fossem capazes de 
analisar os problemas arquitectónicos de modo imparcial, mas a partir dos conhecimentos adquiridos.  
Na obra Blondel une os três ramos da arquitectura tradicional Vitruviana: a decoração, a distribuição e a 
construção e trata todos de igual modo. De seguida, ele divide o seu curso em três partes, organizados 
em dois volumes de textos e um de esquemas e desenhos. Na primeira parte é tratada a decoração de 
edifícios, onde é apresentada em primeiro uma discussão abrangente de todas as ordens, inclusive a 
história desde sua origem a partir da cabana primitiva, até meados do século XVIII. Na segunda parte 
Blondel se ocupa com a proporção, a decoração e a distribuição dos interiores em edifícios domésticos. A 
terceira e última parte, foi escrita por Pierre Patte (um dos seus discípulos), após a morte de Blondel, e 
nele contém material de decoração de interiores, e informações sobre construção, adaptado por Patte do 
artigo de Blondel contida na Enciclopédia e de artigos do próprio Patte, de suas Mémoires. 
No volume II são demonstrados os vários tipos de edifícios públicos e privados.  
Neste trabalho Blondel é uma fonte inesgotável de informações: "O Cours d'Architecture é rico em 
materiais de grande interesse para os alunos deste período, e tornou-se num manual importante, muitas 
vezes substituindo as obras de François Blondel e D'Aviler." (Millard) 
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Nesta época despontam ainda as primeiras Bibliotecas (o conhecimento deixa de estar 

encerrado nos mosteiros), o Banco, a Bolsa, a Sede do Governo, o Parlamento, o Arco 

do Triunfo.   

 

Ilustração 58 - Interior of Henry VII Chapel, c.1750, Canaletto. (Cecil B Harmsworth, 1919) 

Um dos edifícios que melhor representa esta nova visão é o L'Hôtel National des 

Invalides (Residência Nacional dos Inválidos), em Paris, França. Mesmo que o início 

da sua construção remonte ao reinado de Luís XIV, este viu a sua construção 

atravessar vários reinados, e por isso nele é possível encontrar referências de 

diversos movimentos.  

É um complexo de edifícios que hoje alberga museus e monumentos que contam a 

história militar francesa, bem como um hospital e uma residência para antigos 

combatentes, o principal objectivo para a construção do mesmo.  

 

Ilustração 59 - L'Hôtel National des Invalides, Paris, França. (Survol-Paris, 2012) 
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Mandado construir originalmente por Luís XIV69, foi sofrendo ao longo dos anos e dos 

séculos que se seguiram algumas alterações. 

Ordenado projectar em 1690, foi confiado o seu plano ao arquitecto Libéral Bruant70 

(1635-1697) e escolhido a planície de Grenelle, então subúrbios de Paris.  

Os Inválidos é um conjunto de grande monumentalidade, com uma planta semelhante 

a uma grelha, como o El Escorial71, ocupa uma área vastíssima, com edifícios 

rectangulares dispostos em torno de dezasseis grandes pátios com arcos. Destes 

dezasseis pátios há um que é colocado ao centro do edificado sendo por essa razão 

não só o mais importante a nível simbólico como mesmo em escala. Este é 

                                            
69

 Luís XIV, o Grande (1638 – 1715) filho do rei Luís XIII (1601 – 1643), quando seu pai morreu a regência 
foi entregue à sua mãe. Em 1615, tomou conta efectiva do reino e deixou o poder nas mãos de 
Manzarino, que continuo a política de Richelieu. Morto Manzarino em 1661, Luis XIV comunicou ao 
Conselho de Estado que passava a governar sozinho, concentrando cada vez mais o poder nas mãos do 
monarca. No plano interno teve de defrontar uma crise gravíssima, quer no aspecto politico e social quer 
a nível económico e financeiro. Armado da teoria da origem divina do poder real, apoiada por Bossuet, 
centralizou completamente a administração do reino ao mesmo tempo que, sob o impulso de Colbert e 
outros ministros esclarecidos, fez progredir a França, desenvolvendo novas indústrias. No plano 
internacional, a sua acção foi contudo menos eficaz, tendo sido baldados todos os esforços para anexar 
territórios vizinhos. Á data da sua morte, a França estava a braços com graves perturbações sociais e 
exausta do ponto de vista financeiro.  
70

 Libéral Bruant (1635-1697) foi um arquitecto francês. Ficou conhecido pela sua obra do Hôtel des 
Invalides, Paris, terminada pelo seu colaborador Jules Hardouin Mansart. O edifício é até uma mistura 
entre o alto barroco de Bruant e o barroco tardio de raízes mais académicas de Mansart. Libéral Bruant foi 
o mais notável de uma família que produziu uma longa série de arquitectos activos do desde o Século XVI 
ao século XVIII. Em 1660, liberal Bruant foi o arquitecto escolhido para reabilitações do velho arsenal de 
Louis XIII (o Salpêtrière), que estava sendo convertido em uma combinação de reformatório e orfanato. 
Hoje em dia é conhecido como Hospital Pitié-Salpêtrière. Bruant construiu, ainda para si mesmo, em 
1685, um palácio que actualmente abriga o museu Bricard (Musée de la Serrure). 
71

 Real Mosteiro do El Escorial (1563 – 1584) mosteiro construído no lado sul da Guadarrama, uma 
povoação de São Lourenço do Escorial, por ordem do rei Filipe II, para perpetuar a memória da Batalha 
de São Quintino, ganha pelos espanhóis no dia de São Lourenço do ano de 1557. O projecto, devido a 
Juan Bautista de Toledo, foi completado a partir de 1567 (data da sua morte) por Juan de Herrera, 
arquitecto e matemático que já trabalhara em Bruxelas. É de realçar o papel do próprio Filipe II na 
concepção do edifício, ao influenciar o abandono completo dos recursos decorativos e o uso exclusivo da 
pureza das linhas arquitectónicas. Todo o mosteiro, que mede 206 por 161 m, é construído em grandes 
blocos de granito cinzento. Os seus cantos estão ocupados por quatro torres, coroadas por agudas 
agulhas de lousa, e do interior erguem-se as duas torres gémeas da fachada da igreja e a vasta cúpula, 
cuja cruz terminal atinge 95 m de altura. As quatro fachadas são gigantescas telas lisas de pedra, com 
janelas quadradas e uma imposta sem molduras que corta a altura, separando os dois pisos térreos dos 
dois superiores. No alto, existe uma robusta cornija suportada por modilhões despidos. A fachada oeste, 
mais animada, tem na parte central oito colunas toscanas colossais que suportam um corpo alto com 
quatro colunas jónicas embutidas. Entre os dezasseis pátios interiores, destacam-se o que antecede a 
igreja, chamado dos Reis, o do Palácio e o dos Evangelistas, que tem dois pisos de arcos sobrepostos 
(toscano o inferior e jónico o alto), com um templete cupular no centro, entre quatro tanques. A igreja, 
projectada pelo arquitecto italiano Paccioto em 1562, tem planta de cruz grega coberta por uma 
gigantesca cúpula de 90m de altura. No presbitério, ergue-se o grande retábulo de 30m de altura, 
projectado por Herrera e realizado em bronze dourado e mármores policromados pelo escultor Giacomo 
Trezzo. Outros locais notáveis do mosteiro são o Panteão dos Reis, cripta octogonal de 10m de diâmetro, 
terminada em 1654 por De Crescenzi, num estilo faustoso muito afastado da severidade típica do 
conjunto do monumento; a ampla sacristia e a enorme biblioteca, de 52 m, na qual se conservam 
preciosos códices.       
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denominado de Pátio da Honra (Cour d’Honneur), uma espécie de parada militar, onde 

eram efectuados os desfiles e celebrações militares. 

 

Ilustração 60 – Pátio de Honra (Cour d’Honneur), L'Hôtel National des Invalides. (Balhannah, 
2013)  

 
A estrutura edificada originalmente era formada por um hospital militar, uma residência 

para os veteranos (casa de retiro, maison de retraite); uma manufactura, para a 

confecção dos uniformes militares e uma tipografia; e umas oficinas que rapidamente 

foram transformadas em quartos suplementares, quando os existentes deixaram de 

ser suficientes.  

 

Ilustração 61 – Planta L'Hôtel National des Invalides, Arq. Bruant , 1676, Paris, França.  (Fer, 2009) 
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Mais tarde erigiu-se ainda a Igreja Saint-Louis des Invalides – ou "Igreja dos Soldados" 

– onde os veteranos que ali se encontravam a viver pudessem pedir protecção e 

auxilio. 

Mais tarde, e após a conclusão desta primeira igreja, D. Luís XIV encomendou uma 

segunda igreja, mas esta deveria ser para uso exclusivo da família real. Assim surgiu a 

Igreja do Dôme, de 107 metros de altura, que se tornou um grande panteão militar. 

Esta última igreja foi construída como uma continuidade da já existente. A nave do 

edifício constitui a igreja dos soldados (église des soldats), sendo o coro, sob a cúpula, 

qualificado como igreja da cúpula (église du dôme). 

O arquitecto responsável pelo projecto destas duas igrejas (num edifício continuo) foi – 

ao contrário do resto do complexo – Jules Hardouin-Mansart72. Este arquitecto já 

trabalhava como auxiliar de Bruant no projecto das enfermarias.  

 

Ilustração 62 – Igreja do Dôme, L'Hôtel National des Invalides, 1706, Arq. Mansart, Paris, 
França. (Balhannah, 2013) 

 
A catedral é posicionada centralmente de modo a dominar o Pátio de Honra.  

Inspirada pela Basílica de São Pedro, em Roma, a Catedral des Invalides ou Igreja do 

Dôme tem uma planta em cruz latina, inscrita numa base quadrangular. As fachadas 

são compostas por duas ordens sobrepostas. A entrada é construída como um grande 

                                            
72

 Jules Hardouin-Mansart (1413 – 1506) arquitecto francês. Discípulo de seu tio François Mansart. Foi 
uma das figuras mais destacadas da arquitectura do classicismo francês. A sua primeira obra foi o 
Palacete del Val, no bosque do Saint Germain, a que se seguiram o Palácio de Clagny (1678 – 80), perto 
de Versalhes, para Mme. De Montespan, e o de Marly (1686 – 97). Luís XIV encarregou-o da ampliação 
do Palácio de Versalhes (1678 – 87). A ele se devem a Galeria dos Espelhos, a Orangerie, a Colunata do 
parque e o Grande Trianon. Em Paris, construiu a grande cúpula da Igreja dos Inválidos (1680), traçou os 
planos da Praça Vendôme e da Praça das Vitórias e construiu vários palácios particulares.  
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pórtico encimado por um frontão triangular. A cúpula está colocada sobre um alto 

tambor, cujo segundo andar está ornado por altas janelas. A parte baixa do tambor 

está rodeada por colunas cercadas por altas janelas com lintéis curvos. Estas colunas 

não estão dispostas segundo os pontos cardiais, uma vez que foram reagrupadas em 

grupos de dois por dois para assegurar a estabilidade da cúpula.  

A cúpula em forma oval, rodeada por potes de fogo, está recoberta de ricos motivos 

dourados de troféus e perfurada com óculos. Por fim, é encimado por um lanternim.  

2.3.2. TIPOLOGIA PÁTIO-CLAUSTRO E SUA UTILIZAÇÃO 

Otros tipos de patio son, por ejemplo, los patios de fábricas, claustros, patios de armas, 

patios de servicio, patios de butacas... Aunque no incluyen necesariamente la palabra 

patio, estos son términos claramente definidos que se refieren a un espacio diferente al 

de calles y plazas.
73

 (Blaser, 2004, p.8) 

Ao longo dos séculos, a tipologia pátio ou mesmo a tipologia claustro, caíram em 

desuso. As casas passaram a ser construídas de outras formas e os mosteiros, com a 

crise na Igreja Católica74, também começaram a escassear as novas construções.  

Com o movimento Neoclássico, no século XVIII e século XIX, e a consequente 

necessidade de construir edifícios públicos – como foi exposto no capítulo anterior, a 

sociedade neoclássica via a utilidade pública como um o principal objectivo para a 

construção de novos edifícios – muitos arquitectos encontraram no pátio uma das 

tipologias que melhor respondia às necessidades.  

La ordenación en torno a patios ya no ocupó una posición que pusiera describirse en 

absoluto como principal, ni siquiera como significativa; sin embargo, y contra lo que 

pudiera esperarse, no dejó de existir del todo. Se transformó por completo en otra cosa 

de lo que había sido en el pasado, pero en esa transformación puede decirse que tomó 

                                            
73

 “Outros tipos de pátio são, por exemplo, pátios de fábricas, claustros, pátios de armas, pátios de 
serviços, pátios de assentos... Apesar de não ser necessário incluir a palavra pátio, estes termos referem-
se, claramente, a um espaço diferente das ruas e praças.” (Tradução nossa) 
74

 Em 19 de Abril de 1791, o Estado Francês passa a administrar todos os bens da Igreja Católica. Em 
Julho do mesmo ano é aprovada Constituição Civil do Clero. Esta nova constituição era composta por um 
conjunto de leis aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa de modo a substituir 
Concordata de Bolonha e tinha como objectivo a reorganização da igreja francesa, transformando os 
sacerdotes católicos paroquiais em "funcionários públicos eclesiásticos" extinguido assim a classe social 
Clero. Este "funcionários públicos eclesiásticos" perderam todos os privilégios bem como todos os direitos 
feudais. O mais importante foi a extinção do dízimo (imposto pago por todos ao Clero). Como era de 
esperar o Papa foi contra e condenou a Constituição Civil do Clero.  
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una nueva vitalidad, aun a pesar de lo minoritario que fue su empleo.
75

 (Capitel, 2005, 

p. 161)  

 

Tábua 8 – Diagrama Evolutivo dos diferentes tipos de vazios o Pátio, o Claustro e o surgimento de um terceiro. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Mas uma questão impõe-se. Poderá esta nova tipologia inserida num edifício de 

caracter público ser considerado um pátio? Um claustro? Ou nenhum dos dois? 

La variación de escala y uso así como el crecimiento del programa nos van a enseñar 

el sometimiento de la ordenación del conjunto a leyes elementales de asentamiento: las 

crujías edificadas, han de servirse, para la luz y el acceso, del patio y sus galerías o del 

espacio externo. Estas reglas siempre han de conservarse y ser capaces de 

extenderse a las de formaciones de grandes conjuntos con patios múltiples. Al utilizar 

programas específicos, estos conjuntos deben incorporar con frecuencia elementos 

singulares – templo, teatro, etc. – como componentes ajenos pero compatibles con la 

disposición claustral. 

Las elementales normas de asentamiento que la naturaleza protagonista del patio 

supone permiten extraordinarias libertades de forma y disposición, así como el servir de 

                                            
75

 “A organização em torno de pátios já ocupava uma posição que podia ser descrita como principal, 
assim como significativa; no entanto, e ao contrário do que seria de esperar, ele deixou de existir 
completamente. Se transformou por completo em outra coisa diferente do que havia sido no passado, 
mas essa transformação pode dizer-se que tomou uma nova vitalidade, embora tenha sido usado de 
modo minoritário.” (Tradução nossa) 
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soporte de muy diversas arquitecturas que acepten dicho rigor y utilicen esa libertad.
76

 

(Capitel, 2005, p. 9) 

Se considerarmos que o arquétipo pátio é destinado ao programa habitacional, casa; e 

o arquétipo claustro é destinado ao programa monástico, o mosteiro; então para o 

programa público, de um edifício instituição terá de ser uma terceira tipologia, 

característica e única para este tipo de edifício. Uma junção dos dois, do pátio e do 

claustro, a que chamarei de pátio-claustro e que virá a ser usado em vários edifícios 

institucionais com diferentes finalidades, desde escolas, museus, hospitais, 

bibliotecas. 

É um espaço, por um lado com funções e usos semelhantes aos anteriores (paz, 

recolhimento, proximidade com a natureza), e por outro com novos, como a 

possibilidade de controlo e vigilância, a possibilidade de uso colectivo.   

Chega-se assim ao Pátio-Claustro como conceito77 na medida em que este é tido no 

universo da arquitectura como uma tipologia que torna a sua forma desvinculada de 

um programa arquitectónico específico e redutor. Esta nova tipologia tem a sua origem 

e desenho na união das características e formas do arquétipo Pátio e do arquétipo 

Claustro.  

É assim uma tipologia única que une e encerra em si dois mundos, o Pátio e o 

Claustro.  

Também, é ainda reconhecido como um modelo operativo para a edificação de 

edifícios de megaescala ou megaforma. 

                                            
76

 “A variação de escala e de uso, bem como o crescimento do programa vai-nos ensinar a subordinação 
da organização com um conjunto de leis elementares de edificação: os compartimentos construídos, têm 
que servir, para a luz e acesso ao pátio e às galerias ou espaço exterior. Estas regras devem ser sempre 
mantidas e capazes de estenderem-se a grandes conjuntos de formações com vários pátios. Ao utilizar 
programas específicos, estes conjuntos, devem incorporar com frequência elementos únicos - templo, 
teatro, etc. - como componentes independentes, mas compatíveis com a disposição claustral. 
[…] 
As regras básicas do edificado, que tem como protagonista o pátio permitem liberdade de formas e 
disposição, bem como servir de suporte de uma variedade de arquitecturas que aceitam esse rigor e 
utilizam essa liberdade.” (Tradução nossa)  
77

 Em filosofia, designa a representação abstracta de um objecto que é conseguido através da capacidade 
de abstracção da inteligência, que relativamente a um dado objecto apreende um certo número de 
características que o definem ou isolam dos outros objectos. A filosofia tradicional estabelece uma 
distinção entre o conceito formal, que é aquilo que a inteligência capta da coisa.  
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Tábua 9 – Diagrama síntese do arquétipo Pátio-Claustro. (Ilustração nossa, 2013) 

 

2.3.3. TÁBUAS DE DURAND – METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS 

A partir del siglo XVIII, y ya de modo pleno en el siglo XIX, se produjo la sustitución del 

sistema antiguo del proyecto – el que a lo largo de este libro hemos llamado claustral, o 

de ordenación en torno a patios – por otro que, con sus primeros antecedentes en el 

manierismo palladiano y vignolesco, se consolidó con las secuelas de la arquitectura de 

la ilustración, como fue la vulgarización de J.N.L. Durand, y, sobre todo, con la 

enseñanza académica y los métodos de proyecto de beaux arts, extendidos finalmente 

por todo el mundo.
78

 (Capitel, 2005, p. 161)  

Jean Louis Nicolas Durand (1760 – 1834) arquitecto, professor e autor francês, foi uma 

importante figura do Neoclassicismo e um dos pais da arquitectura, que usa como 

                                            
78

 “A partir do século XVIII, e de um modo pleno no século XIX, houve a substituição do sistema antigo do 
projecto - que ao longo deste livro chamado claustral, ou de organização em torno de pátios - por outro, 
que teve os seus princípios no maneirismo palladiano e vignolesco, consolidada na arquitectura da 
ilustração, como foi a popularização de J.N.L. Durand, e, acima de tudo, com os métodos de ensino e 
académicos da beaux arts, difundido posteriormente por todo o mundo.” (Tradução nossa) 
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base elementos modulares simples, antecipando o que viria a ser a arquitectura 

industrializada, de edifícios feitos a partir de elementos estandardizados. 

 

Ilustração 63 – Retrato de Jean Nicolas Louis Durand. 
(Celebfan, 2013) 

 

Trabalhou com o arquitecto visionário Étienne-Louis Boullée, reduzindo as suas ideias 

“extravagantes”, a uma tipologia normativa e económica edificável.  

Em 1795 começou a dar aulas na École Polytechnique79. Foi com a matéria leccionada 

nas suas aulas, que lançou as obras Précis des leçons d’Architecture données à 

L’École Royale Polytechnique (1802-1809) e Recueil el parallèles des édifices en tous 

genres anciens et modernes (1799-1800), consideradas por muitos como as bíblias da 

arquitectura neoclássica.  

Mais tarde, as suas obras vieram a ser conhecidas pelas Tábuas de Durand, devido 

ao seu carácter doutrinário. 

2.3.3.1. PRECIS DES LEÇONS D’ARCHITECTURE, LOUIS DURAND 

O tratado de arquitectura de Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des Leçons 

d'Architecture tem uma grande importância pelo seu aspecto/carácter doutrinário, já 

                                            
79

 École Polytechnique é uma das mais célebres e antigas escolas de engenharia. Foi fundada em 1794, 
durante a Revolução Francesa, é um estabelecimento de ensino público, administrado pelo Ministerio de 
Defesa de França. O seu lema é “Pour la Patrie, les sciences et la gloire” (“Para a Pátria, a ciência é a 

glória”) estabelecido por Napoleão Bonaparte, indica desde logo a relação estreita que este 
estabelecimento teria em relação à pátria e à pesquisa científica.    
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que expõe a ideia de uma estandardização ou esquematização do projecto 

arquitectónico. 

Durand elabora um método de projectar totalmente sistematizado que fixa uma trama 

como base para colocar as paredes e os elementos de carga, que podem combinar-se 

com conjuntos ordenados, à semelhança de um jogo de construção. A dimensão axial 

do espaço crítico pode variar, desde logo, segundo a função do programa, mas a 

trama determina sempre o sistema de construção de base que pode ser composto por 

paredes, arcos, corpos de edifícios, pátios, etc.  

Qualquer programa torna-se fácil de projectar e de executar, graças a combinações 

horizontais e verticais de diferentes tipos de montagens. Durand utiliza, 

permanentemente em suas aulas, a quadrícula, que fez a sua primeira aparição de 

forma tímida na arquitectura do século XVIII e que irá dar origem a papel milimétrico. A 

estandardização permite constituir todo um manancial de elementos universais, cujas 

combinações podem projectar todos os tipos de edifícios.  

Assim, o tratado Précis des Leçons d'Architecture organiza-se em dois volumes: no 

primeiro, Durand explana toda a teoria geral (regras para a implementação da sua 

visão), no segundo volume são apresentadas as soluções para a construção de cada 

edifício ou obra de arquitectura, segundo a função que desempenhará. 

No primeiro volume, Durand apresenta as linhas gerais e a características particulares 

do seu pensamento. 

Para ele, a arquitectura tinha como principais objectivos a utilidade pública ou privada 

e proporcionar aos indivíduos e à sociedade em geral protecção e felicidade. Se por 

algum acaso, algum destes pontos não fosse concedido, então a arquitectura não 

responderia às necessidades básicas. 
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Tábua 10 - Organograma do pensamento de J.N.L. Durand, exposto na obra Précis des leçons d’Architecture données à L’École Royale 
Polytechnique, 1802-1809. (Ilustração nossa, 2013) 

Para Durand, a utilidade deveria ser a primeira função/finalidade da arquitectura, e só 

encontraria expressão de duas formas: fazendo edifícios adequados ao uso pretendido 

e minimizar o esforço físico e financeiro necessário para a sua conclusão. Assim, 

estas duas formas são traduzidas, por ele, em duas palavras conveniência e 

economia.   

A conveniência só estará garantida, e o edifício apto para a sua finalidade, se a 

construção responder a três parâmetros: Estabilidade, Higiene e Salubridade, e por 

fim, Comodidade. 

A construção será estável, se houver uma selecção de materiais de boa qualidade e 

inteligentemente dispostos e se o número e disposição dos suportes for em número 

suficiente e colocados perpendicularmente em relação à maior resistência.  
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Será higiénica e salubre se a exposição solar for para sul em países frios e para norte 

em países quentes. Se as fachadas forem perfuradas por aberturas permeáveis ao ar 

e à luz e em número considerável. E por fim, se os revestimentos protegerem contra a 

humidade e contra a entrada de água.  

Por último, será comoda, se o número e tamanho de todas as suas partes, formas, 

condições e disposição têm uma relação directa com a sua finalidade.  

Já a economia é conseguida através da Simetria, Regularidade e Simplicidade. Estes 

parâmetros são alcançados pelas formas regulares, como o círculo, o quadrado ou o 

rectângulo.  

Para conseguir que o edifício ou construção desse resposta a todas estas premissas, 

Durand achou a solução através de um método arquitectónico, sistematizado, 

esquematizado e estandardizado, tendo como base uma trama onde posteriormente 

eram dispostos os elementos arquitectónicos, como as paredes, os elementos de 

carga, os arcos, os corpos arquitectónicos e por fim, (e o mais importante para a 

minha dissertação) os pátios.  

Os pátios, para Durand, eram como quartos, e eram uma das peças principais dos 

seus edifícios. 

Courtyards, like rooms, may be square or circular, longer than they are wide, or wider 

than they are long; they may be surrounded by plain walls or porticoes, and often by 

both. Some porticoes continue all around; others occupy only one side, or two, or three; 

sometimes the portico appears only on the ground floor, supporting either the rooms of 

the upper floor or a terrace placed before such rooms; and sometimes it supports a 

second portico. Porticoes may consist of colonnades or of arcades of various kinds. 

From what has just been said, it is clear that, where disposition becomes the sole 

concern, this part of a building - like all the parts of which we have already spoken - may 

present an infinite variety of forms. (Durand, 2000, p. 124)
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Após, esta introdução teórica onde são demonstradas, segundo ele, as metas da sua 

arquitectura, o seu significado e os princípios gerais da sua teoria, Durand mostra 
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 “Os pátios, como os quartos, podem ser quadrados ou circulares, já que eles são mais amplos quando 
são mais largos; eles podem ser delimitados por paredes lisas ou pórticos, e muitas vezes por ambos. 
Alguns pórticos delimitam todo o perímetro; outros ocupam apenas um lado, ou dois, ou três; às vezes o 
pórtico aparece apenas no piso térreo, apoiando tanto os quartos do andar superior ou de um terraço 
colocado antes de tais salas; outras vezes ele pode suportar um segundo pórtico. Pórticos podem 
consistir de colunatas ou de galerias de vários tipos. 
Pelo que acaba de ser dito, é claro que, quando se torna a disposição a única preocupação, esta parte de 
um edifício - como todas as partes de que já falamos - podem apresentar uma variedade infinita de 
formas.” (Tradução nossa) 
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vários materiais e o modo de os usar/empregar antes de tratar das formas e suas 

combinações.  

Apenas na segunda parte, deste volume, é que serão indicados os diferentes modos 

de combinar os elementos arquitectónicos, ficando claro os resultados visuais que as 

obras iriam ter. É também nesta parte, que são demonstrados, através de plantas e 

alçados, vários sistemas estruturais, desde as colunatas com embasamento de 

inspiração greco-romanas, até às formas do renascimento com arcos e abóbadas.  

 

Ilustração 64 – Combinações Horizontais, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p. 192-193) 

 

Ilustração 65 - Combinações Verticais, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p. 204-205) 

 
É comum, nos seus exemplos, a insistência na repetição dos elementos, tanto 

horizontais como verticais e o interesse pelos mais variados perfis que podem 

construir as torres centrais e laterais, bem como a incorporação de espaços livres nas 

composições arquitectónicas em forma de pátios, loggias e pérgulas.  
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As fachadas monumentais com os seus grandes pórticos são uma minoria, sendo 

mais frequente por parte de Durand, o uso de colunatas, que aparecem em varandas, 

vestíbulos, galerias e espaços centrais.  

 

Ilustração 66 – Conjunto de desenhos que apresentam as diferentes tramas/bases do pensamento de J.N.L. Durand, 1802-1809. 
(Durand, 1802-1809, p. 216 - 217, 224 – 225, 230 – 231 e 234 - 235) 

 
No segundo volume, Durand passa de uma consideração da arquitectura em termos 

de elementos estruturais para a apresentação sistemática dos edifícios conforme a 

sua função. Deste modo, numa primeira parte, apresenta os rasgos urbanísticos, onde 

estão incluídos as pontes, as ruas, as praças, e elementos, supostamente, essenciais 

para a cidade clássica ideal, como os arcos do triunfo e monumentos funerários. Na 

segunda parte considera os templos (Durand nunca fala em igrejas, mas sim em 

templos), palácios, tesourarias, tribunais, edifícios municipais, escolas, bibliotecas, 

museus, observatórios, faróis, mercados, casas de câmbio, alfândegas, edifícios de 

exposições, teatros, banhos públicos, hospitais, prisões e quartéis. Aqui estavam 

representadas todas as estruturas individuais do modelo de cidade napoleónica, mas 

que Napoleão Bonaparte81 não teve tempo de construir muitas delas, mas deveriam 

ser construídas nas próximas décadas em França, e por toda a Europa, pelos 

discípulos de Durand.      

                                            
81

 Napoleão I Bonaparte (1769-1821) Imperador francês, de origem corsa, nascido em Ajácio. Em 1797, 
na expedição ao Egipto, vence a Batalha das Pirâmides, mas a armada francesa é derrotada pela frota 
inglesa. Dois anos depois, regressa a França, onde é objecto de admiração geral, e através de um golpe 
de Estado, toma o poder, sendo nomeado primeiro-cônsul e, mais tarde, cônsul vitalício.    
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HOSPITAL  

Of all buildings, hospitals are those that must be the most salubrious; and of all 

buildings, they are generally those that are the least salubrious. In most of them, all the 

wards, which meet either at the corners of a square or at the center of a cross, form 

hotbeds of infection, deadly not only to those who resort to such places to relieve their 

ills but to the inhabitants of the cities within which the hospitals are most unwisely built.  

[…]   

Every ward, whether for men, on one side, or for women, on the other, is allotted to a 

particular kind of disease. Each of these wards is ten meters wide by approximately 

nine meters high. Behind the beds, which are arranged in two rows in each ward, there 

is a corridor one meter wide, which serves to insulate them from the wall, to keep the 

service separate, and also to mask a privy, in the window recess corresponding to each 

bed, which would have been emptied unseen into the latrines at either end of each 

corridor.   

Above these corridors, which are only a little more than two meters high, each wall has 

a row of windows that would light the rooms perfectly and renew the air readily. At 

appropriate distances, there are openings at the crown of the brick vault that spans the 

wards. 

At one end of each ward are the stairs that lead up from the portico to the wards; at the 

other end are the service rooms. 

Below the wards, on the vaulted first floor, would be kitchens, pantries, pharmacies, 

dispensaries, and other accessory offices such as baths, lodgings, and refectories for 

nurses, physicians, and surgeons, and so on. In the intervals between the various wings 

are gardens planted with trees. The laundries, vapor baths, oil store, candle 

manufactory, butcher's, bakehouse, woodsheds - in a word, all those places intended to 

hold a quantity of combustibles - are located far away from the wards, along the 

boundary walls of the hospitals. (Durand, 2000, p. 166 - 167)
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 “De todos os edifícios, os hospitais são aqueles devem ser os mais saudáveis; mas de todos os 
edifícios, são geralmente, os menos salubres. Na maioria deles, todas as alas, tinham cantos que criavam 
focos de infecção mortal, não só para aqueles que recorrem a tais lugares para aliviar seus males, mas 
para os habitantes das cidades em que os hospitais estão mais imprudentemente construídas. 
[…] 
Cada ala quer para os homens, de um lado, ou para as mulheres, noutro lado, é atribuído a um tipo 
específico de doença. Cada uma dessas divisões tem dez metros de largura com cerca de nove metros 
de altura. Por trás das camas, que são dispostas em duas filas em cada ala, há um corredor com um 
metro de largura, que serve para isolá-los a partir da parede, para manter o serviço separada, e também 
para mascarar uma latrina, no recesso correspondente à janela de cada leito, e deveria ser esvaziado 
invisível, em ambas as extremidades de cada corredor.  
Acima destes corredores, que têm um pouco mais de dois metros de altura, cada parede tem uma fileira 
de janelas para renovar o ar prontamente. Em distâncias apropriadas, há aberturas na abóbada de tijolo 
que abrange as alas.  
No final de cada ala há as escadas que levam até às outras enfermarias; no outro extremo estão as salas 
de serviço.  
Abaixo das alas, no primeiro piso abobadado, estariam as cozinhas, copas, farmácias, e outros espaços 
acessórios, tais como banhos, pousadas, e refeitórios para os enfermeiros, médicos e cirurgiões, e assim 
por diante. Nos intervalos entre as várias alas há jardins com árvores. As lavandarias, banhos de vapor, 
loja de óleo, fabrico de velas, talho, padaria, woodsheds - em uma palavra, todos aqueles lugares, 
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Ilustração 67 – Plano para um Hospital, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p. 184 - 185) 

                                                                                                                                
destinados a receber uma quantidade de combustíveis - estão localizados longe das enfermarias, ao 
longo dos limites do hospital.” (Tradução nossa) 
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ESCOLA  

As well as spacious courts, rooms for various kinds of study, chapels, libraries, 

refectories, dormitories, and so on, there are theaters, porticoes giving shelter for the 

performance of various exercises, and gardens refreshed by fountains: in short, all that 

may tend to promote health and the development of all the faculties.    

[…]  

We shall not discuss this design in any great detail but merely observe that the buildings 

intended for the exercises of the mind are ranged around the principal and thus remote 

in every direction from the surrounding streets, so that they would invariably enjoy all 

the calm necessary for study; that, as the subsidiary courts are placed at the corners of 

the rear part, the work of the kitchens, refectories, and so on, would be done with the 

greatest ease and without causing the least obstruction or disturbance in the other 

parts; and, finally, that would lead to them, would endow that court across the gardens, 

through the vestibules that would lead to them, would endow that court with an air of life 

and gaiety that is more necessary than might be supposed in places devoted to the 

labors of the mind. (Durand, 2000, p. 158 - 159)
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 “Bem como os pátios amplos, salas para os vários tipos de estudo, capelas, bibliotecas, refeitórios, 
dormitórios, e assim por diante, há teatros, pórticos que dão abrigo ao desempenho de vários exercícios, 
e jardins actualizados por fontes: em suma, tudo o que tende a promover a saúde e o desenvolvimento de 
todas as faculdades. 
[…]  
Não vamos discutir este projecto em grande detalhe, mas simplesmente observar que os edifícios 
destinados ao exercício da mente variou em torno do principal, portanto o controlo remoto em cada 
sentido das ruas circundantes, para que eles invariavelmente desfrutassem de toda a calma necessária 
para estudar; tal como os pátios auxiliares são colocados nos cantos da parte de trás, o trabalho das 
cozinhas, refeitórios, e assim por diante, deveriam ser feitas com a maior facilidade e causando o mínimo 
de obstrução ou de perturbação nas outras partes; e, finalmente, o que levaria, aos pátios de frente para 
jardins era através de um vestíbulo, que dotaria o pátio com vida e alegria que é suposto ser necessário 
em lugares dedicados ao trabalho da mente.” (Tradução nossa) 
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Ilustração 68 - Plano para uma Escola, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p.144 - 145) 
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BIBLIOTECA  

A library may be considered, on the one hand, as a public treasury enshrining that most 

precious of deposit, the knowledge of humanity, and on the other as a temple 

consecrated to study. Such a building must therefore be so disposed that the greatest 

security and the greatest calm may prevail. […] 

An enclosure, at the corners of which are placed the librarians’ lodgings, the 

guardrooms, and all those other parts where fires may be required, isolates the library 

proper from all other buildings. The construction, which is entirely in stone, completes its 

defense against the danger of fire. The general disposition shelters it from any external 

threat; the specific disposition of its reading rooms, all converging upon the position of 

the librarians at the center, would assure order and facilitate internal supervision. The 

lighting of the rooms from above, leaving the greatest possible surface for the 

bookshelves, would at the same time favor the necessary mental composure. Finally, 

the porticoes surrounding the principal portion of the building, and the trees that shade 

the outer court, would offer both shaded and unshaded walks in which to reflect or 

converse with pleasure and in tranquility. (Durand, 2000, p. 159 - 160)
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 “A biblioteca pode ser considerada, por um lado, como um tesouro público consagrando o mais 
precioso depósito, o conhecimento da humanidade, e por outro como um templo consagrado ao estudo. 
Essa construção deve ser tal que a maior segurança e maior tranquilidade deve prevalecer. [...] 
No edifício, nos cantos nos quais são colocados os alojamentos dos bibliotecários, as salas dos guardas, 
e todas as outras partes que possam ser necessárias em caso de incêndio, isolando a biblioteca de todos 
os outros edifícios. A construção, que é totalmente em pedra, completa a sua defesa contra o perigo de 
incêndio. A disposição geral dos compartimentos qualquer ameaça externa; as salas de leitura têm uma 
disposição específica, todas convergindo para o bibliotecário no centro, que assegura a ordem e facilita a 
supervisão. A iluminação das salas eram colocadas em cima, deixando a maior superfície possível para 
as estantes de livros, que ao mesmo tempo favorecia a compostura mental necessária. Finalmente, os 
pórticos que cercam a parte principal do edifício, e as árvores que sombreiam o átrio exterior oferecem 
passeios tanto com e sem arborização para reflectir ou conversar com prazer e tranquilidade.” (Tradução 
nossa) 
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Ilustração 69 - Plano para uma Biblioteca, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p. 152 - 153) 
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MUSEU  

But whatever the extent of such buildings, whatever classes of objects they may be 

meant to hold, they are built to conserve and to impart a precious treasure, and they 

must therefore be composed in the same spirit as libraries. Our general remarks on the 

latter may thus be applied here also. The only difference that affects the disposition is 

that, since libraries hold only objects of a single kind and are designed throughout for a 

single use, they need no more than a single entrance; indeed, security requires it; but 

museums, even those exclusively designed to hold the productions of the arts, contain 

objects of different kinds and are made up of parts intended for different kinds of study. 

To maintain the calm that must prevail in all their parts, they must afford, aside from the 

principal entrance, as many separate entrances as they contain distinct department. We 

shall perhaps be told that these multiple openings would impair security; but the design, 

shows how, through common vestibules, each part would retain free access without any 

need for a large number of doors to the outside. (Durand, 2000, p. 160-161)
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 “Mas qualquer que seja a extensão de tais edifícios, qualquer que seja as classes de objectos que 
podem ser feitos para manter, eles são construídos para conservar e transmitir um tesouro precioso, e 
devem, portanto, ser compostos com o mesmo espírito das bibliotecas. As nossas observações gerais 
sobre este último podem, portanto, ser aplicadas aqui também. A única diferença que afecta a disposição 
é que, uma vez que as bibliotecas possuem apenas objectos de um único tipo e são projectados para um 
único uso, eles não precisam de mais do que uma única entrada, na verdade, a segurança exige, mas os 
museus, mesmo aqueles exclusivamente projectados para manter as produções das artes, conter 
objectos de diferentes tipos e são compostos de peças destinadas a diferentes tipos de estudo. Para 
manter a calma que deve prevalecer em todas as suas partes, devem oferecer além da entrada principal, 
muitas entradas separadas como departamentos distintos. Iremos, talvez, ser informados de que estas 
aberturas múltiplas prejudicariam a segurança, mas o desenho, mostra como, através de vestíbulos/átrios 
comuns, cada parte reteria acesso livre, sem qualquer necessidade de um grande número de portas para 
o exterior.” (tradução nossa) 
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Ilustração 70 - Plano para um Museu, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p. 156 - 157) 
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PRISÃO  

In the design for a prison […], and which is supposed to be for a large city, the endeavor 

has been to unite a maximum of salubrity with a maximum of security. Thanks to the 

enclosure wall that separates the prison from the neighboring houses, it would be 

surrounded by a considerable mass of air; the grounds would be extensive, planted with 

trees, refreshed by abundant springs; since no cell would be at ground level, which is 

entirely taken up with porticoes, all would be free of humidity. The infirmaries, located in 

pavilions taller than the rest of building and open on every side, would cause no harm to 

the other parts. The prisoners, who would never congregate except in the yards or 

workshops at certain times of day, and who would be shut away for the rest of the time, 

each in a cell with its window facing onto the yard, could never conspire to escape; if 

any plot were nevertheless laid, it would inevitably fail, in view of the position of the four 

guardhouses placed at ground level, from which anything could be seen as it were at a 

glance, either outside or inside, either in the grounds or beneath the porticoes. (Durand, 

2000, p. 168)
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 “No projecto para a prisão [...], e que é suposto ser para uma cidade grande, o esforço tem sido o de 
unir o máximo de salubridade com o máximo de segurança. Graças à parede do recinto que separa a 
prisão das casas vizinhas, seria cercado por uma massa considerável de ar; o terreno seria extenso, com 
árvores plantadas, refrescado por fontes abundantes; uma vez que nenhuma célula seria ao nível do solo, 
que é inteiramente ocupado por pórticos, tudo estaria livre de humidade. As enfermarias, localizadas nos 
pavilhões mais altos do que o resto do edifício são abertos em todos os lados, o que não causa nenhum 
dano para as outras partes. Os prisioneiros, que nunca se reúnem, excepto nos pátios ou oficinas em 
determinados momentos do dia, seriam trancados no resto do tempo, cada um em uma cela com uma 
janela voltada para o quintal, para não conspirar uma fuga; se por qualquer motivo algum imprevisto 
acontecesse, seria no entanto impossível de escapar, dada a posição das quatro guaritas colocadas ao 
nível do solo, permitindo uma vigilância de todo o espaço, quer no exterior quer no interior, quer no 
terreno ou entre os pórticos.” (Tradução nossa) 
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Ilustração 71 - Plano para um Prisão, J.N.L. Durand, 1802-1809. (Durand, 1802-1809, p. 188 - 189) 
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2.3.3.2. RECUEIL EL PARALLÈLES DES ÉDIFICES, LOUIS DURAND 

Em Recueil el Parallèles des Edifices en tous genres anciens et modernes (1799-

1800), J.N.L. Durand compila e compara, numa espécie de catálogo, diversos tipos de 

edifícios conhecidos, organizando-os por ordem de semelhança, do mais arcaico ao 

mais refinado.   

Esta obra constituiu um portfólio que ao longo do século XIX foi usado por vários 

arquitectos como referência para a elaboração de diferentes edifícios. Este 

procedimento inspirou uma prática característica do Eclectismo87. As teorias de 

Durand foram duradouras contribuições que influenciaram muitos arquitectos.  

Os ideais de Durand e da arquitectura revolucionária foram a base de grande parte da 

arquitectura europeia. 

 

Ilustração 72 – Folha de Rosto, Recueil el Paralléles des Edificies en tous genres anciens et modernes, 
J.N.L. Durand, 1799-1800. (Durand, 1799-1800, p. 1) 
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 Tendência filosófica formada de princípios ou teses colhidos em diversos sistemas. Liberdade ou hábito 
de preferir o que se julga melhor em qualquer género, sem que se siga exactamente sistema algum. Nas 
artes, o eclectismo pode ser simplesmente a liberdade de escolha sobre aquilo que se julga melhor, sem 
a apegação a uma determinada marca, estilo ou preconceito. 
O eclectismo mais conhecido da história da filosofia é o da escola de Victor Cousin (1792-1867) que 
defendia: "discernir entre o verdadeiro e o falso nas diversas doutrinas e, após um processo de depuração 
e separação através da análise e da dialéctica, reuni-las num todo legítimo, com vista à obtenção de uma 
doutrina melhor e mais vasta." 
O Ecletismo é uma teoria da arquitectura desenvolvida durante a segunda metade do século XIX. É a 
arquitectura ensinada nas escolas de belas artes, recebendo em alguns países a denominação de 
“beaux-arts”, de certo modo perdida na convicção de que o estilo é mais importante do que a técnica. O 
resultado foi uma tentativa de inovar modelos definidos anteriormente através da mistura de vários estilos.  
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A obra Recueil el Parallèles des Edifices, pode ser deste modo encarado como um 

manual de razões históricas, um "museu imaginário" real da arquitectura mundial.  

Durand desenha e esquematiza algumas das maiores criações da arquitectura 

universal e intercalas com os emblemas dos vários continentes. Esta impressionante 

colecção não contradiz em nada o já explanado na obra Précis des Leçons 

d'Architecture, uma vez que vem adicionar um ingrediente no percurso arquitectónico, 

a re-esquematização.  

O modo de projectar e a história da arquitectura, estão assim intimamente ligados, 

como acontece, também com a teoria e a implementação do livro Précis des Leçons 

d'Architecture.  

Quanto ao edifício histórico, conhecerá um novo reconhecimento no final do século 

XX, através da recompilação da obra Recueil el Parallèles des Edifices.  

Um índice de razões e procedimentos para a construção de edifícios. Tudo se resume 

à mesma escala e é apresentado através de plantas e / ou alçados exibidos em 

gravuras detalhadas, o que facilita o acesso a variados tipos de edifícios.  

 

Ilustração 73 – Desenhos esquemáticos de Palácios da Justiça, Recueil el Paralléles des Edificies en tous genres anciens 
et modernes, J.N.L. Durand, 1799-1800. (Durand, 1799-1800, p. 19) 
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Todas as obras arquitectónicas têm o mesmo tratamento: desde os aquedutos aos 

edifícios turcos, desde os teatros, a todas as formas imagináveis de templos, desde os 

monumentos antigos de Palmira até aos inúmeros tipos de telhados e capitéis 

decorados. Por um lado, as obras são classificadas de acordo com critérios tipológicos 

sob a categoria, por exemplo, de "edifícios centrais de cúpula" ou "dispositivos de 

pátios monumentais e peristilos", de modo sejam demonstradas as características de 

cada obra e permitindo ainda, a comparação das mesmas com outras soluções 

semelhantes.  

 

Ilustração 74 – Plano da ”Elevação de São Pedro de Roma”, Recueil el Paralléles des Edificies en tous genres anciens et modernes, 
J.N.L. Durand, 1799-1800. (Durand, 1799-1800, p. 14) 

 
Além disso, cada edifício e cada reprodução são acompanhados por uma breve 

descrição do local, nome, e às vezes, a data de construção ou o autor da obra. 

Embora as ilustrações sejam registos gráficos, elas são apresentadas como se de 

uma exposição museológica se tratasse.  

Muitas vezes, a estrutura base das ilustrações é apresentada da seguinte forma: o 

monumento ou edifício é colocado ao centro em grande escala e de cada lado são 

dispostos de modo simétrico projectos mais modestos, representados através de 

plantas e/ou alçados, criando umas apresentação harmoniosa  
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O tratado é organizado por capítulos, e ao contrário do que se podia pensar, esses 

capítulos não são dispostos pela ordem tradicional (toscana, dórica, jónica), até ai 

utlizada como modo estruturante deste tipo de livros.  

Durand organizou a sua obra de acordo com a cronologia histórica. Por exemplo 

primeiro os monumentos egípcios, depois os gregos, os romano, e assim por diante.  

2.3.4. PANÓPTICO, JEREMY BENTHAM 

Outra teoria que tem o pátio interno como base é o conceito de Panóptico “um lugar 

que permite tudo ver”. 

O Panóptico foi desenvolvido por Jeremy Bentham (1748-1823) jurisconsulto e filósofo 

reformador inglês, concebe desde 1787 o sistema panóptico, um modelo complexo e 

utópico de prisão circular, o "Panopticon", do grego "visão total”, adaptável a qualquer 

instituição em que a observação e o controlo de pessoas se mostrassem 

convenientes.   

 

Ilustração 75 – Retrato de Jeremy Bentham. (Gabrielbcn, 2007) 

 
Assim o Panóptico define-se um dispositivo polivalente de vigilância, uma máquina 

óptica universal das concentrações humanas, polivalente em todas as suas 

aplicações. 

O Panóptico é uma torre circular oca, com um pátio central, rodeado por pequenas 

celas orientadas para o centro do círculo. Mesmo fazendo parte do mesmo conjunto, as 

celas não se comunicam entre si, são separadas por paredes. Na superfície que dá 

para o exterior, cada cela apresenta uma vasta janela, permitindo entrar a luz. Seu lado 
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oposto é gradeado, permite quem está dentro estar continuamente visível para quem 

se situe no meio. Dentro desta torre há outra torre, localizada no centro. Lá, ficam os 

vigilantes observando através de seteiras. O esquema é tal que nunca os confinados 

sabem se estão sendo vistos ou não. Na incerteza, se vigiam a si mesmos. (Reis-

Alves, 2005) 

 

 

Ilustração 76 – Planta e fachada do Pavilhão de Segurança do Hospital Miguel Bombarda, provavelmente desenhadas em 1892, 
publicadas pelo Prof. Miguel Bombarda em 1894, sem indicação do autor. (Lisboa SOS, 2010) 
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Para Bentham, o "Panopticon" assentava em dois aspectos essenciais. Um deles 

consistia na centralidade, isto é, no princípio da observação a partir de um ponto 

central, não sendo imprescindível que o edifício assumisse uma forma geral circular. 

Todavia, a centralidade do sistema teria de ser conjugada com a eficiência do 

dispositivo de "ver sem ser visto", possibilitando o controlo de dezenas ou centenas de 

reclusos por uma só pessoa. 

 

Ilustração 77 – Imagem do centro do sistema Panóptico numa prisão. Interior view of cell house, new Illinois 
State Penitentlary at Stateville, near Joliet, III. – 23.  (Hess, 2012) 

 
O Panóptico construiu ou ajudou a construir, uma forma de poder no final do século 

XVIII. Este poder vigilante e até controlador foi adoptado por edifícios onde a vigilância 

de indivíduos era necessário. Prisões, Hospitais, Escolas, Quartéis, Centros de 

Educação e Reabilitação passaram a ter o panóptico como inspiração. 

O pátio interno, inserido numa instituição, como é o caso de uma escola, pode-se 

tornar um lugar onde os alunos extravasam as suas emoções e onde o lazer ganha 

corpo. Mas também é um espaço que permite aos funcionários controlar visualmente 

os alunos, e as suas acções no recinto. Todavia, ao contrário da teoria de Bentham, 

que apresenta uma observação a partir de um ponto central, na escola o controlo é 

feito a partir da periferia, proporcionado muitas vezes, por varandas e corredores que 

circundam o pátio interno escolar.  
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 SÍNTESE DO PONTO 2.3. 

A tipologia Pátio-Claustro é uma tipologia que vê a sua forma desvinculada de 

qualquer programa arquitectónico e que tem a sua origem e desenho na união das 

características e formas do arquétipo Pátio e do arquétipo Claustro. Uma tipologia que 

encerra em si o melhor dos dois mundos, do Pátio e do Claustro. 

Actualmente é utilizada em edifícios com diferentes funções mas com o mesmo 

objectivo, o uso do público e responder à felicidade do estado. 

O edifício instituição passou a ser a construção mais importante para a sociedade. Já 

não era importante a felicidade de um mas sim do colectivo. 

Escolas, Museus, Bibliotecas, Hospitais e até Prisões passaram a ser bens de primeira 

necessidade para as pessoas e a tipologia Pátio-Claustro um bem para a construção, 

de variados modos.  

 

Tábua 11 - Síntese da narrativa do tema da dissertação. (Ilustração nossa, 2013) 
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3. CASOS DE ESTUDO 

3.1. FACULDADE DE BELAS-ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA  

Sediada no antigo Convento de São Francisco da Cidade, a Faculdade de Belas-Artes 

fixou-se neste local em 1836, aquando da criação da Academia de Belas-Artes.  

 

Ilustração 78 – Fachada, Antigo Convento São Francisco da Cidade, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Desconhece-se o nome do arquitecto que projectou o edifício original, mas ao longo 

dos séculos, o mesmo veio sendo alterado em vários momentos da história e por 

vários artistas. João Nunes Tinoco (1655), Rodrigo Franco (século XVIII), Custódio 

Vieira (século XVIII) ou Jean Michel Wilmotte foram apenas alguns arquitectos que 

intervieram no local.   

O Convento de São Francisco da Cidade foi fundado em 1217, pelo Frei Zacarias88, 

que chegara anos antes na companhia do Frei Gualter89, numa missão ordenada por 

São Francisco de Assis90.  

                                            
88

 Frei Zacarias (século XII – século XIII) foi um missionário franciscano enviado para Portugal em 1217 
por São Francisco de Assis.  
Frei Zacarias, Frei Gualter e dois outros companheiros foram os primeiros missionários franciscanos a 
chegarem a Portugal para introduzir a Ordem dos Frades Menores. Frei Gualter fixou-se no norte de 
Portugal, onde fundou um convento em Guimarães. Já Zacarias, com o apoio da Infanta D. Sancha 
(1189-1229), fundou o Convento Franciscano de Alenquer.  
Em 1217 foi um dos fundadores do Convento de São Francisco da Cidade, em Lisboa, convento 
masculino destinado à Ordem de São Francisco. 
89

 Frei Gualter (? – 1259) foi um missionário franciscano enviado para Portugal em 1217 por São 
Francisco de Assis com o objectivo de trazer para o país a recém-criada Ordem dos Frades Menores. É o 
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Os dois freis obtiveram licença do rei D. Afonso II para a construção de dois novos 

conventos, para a Ordem franciscana. Frei Gualter fundou um, na cidade de 

Guimarães e o Frei Zacarias ficou em Lisboa, construindo o quarto convento da cidade 

(após os de São Vicente de Fora, de Santos, e o de Chelas).  

O local escolhido para a implantação deste novo edifício religioso foi o Monte Fragoso, 

na altura um local ermo e despovoado, com um terreno acidentado em escarpa 

(conhecido na ocasião por Barrocal) e que era banhado pelo rio Tejo.  

Construído sobre um rochedo, o edifício original tinha a sua porta principal virada para 

sul, acedendo-se ao complexo conventual pela Calçada de São Francisco, como ainda 

hoje se faz. Esta entrada foi criada após os sucessivos aterros criados para esse 

efeito.  

Desconhecem-se as características arquitectónicas do edifício então construído, mas 

julga-se que seguiria o modelo habitual dos conventos da época, ou seja, uma igreja 

conventual com o coro adequado ao número de frades que ai realizavam as suas 

orações colectivas; junto à igreja, o claustro, para onde abriam as outras dependências, 

como a Casa do Capítulo, o refeitório e dependências a ele ligadas e a biblioteca que, 

sabemos, existia neste Convento. No piso superior do claustro, ficavam os dormitórios, 

com celas individuais para estudo e repouso. Junto ao edifício haveria ainda um 

espaço fechado para o cultivo e lazer. (Calado, 2000, p. 13)   

O convento ocupava uma grande área, sendo conhecido pelo povo como a Cidade de 

São Francisco. Logo em 1244, pouco depois da construção, ele foi ampliado e em 

meados do século XIV, após a construção da Muralha Fernandina91, passou a estar 

integrado na malha da cidade, sendo mesmo uma das portas da muralha, a sul, 

denominada de S. Francisco  

                                                                                                                                
padroeiro da cidade de Guimarães. Após chegar a Portugal, fixou-se em Guimarães junto ao monte de 
Santa Catarina. Frei Gualter ganhou a simpatia dos habitantes vimaranenses através das suas acções e 
pregações, o que levou os frades a mudarem-se para um local mais próximo do burgo, chamado São 
Francisco o Velho e ali estabeleceram a primeira casa franciscana.    
90

 São Francisco de Assis (1182 – 1226) nome do fundador da ordem Franciscana, nascido em Assis, 
Itália. Filho de um mercador rico, teve uma juventude fácil e atribulada. Em 1202, participou na guerra 
entre Assis e Perusa e, num dos recontros, foi feito prisoneiro. Gravemente doente devido às condições 
em que esteve preso, foi resgatado, em 1203, por religiosos que o recolheram e trataram. O gesto dos 
seus anfitriões, a longa convalescença e reflexão acerca da vida que tivera até então levaram-no a 
interessar-se pela religião. Passou a dedicar-se a obras de caridade e à preparação e construção de 
edifícios de culto, utilizando para isso os dinheiros da família. A reacção negativa de seu pai perante a 
mudança de comportamento e os conflitos que daí advieram levaram-no a renunciar à herança familiar e 
a dedicar-se à vida de eremita. Vestindo apenas o essencial e subsistindo das esmolas, passou a 
frequentar as gafarias e hospícios, ajudando os necessitados e espalhando os seus ideais religiosos 
baseados no abandono dos bens terrenos e no seguimento de uma vida espiritual. Em 1209, começou a 
ter seguidores e, um ano depois, Inocêncio III deu a sua aprovação à prática dos seus ideais e à 
formação da Ordem Franciscana, nome por que passou a ser conhecida.  
91

 Mandada erigir por D. Fernando, esta muralha foi construída entre 1373 e 1375 como modo de defesa, 
da cidade de Lisboa, contra as invasões inimigas.  
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O convento teve o seu período de maior fausto durante os séculos XV e XVI, tendo 

sido restruturado em 1528. Mas, em 1708 e 1741 sofreu dois grandes incêndios que 

quase o destruíram totalmente. Após os incêndios e quando a reconstrução estava 

quase concluída, Lisboa foi atingida por um terramoto, em 1755, que arrasou o 

convento por completo.  

O Terramoto abateu totalmente o coro, a igreja, com a respectiva capela-mor, as 

varandas do claustro grande, junto da igreja e os seus arcos, que se conservaram na 

reedificação. O incêndio que se lhe seguiu atingiu uma parte do convento, 

nomeadamente a Livraria […]. 

Do grande conjunto de construções que formavam a «cidade de S. Francisco» só foi 

destruído pelo Terramoto de 1755, 25% da sua estrutura na parte sul, que afectou 

sobretudo a igreja conventual.  

Do primitivo convento, resta um lanço do claustro que separava da igreja, no primeiro 

pavimento, abaixo do nível do largo. Sabemos que no mesmo piso se situava outro 

claustro, e no andar da portaria um terceiro, pertencente à Ordem Terceira.  

Anexa ao claustro ainda existe uma capela (integrada em 1935, na oficina do professor 

Simões de Almeida) […]. 

Conserva-se também intacta a magnifica cisterna, toda em pedra de cantaria, coberta 

por abóbadas de berço. (Calado, 2000, p. 33)  

 

Ilustrações 79 e 80 – Actualmente presença da antiga cisterna, Antigo Convento São Francisco da Cidade, Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013)  

 
A sua reconstrução foi lenta e ao mesmo tempo era edificada uma nova Igreja. Esta 

Igreja de planta rectangular de uma só nave tinha uma capela adossada do lado 

esquerdo, dedicada a Nossa Senhora dos Mártires. Tinha um transepto inscrito e 

ligeiramente saliente no lado esquerdo; e uma capela-mor e sacristia adossada no 

lado direito.  
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Esta Igreja ainda não estava concluída, quando em 1834 foram extintas, em Portugal 

as Ordens Religiosas. Após este momento, as dependências do convento passaram a 

servir de depósito do espólio livreiro, levando mais tarde a Biblioteca Nacional de 

Portugal a ocupar este local.  

 

Ilustração 81 – Planta da Biblioteca Nacional de Lisboa, Convento São Francisco da Cidade. (Calado, 2000, p. 39) 

 
Em 1836 começou a funcionar no primeiro piso do edifício a Academia de Belas-Artes. 

No mesmo ano foi instalada também ali a Galeria Nacional de Pintura, que mais tarde 

deu origem ao Museu Nacional de Arte Contemporânea. 

A Academia começou, portanto, por estar instalada no piso inferior do Convento, com 

acesso por uma escada à direita, mas sendo desde logo o espaço manifestamente 

insuficiente, foi publicada uma portaria do Governo que lhe permitiu ocupar «a 

totalidade da superfície dos dois pavimentos inferiores do extinto convento, onde, 

pouco a pouco, foram sendo construídos, nos espaços livres existentes, os primeiros 

‘ateliers’ de pintura histórica e de paisagem, de escultura, aulas de estátua, de modelo 

vivo, de desenho e de gravura, além das galerias para as exposições trienais, 

dependências estas que na sua maioria ficaram instaladas na zona posterior do 

edifício, voltada para poente, confinando com a antiga Rua Nova dos Mártires, 

presentemente Rua de Serpa Pinto…» (Calado, 2000, p. 42)    

Mais tarde quando a Biblioteca Nacional foi transferida para as novas instalações no 

Campo Grande, em 1969, a Escola Superior de Belas Artes ocupou as áreas deixadas 

devolutas pela biblioteca.  
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Hoje em dia, o Convento São Francisco da Cidade está dividido e é ocupado pela 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, pelo Museu Nacional de Arte 

Contemporânea e pelo Governo Civil de Lisboa.  

 

Ilustração 82 – Planta Esquemática da organização do edifício em torno de um Pátio e de um antigo Claustro, Antigo 
Convento São Francisco da Cidade, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. (Ilustração nossa, 2013)    

 
O edifício conventual foi transformado e adaptado para albergar funções de ensino e 

museológicas. No caso da Faculdade, o convento foi sofrendo grandes alterações de 

modo a dar resposta à necessidade dos alunos e do seu aprendizado.  

[…] Escola Superior de Belas Artes expandir-se para os pisos superiores do edifício, 

onde algumas obras de adaptação se vieram a realizar, como a transformação da 

antiga sala de leitura em anfiteatro.  
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Finalmente, com a saída do departamento de Arquitectura, constituído em Faculdade 

de Belas Artes de um espaço que abrange os quatro pisos do edifício, partilhado com a 

Academia de Belas Artes e com o próprio Governo Civil, na envolvência de um dos 

pátios ou claustros interiores. (Calado, 2000, p. 44)   

 

Ilustrações 83 e 84 – Fotografias do Pátio da cisterna, Antigo Convento São Francisco da Cidade, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013)  

 

 

Ilustrações 85 e 86 - Fotografias do Pátio da cisterna, Antigo Convento São Francisco da Cidade, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013) 

 

3.2. HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA, ARQUITECTO ALBERT HUMBERT 

Em mais de 300 anos da história da saúde em Portugal e até à data da sua 

inauguração, o Hospital Dona Estefânia foi a primeira construção hospitalar construída 

em Lisboa e planeada especificamente para esse efeito. Até ai os hospitais eram 
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instituições adaptadas de construções monásticas ou conventuais, como é o caso do 

Hospital de São José92.  

 

Ilustração 87 - Fachada do primitivo Hospital de Dona Estefânia, 1887, Arquitecto Albert Humbert., Lisboa, Portugal. 
(Manuel Tavares, 194-) 

 
O hospital foi inaugurado, oficialmente, em 17 de Julho de 1877, no aniversário de 

morte de D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen93 (1837-1859), Rainha de 

Portugal, a consorte do Rei D. Pedro V94 (1837-1861), com o nome de Hospital da 

Bemposta. Como morreram cedo, nenhum dos dois jamais viu a construção finalizada. 

                                            
92

 Hospital de São José (1593) A Companhia de Jesus veio para Portugal pouco tempo depois da sua 
fundação, chamada por D. João III, que lhe destinou o Convento de Santo Antão, à Mouraria, onde é 
fundado, em 1552, o primeiro colégio dos Jesuítas em todo o mundo. 
O êxito destes primeiros estudos públicos abertos no nosso País tornou o espaço de Santo Antão 
insuficiente e lançou a Companhia de Jesus num grande empreendimento que, com a protecção do 
Cardeal D. Henrique (1512-80), veio a tornar-se no Colégio de Santo Antão-o-Novo. 
Começado a construir em 1579, com um projecto grandioso do Arq. Baltazar Álvares veio a ter projecto 
definitivo de Filipe Terzi e foi solenemente inaugurado em 8 de Novembro de 1593. 
Em pleno século XVIII assiste-se à saída dos Jesuítas do nosso país e o então célebre Colégio passa a 
abrigar os doentes provenientes do Hospital de Todos-os-Santos então destruído pelo terramoto de 1755. 
Assim surge o Hospital Real de S. José. 
93

 D. Estefânia (1837 – 1859) princesa de Hohenzollern Sigmaringen, casou por procuração em 1858 com 
D. Pedro V. O hospital que o rei fundou em Lisboa recorda o seu nome. Reinou durante poucos meses, 
mas tempo suficiente para que as suas qualidades fossem avaliadas de forma positiva pelos portugueses, 
que apreciavam a sua beleza e o facto de professar a religião católica. 
94

 D. Pedro (1837 – 1861) Trigésimo Rei de Portugal. Filho de D. Maria II e do rei D. Fernando governou 
Portugal entre 1855 e 1861. Foi denominado o Esperançoso pelo sangue novo que trouxe ao país, 
destroçado pelas guerras que envolviam a sociedade portuguesa. Era um homem culto como 
demonstram as cartas que deixou, as reformas que soube fazer, como a criação do Curso Superior de 
Letras, que custeou, a primeira escola normal e o primeiro observatório astronómico, o caminho-de-ferro, 
o telégrafo, o sistema métrico e as novas estradas e industrias. Mostrou-se humano aquando das 
epidemias de cólera-morbus e febre-amarela que afligiram a população portuguesa entre 1855 e 1857, 
assim como abolindo a escravatura e os castigos corporais. Casou com a princesa D. Estefânia de  
Hohenzollern Sigmaringen, vindo ela a morrer um ano depois, e ele próprio dois anos mais tarde, o que 
destroçou a nação.  
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Nesta época, Lisboa tinha cerca de 200.000 habitantes. Era um período de epidemias 

de cólera e de febre-amarela, o que fazia com que fosse frequente a visita de D. 

Estefânia e D. Pedro aos doentes hospitalizados. Numa dessas visitas ao Hospital de 

São José, D. Estefânia ficou insatisfeita com as condições em que os pacientes eram 

tratados. Na mesma enfermaria eram tratadas crianças e adultos.  

Para resolver esta promiscuidade constatada pela Rainha, ela ofereceu o seu dote de 

casamento para que fosse construída uma enfermaria destinada às crianças e 

manifestou ainda, o desejo de edificar um hospital pediátrico reservado ao cuidado de 

crianças pobres e doentes.     

Em 1859, a Rainha faleceu prematuramente, não vendo o seu sonho realizado. Em 

sua memória, D. Pedro V ordenou, em 1870, a edificação do Hospital da Bemposta 

(nome antigo), que só ficaria pronto sete anos depois, durante o reinado de seu irmão, 

D. Luís I95 (1838 – 1889). 

Relacionado com as mais ilustres casas reais da Europa com as quais aliás, tinha 

laços familiares e com quem se correspondia assiduamente, o Rei D. Pedro V solicitou 

pareceres sobre projectos e plantas hospitalares, elaboradas por técnicos 

competentes e autorizados sobre o assunto e remetidas dos mais variados locais, 

nomeadamente Londres, Berlim e Paris. 

Em Lisboa, nomeou uma Comissão à qual o próprio presidia, formada por Bernardino 

António Gomes96 (1806 – 1877), médico da Real Câmara, lente da Escola Médico-

Cirúrgica e presidente da Sociedade de Ciências Médicas, pelos médicos Barral97 

(1801 – 1878), Kessler98 (1804 – 1872), Simas99 (?-?) e, ainda, pelo Conde da Ponte, 

                                            
95

 D. Luís (1837 – 1889) Trigésimo primeiro Rei de Portugal. Filho de D. Maria II e do rei D. Fernando, 
subiu ao trono, em 1861, após a morte de seu irmão D. Pedro V, que não deixou descendência. Príncipe 
de sólida formação cultural e uma forte cultura científica. O seu reinado teve períodos difíceis, sobretudo 
nos anos de 1868-69 e 1878, decorrentes de crises provocadas pela expansão económica que o reino 
atravessava. Apesar dessas perturbações, foi possível ampliar a rede ferroviária, construir novas 
estradas, iniciar as obras dos portos de Lisboa e Leixões e dar novo rumo à colonização dos territórios 
portugueses de África. Ainda durante o seu reinado, em 1868, foi abolida a escravatura nas colónias 
portuguesas.     
96

 Bernardino António Gomes (1806 – 1877) era um médico português. Formou-se em Medicina em Paris 
e em Matemática na Universidade de Coimbra, destacando-se por ter sido o primeiro médico português a 
utilizar o clorofórmio e um aparelho de inalação de éter, revolucionando as técnicas da anestesia. Foi 
autor de uma vasta obra científica e fundador e colaborador da Gazeta Médica e do Jornal da Sociedade 
de Ciências Médicas de Lisboa. 
97

 Francisco António Barral (1801 – 1878) era um médico, com especialização em Patologia.   
98

 Frederico Kessler (1804 – 1872) era médico, tendo sido médico real no reinado de D. Fernando. Era 
comendador da ordem da Conceição e de outras ordens religiosas.  
99

 João José Simas (?-?) era um médico português.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_I_de_Portugal
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João de Brito100 (1816 – 1874), par do reino e vedor da casa real portuguesa e, por 

fim, pelo General Filipe Folque101 (1800 – 1874), cientista e Director-geral dos 

Trabalhos Geodésicos.  

O projecto escolhido foi o desenhado por Albert Jenkins Humbert102 (1822 – 1887), 

arquitecto da casa real inglesa o que muito agradou a seu tio, o Príncipe Alberto de 

Saxe-Coburgo-Gota.  

O local, esse era propriedade da Casa Real, na parte norte da Quinta do Paço Real da 

Bemposta chamada de Quinta Velha, descrita como uma encosta arejada nos 

arredores da cidade, com vegetação abundante, pertencente ao parque real, e com 

espaço suficiente para construção de espaços de apoio, bem como de jardins. 

D. Luís, posteriormente, cedeu os direitos de propriedade e pertenças do hospital ao 

Estado português, em 23 de Junho de 1872. O povo português acabaria chamando-o 

definitivamente de Hospital de Dona Estefânia, em homenagem à rainha culta, 

delicada e sensível, que o povo tanto amava. 

O edifício original do hospital, projectado por Albert Humbert, tinha o formato de uma 

cruz, organizado em quatro corpos principais, e constituído por dois pisos de 

enfermarias. Cada enfermaria, de um total de quatro, tinha 45 metros de extensão, 12 

metros de largura e 6 metros de altura, podendo abrigar cerca de 32 camas. Estas 

dimensões permitiam que cada paciente 60.3 metros de espaço cúbico. Cada 

enfermaria era composta por 20 janelas, 18 delas nas paredes laterais e 2 nos topos, 

cabendo deste modo, duas janelas a cada janela.  

                                            
100

 João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito, 8º Conde da Ponte (1816 – 1874) Gentil-
homem e vedor da Casa Real; par do reino, grã-cruz da ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Viçosa. Foi nomeado em 1853 governador civil de Lisboa, e em 1858 ou 1859 vedor da Casa Real. 
Entrou com grandes ideias de reforma, ideias que se lhe atribuiriam, mas que na prática não justificou.  
101

 General Filipe Folque (1800 – 1874) era um matemático e militar português. Doutorou-se na 
Universidade de Coimbra em Matemáticas, em 1826. No mesmo ano foi nomeado ajudante do Director de 
Obras do Mondego e no ano de 1827, ajudante do Observatório Astronómico da Universidade de 
Coimbra. Em 1833 transitou para o Exército, como tenente, onde viria a alcançar o posto de General de 
Divisão da arma de Engenharia em 1872. 
Em 1836, apesar de já estar no Exército, regressa à Marinha para leccionar e ocupar o lugar de lente na 
Academia de Marinha, onde cria o curso de engenheiro hidrógrafo. Este curso é de especial relevância 
para o desenvolvimento dos conhecimentos de astronomia, geodesia, topografia, hidrografia, cartografia 
entre os Oficiais de Marinha. Em 1840, é nomeado lente de astronomia e geodesia da Escola Politécnica 
de Lisboa. 
102

 Albert Jenkins Humbert (1822 – 1887) foi um arquitecto britânico. Em Inglaterra foi responsável por 
várias alterações em algumas propriedades reais, como nos palácios de Sandringham, de Frogmore e no 
Castelo de Windsor. Trabalhou ainda na construção da Igreja de Whippingham. Em Portugal foi o 
arquitecto responsável pela construção do Hospital Dona Estefânia.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_de_propriedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1872
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cama
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Ilustração 88 – Planta esquemática da organização do edifício em torno de um Claustro, 1887, Arquitecto Albert Humbert., Lisboa. 
(Ilustração nossa, 2013)  

 
O hospital detinha ainda um sistema de ventilação, uma importante medida no século 

XIX, essencial para manter a higiene do ambiente. Este sistema era complementado 

ainda, pela colocação de aberturas na parte inferior e superior das paredes e pela 

aspiração de duas chaminés em cada enfermaria.   

 

Ilustração 89 – Uma das Enfermarias do primitivo Hospital Dona Estefânia, 1887, Arquitecto Albert Humbert, 
Lisboa, Portugal. (CHLC, 1996) 

 
As casas de banho possuíam banheiras em mármore, canalização da água e luz que 

funcionava a gás de resíduos de petróleo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ventila%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banheira
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encanamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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As paredes do edifício foram construídas em cimento polido, de cor clara e o 

pavimento em carvalho bem unido, de modo a que pudesse, se necessário, ser 

envernizado ou polido, tornando-se assim impermeável e de fácil limpeza – essencial 

para uma boa higiene do local.  

A preocupação pelo rigor e higiene levou a que o edifício fosse construído, na sua 

totalidade, em cima de abóbadas para minimizar a humidade e eliminar possíveis 

infecções a partir do solo. 

 

Ilustração 90 - Parte inferior em abóbadas sobre as quais assenta o Hospital, 1887, Arquitecto Albert 
Humbert., Lisboa, Portugal. (CHLC, 1996) 

 
No centro do edifício é edificado um espaçoso claustro, rodeado de 29 arcos de 

cantaria. No centro do claustro foi colocada uma bonita fonte, que ainda hoje se pode 

ver nos jardins do hospital. Na parte interna do piso superior, ladeando todo o 

perímetro do claustro, corria uma galeria destinada ao passeio dos convalescentes, o 

único espaço exterior a que os pacientes tinham acesso.  

 

Ilustração 91 - Claustro com fonte ao centro e capela no topo Norte, do primitivo Hospital de Dona Estefânia, 1887, 
Arquitecto Albert Humbert., Lisboa, Portugal.  (Manuel Tavares, 194-)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humidade
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Por estas e outras razões, Florence Nightingale, à época considerada uma autoridade 

em construção hospitalar, escreveu: "If children´s hospitals are to be built at all, this is 

the kind of plan that should be adopted"103 (in "Notes on Hospitals"). Ainda, segundo a 

mesma autora, as enfermarias do Hospital da Bemposta serão das mais magníficas da 

Europa. Bernardino António Gomes explica que: " esta magnificência não é a do luxo e 

sumptuosidade mas sim a magnificência da higiene" e considera que: "o hospital da 

Bemposta tem a elegância, não do fausto, mas a da singeleza e harmonia das 

formas". (Anónimo, 1996) 

3.3. FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DE LISBOA, 
ARQUITECTO MANUEL TAINHA 

A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCE) é um projecto do 

arquitecto português Manuel Tainha104, ganho por ele, num concurso do Ministério da 

Educação e Cultura, ganho em 1987. As suas obras foram iniciadas em 1988 e 

concluídas em 1990, sendo as instalações inauguradas no ano lectivo 1990/1991.  

 

Ilustração 92 – Fachada Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Arq. Manuel Tainha, 1985/1990. 
(Ilustração nossa, 2013) 

                                            
103

 “Se os hospitais pediátricos são para serem construídos de raiz, este é o tipo de plano que deve ser 
adoptado“ (tradução nossa) 
104

 Manuel Tainha (1923 – 2012) foi arquitecto e professor português. Estudou arquitectura na Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa trabalhando simultaneamente com o Professor Arquitecto Carlos 
Ramos. Desempenhou prática urbanística na Camara Municipal de Lisboa durante o estágio académico – 
diplomado em 1950, com 19 valores – e continuou posteriormente nessas funções até 1954.  
Outra parte da sua vida foi dedicada ao ensino da Arquitectura, através da cadeira de Projecto, na 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (1976 – 1992), no Departamento de 
Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (1989 – 1993) e mais 
tarde na Universidade Lusíada de Lisboa (1993 – 2011/2012). Foi projectista, em regime de livre 
profissão, nas seguintes áreas: educação, saúde, habitação, industria, gimnodesportivo e bancário. Foi 
ainda membro de “The Architectural Association” de Londres e recebeu da Secção Portuguesa da 
Associação Internacional de Críticos da Arte o prémio de arquitectura do ano de 1991.   
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O projecto consistia na construção de dois grandes sectores de actividades: um sector 

destinado às actividades curriculares de ensino e investigação; e um segundo sector 

para os Serviços de Apoio à Comunidade, com o objectivo de ajudar o público em 

geral, através de assistência e cuidados de foro psicológico. Este último sector, por 

questões práticas e institucionais deveria ser independente do outro, e por isso ocupar 

lugares distintos.  

O projecto deveria ainda permitir, que futuramente fosse possível construir 

acrescentos, espaços que, posteriormente fossem necessários ao ensino ou à 

comunidade.  

Localizado na parte sul da Alameda das Universidades, o lote escolhido segundo 

Tainha: “está “contaminado” por dois ambientes distintos, direi mesmo, opostos. Um, o 

da Alameda das Universidades, retórico, fátuo: reino dos distantes. O outro, o da Rua 

de Malpique (Dr. João Soares), fragmento urbano residencial, vivo, aberto às 

ocorrências de um quotidiano real: o reino do próximo. […]” (Tainha, 1991, p. 35).  

Dada esta dualidade, analisada por Tainha, ele vai incorporá-la no seu projecto 

através da definição dos acessos aos diferentes sectores. A aproximação e ingresso 

dos docentes e alunos à Faculdade faz-se pela Alameda da Universidade e o ingresso 

do público aos Serviços de Apoio à Comunidade faz-se pelo ambiente mais familiar e 

aprazível, pela Rua de Malpique.  

 

Ilustração 93 – Mapa de Localização Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Lisboa. ([Adaptação a 
partir de] Google Maps) 
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Este jogo é também usado para distinguir as duas entradas. A fachada Sul, que 

comporta uma das entradas é recuada e reentrante, alinhando-se com a fachada da 

Faculdade de Direito. A fachada contígua, a Este, detém outra entrada, virada para a 

Rua de Malpique, que se salienta através de um corpo cilíndrico que a coroa. 

Neste espirito, Manuel Tainha teve o discernimento de no acto inventivo, descobrir a 

necessidade de separação nítida das imagens que a forma enforma; desenvolver-se 

linearmente no cenário urbano da Alameda das Universidades, reforçando o conjunto 

de perímetro que aos poucos têm vindo a tomar forma, e contrapondo-se ao orgulho 

volumétrico da Torre do Tombo (singular e excelça forma de dar forma ao seu nome 

próprio). A sua pele urbana ajusta-se na perfeição ao esqueleto reticulado de suporte e 

a cortina alva da fachada assume as discretas aberturas, numa atitude serena, 

educada e tranquila, expressante do valor e contexto de elemento de urbe ideal. Por 

outro lado, o complexo que se segura pelas costas da Alameda, coze-se aos 

arrabaldes traseiros e espraia-se, quais volumes e pátios suspensos [da nossa 

Babilónia educativa (?)]. O grande pátio aberto ao Sol e ao Sul, contem-se facilmente 

por uma fachada, sabiamente recortada e nervurada por arcada de passos perdidos e 

amores encontrados. (Chaves, 1991, p. 47) 

Assim, é evidente a preocupação de Manuel Tainha quanto à inserção no local e 

aproveitamento do espaço disponível, bem como o jogo com os factores climáticos e o 

ambiente desejado no edifício.  

[…] a planta de conjunto da Faculdade resulta de uma estrutura que se desenvolve no 

espaço para além de qualquer lei de composição tradicional. De facto, não se tratou de 

desenhar formas geométricas mais ou menos regulares, de compor com “harmonia” ou 

“equilíbrio”, mas de desenvolver o conjunto na sua relação com o programa e o sítio. 

(Gomes, 1991, p. 43) 

A Faculdade de Psicologia é composta por corpos organizados em torno de pátios. 

Um dos pátios é descrito como um pátio-claustro pela forma como é desenhado. Este 

pátio-claustro é formado por um pano de parede aberto em frestas verticais e 

sustentado em pilares cilíndricos que corre face à galeria superior do pátio – claustro 

remetendo para o ritmo regular da fenestração ou dos vãos dos claustros conventuais 

portugueses, um tema muitas vezes utilizado por Tainha nas suas obras. 

[…] certos temas recorrentes no percurso de Tainha e coerentes com a sua forma de 

ver a arquitectura: o claustro, o pátio ou terreiro fechado ou semi-fechado; o 

envolvimento de espaços vazios por construções de formas e destinados variados; os 

espaços de transição interior – exterior. (Gomes, 1991, p. 38) 
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Ilustração 94 – Planta esquemática da organização do edifício em torno de um Pátio - Claustro, Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa, Arq. Manuel Tainha, 1985/1990. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Esta parede, que ao mesmo tempo colunata e janelas está ao mesmo tempo na 

galeria superior e fora dela, metamorfoseando-se num espaço interior e atmosfera de 

transição para o pátio. 

 

Ilustrações 95 e 96 – Pormenor das duas galerias simétricas, Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 
Arq. Manuel Tainha, 1985/1990. (Ilustrações nossas, 2013) 
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As paredes deste pátio–claustro são decoradas com painéis de azulejos azuis e 

brancos, os azulejos tipicamente portugueses, da autoria da pintora Menez, - uma 

referência directa aos claustros portugueses.  

 

Ilustração 97 - Galeria Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Arq. 

Manuel Tainha, 1985/1990. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Para a Alameda das Universidades volta-se o corpo constituído pelos serviços 

administrativos e os espaços, caracterizados pelo arquitecto, como lugares de 

encontro colectivo: como a entrada, a sala dos professores, a biblioteca (virada a norte 

penetrando a luz através de um lanternim corrido aberto na cobertura).   

O átrio, espaço de distribuição, encontra-se virado para sul e liga-se ao pátio-claustro 

que termina num anfiteatro, cujo curvo muro exterior foi revestido a tijolo. 

 

Ilustração 98 – Anfiteatro exterior Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Arq. 
Manuel Tainha, 1985/1990. (Ilustração nossa, 2013) 
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A poente localizam-se as salas de aulas e os laboratórios, lugares de introspecção, e 

que por isso situam-se longe da Alameda e das zonas de circulação mais intensas. 

A nascente encontram-se os serviços das ciências da educação, compostos por: 

laboratórios, gabinetes e um anfiteatro-observatório. Estes serviços são acedidos 

através da segunda entrada.  

Os lugares de maior intensidade expressiva das formas estão reduzidos ao mínimo: as 

duas entradas (uma reentrante e outra saliente), a cobertura curva da escada que 

arranca do átrio, a evidência estrutural esteticizada dos suportes dessa cobertura, a 

caixa de escadas quase elíptica que serve de contraponto à parede curva revestida a 

tijolo do anfiteatro, encerrando entre ambos o limite sul do pátio. Este ultimo foi 

projectado como um claustro cujos espaços (aberto ao centro, coberto na galeria 

inferior, semi-aberto na superior) se articulam entre si compondo o coração do conjunto 

edificado. (Gomes, 1991, p. 44) 

As fachadas são despojadas e alvas, pautando-se pela inserção ritmada e regular de 

duas filas de janelas quadradas ao longo do edifício, definido e marcando uma forte 

horizontalidade. Nas fachadas recolhidas, abriram-se também janelas no piso superior; 

um único apontamento é feito através de uma varanda vidrada com caixilhos de ferro – 

uma espécie de miradouro.  

 

Ilustração 99 – Cortes e Alçados Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Arq. Manuel Tainha. (Tainha, 1991) 
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A cobertura constituiu uma grande preocupação por parte do arquitecto, que a define 

como uma quinta fachada. Não só é tratada como também, tal como uma fachada 

convencional, esta proporciona uma riquíssima fonte de luz qualitativamente 

diferenciada da luz parietal105, a qual é usada para uma ambientação do interior.   

Para o Arquitecto Mário Chaves, e como modo de concluir, este é um edifício que 

representa não só o espirito, mas também a materialização do conceito de Academia. 

A faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa, vem concretizar-se como 

forma exemplar de lugar predestinado do acontecimento do Destino; a materialização 

física de Genius Logis da Arquitectura, na Academia do estudo da Psyqué e do Logos. 

Manuel Tainha soube realmente fazer nascer a coisa. Discerniu a necessidade de 

conjugar a radicularização e proliferação de estilos, que se geraram neste século de 

novidade, e pelo jeito de os interpretar demonstra que não são tão radicais quanto 

gostaríamos. O edifício da Psyqué, vem rematar a ideia/memória que tem 

caracterizado a Arquitectura erudita nacional. Como diria Joaquim Braizinha a propósito 

do Convento de Mafra, direi eu: 

“ Este é um edifício da Arquitectura Filosófica, que repete os arquétipos ou essências 

descendentes da operatividade do grande Arquitecto do Universo (das ideias); são a 

tentativa humana da imitação da obra divina (do pensamento)”. (Chaves, 1991, p. 47) 

 

3.4. EDIFÍCIO C6 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE 

LISBOA, ARQUITECTOS JOSÉ NEVES E FRANCISCO FREIRE 

O edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa faz parte de um 

conjunto de construções, que formam o campus universitário. São vários os 

arquitectos que participaram nesta intervenção, como por exemplo: os arquitectos 

José Neves (1997 – 2003), Francisco Freire (1997 – 2003), Gonçalo Byrne (1993 – 

1999), Sousa Ribeiro e Vítor Figueiredo (1997). 

Este edifício especificamente, foi projectado pelo arquitecto José Neves106, e data de 

1997 – 2003.  

                                            
105

 Luz natural que penetra no espaço através de aberturas na parede. 
106

 José Neves (1963 - ) é um arquitecto. Licenciou-se pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa em 1986, ano em que integrou a representação nacional da 2ª Bienal de Jovens 
Artistas dos Países Mediterrânicos em Salónica, a convite da Secretaria de Estado da Cultura. 
Entre 1986 e 1990 colaborou no atelier de Duarte Cabral de Mello e a partir de 1991 participou em 
diversos trabalhos com Vítor Figueiredo. Nesse mesmo ano abriu atelier próprio. A Casa do Moinho (obra 
nomeada para o Prémio SECIL 1998 e 1º Prémio de Arquitectura da Câmara Municipal de Torres Vedras 
1996-2001), o Edifício C6 e Alameda da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1º lugar em 
concurso público internacional e obra nomeada para o Prémio SECIL 2004), a requalificação e ampliação 
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Ilustração 100 – Edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Arq. José Neves 
e Francisco Freire, 1993/2003. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O projecto consistia na construção de um complexo de edifícios que deveriam articular 

espaços exteriores e uma rede de vias de circulação e de estacionamento automóvel, 

acentuando a sua situação marginal relativamente a Lisboa e à Cidade Universitária. 

O C6 é um edifício de planta rectangular irregular, projectado para albergar os 

Departamentos de Geologia, Matemática, Informática e Estatística da Faculdade de 

Ciências. Desenvolve-se em torno de dois vazios internos (uma Praça e um Pátio), 

com cobertura plana não percurrivel. É uma construção branca, rasgada 

uniformemente por janelas rectilíneas e por amplos vãos rectilíneos de acesso aos 

pátios internos.  

Este projecto é descrito, por um dos autores, o arquitecto José Neves, no site do seu 

atelier, do seguinte modo: 

O Edifício C6, ao mesmo tempo que acolhe os Departamentos de Geologia, 

Matemática, Informática e Estatística, oferece à Faculdade um sistema de espaços 

públicos – uma Praça, uma Alameda e um Pátio -, reformulando toda a vivência de 

campus e a sua relação com a cidade.  

A Praça desenhou-se como um terreiro envolvido por galerias cobertas que articulam 

átrios, anfiteatros e a cafetaria, sendo dominado, nos pisos superiores, pelos espaços 

de ensino. Através do grande átrio transparente do edifício, a Praça estende-se para 

um Pátio-jardim aberto a Poente, marcado pela presença da escadaria principal. As 

galerias que envolvem o Edifício abrem-se para a cidade, a Sul, e acompanhavam a 

                                                                                                                                
da Escola Marquesa de Alorna e da Escola Francisco de Arruda, em Lisboa, ou a Gare Marítima da 
Madalena do Pico, nos Açores, encontram-se entre os projectos que realizou. Foi ainda premiado em 
diversos concursos como para a Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, a Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Minho, ou o Mercado de Levante de Almada. 
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Alameda, a Nascente, ao longo do corpo mais baixo que contém os espaços de 

convívio e de ensino comum. (Neves, 2013) 

 

Ilustração 101 – Planta esquemática da Praça e do Pátio - Jardim, Arquitecto José Neves, Edifício C6 da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Lisboa. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O pátio-jardim – assim denominado pelo arquitecto – é delimitado por três fachadas do 

edifício e fechado por uma mancha verde, constituída por árvores e arbustos.  

 

Ilustrações 102 e 103 – Fotografias do Pátio - Jardim, Arquitecto José Neves, Edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013) 

 
Este pátio é percurrivel por uma espécie de galeria, constituída por colunas/pilares, 

como uma referência ao passado, os claustros. Estas galerias fazem a transição entre 

o interior e o exterior.  
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Ilustração 104 – Corte representativo da Praça e do Pátio - Jardim, Arquitecto José Neves, Edifício C6 da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Lisboa. (Neves, 2013)  

 

Ilustrações 105 e 106 – Fotografia do pormenor da galeria que circunda o Pátio - Jardim, Arquitecto José Neves, Edifício C6 da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013) 

 
A transição entre a Praça – que nos recebe – e o Pátio-Jardim – um espaço mais 

íntimo – é dado por um corpo que é colocado, de forma, a criar um limite ou barreira 

entre estes dois espaços. 

 

Ilustração 107 – Fotografia do corpo que delimita a Praça do Pátio - Jardim, Arquitecto 
José Neves, Edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

PRAÇA PÁTIO - JARDIM 
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Ilustrações 108 e 109 – Fotografia do corpo que delimita a Praça do Pátio - Jardim, Vista para a Praça e Vista para o Pátio - Jardim, 
Arquitecto José Neves, Edifício C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa. (Ilustrações nossas, 2013) 

 
As fachadas são recortadas segundo variações de uma ordem, para atribuir escala 

aos espaços públicos e organizar a grande diversidade de espaços interiores. As 

paredes do edifício são em betão barrado e pintado, liso e rigoroso. Os muros do 

jardim são em betão descoberto, arenoso e branco. 

A Alameda, articula todos os edifícios (C1 a C8), e resolve o desnível do terreno 

através de um sistema de muros, escadas e rampas, transformando as vias 

intersticiais existentes em ruas, às quais se oferece como passeio suspenso. 
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4. PROJECTO DO ANO LECTIVO [PROJECTO III 5ºANO 2011-2012] 

4.1. EXERCÍCIO DE FUNDO (INDIVIDUAL) – MEMOPÁTIO, MEMÓRIA DO 

PÁTIO 

O Ano Lectivo começou com a apresentação do tema que nos iria acompanhar 

durante todo ao ano lectivo, ver a Cidade como Paisagem.  

A Cidade é apreendida por mim como uma realidade material, um conjunto de 

qualidades sensíveis, uma estrutura conceptual. Tem um dimensionamento e uma 

dinâmica própria. A cidade estrutura as aglomerações populacionais, conferindo-lhes 

um sentido, uma função e uma finalidade. 

A Paisagem é definida como um conjunto de elementos fundamentais que estruturam 

a cidade e permitem a percepção e legibilidade do espaço. 

Assim, o itinerário iniciou-se por um trabalho de grupo que consistia em apresentar os 

dois locais destinados a intervenção (Algés e Alcântara), segundo o tema do ano. 

Após uma breve pesquisa, decidimos o modo como iriamos abordar os locais, através 

da perspectiva “O Estuário como Praça”.  

Para nós, o Estuário do Tejo é encarada como uma grande praça, segundo a qual 

toda a cidade se organiza e relaciona. É o ponto focal, o ponto de convergência, de 

trocas e relações. 

Sendo o Estuário a Praça Internacional, achou-se adequado que os locais alvos de 

projectos se subdividissem em outros dois tipos de praças, com a finalidade de 

efectuar a ligação, não só ao Estuário mas também com as outras praças existentes 

na cidade de Lisboa 

Deste modo, decidimos que devido às suas características geográficas, dimensionais 

e físicas, Algés deveria ter uma Praça Capital - ampla, de grandes dimensões - e 

Alcântara uma Praça Local - intima e de pequenas dimensões. 

O diagnóstico que se pode fazer a cada um dos locais é o mesmo que padece toda a 

Cidade Moderna, isto é, os seus vários núcleos, que vivem sob si mesmos não tendo 

ligações entre si, criando deste modo vazios não construídos e por isso não 

qualificados.  
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Estes tipos de espaços também estão presentes na nossa Cidade de Lisboa e 

principalmente são um problema com que iremos lidar nas nossas zonas de 

intervenção. Durante vários anos, os vazios passaram para segundo plano das 

preocupações não só dos projectistas/urbanistas, mas principalmente da população 

em geral. Lisboa que antes tinha estes vazios qualificados, fossem eles: logradouros, 

pátios, azinhagas, largos, pracetas, e que eram apropriados e vivenciados pelas 

pessoas, actualmente são espaços dados ao abandono.  

Alcântara é lida como um local de características mais íntimas, situado numa zona 

típica de Lisboa. É um local de fronteira (devido à linha de comboio), com vazios não 

qualificados, situada numa zona alvo de grande evolução e metamorfose sentida nos 

últimos anos, com desníveis provocados pelas características colinas de Lisboa. Um 

espaço com um grande legado (memória do local) e uma sensação de aqui 

(apresentada por Gordon Cullen no livro “A Paisagem Urbana”). 

 

Ilustração 110 – Apresentação de Alcântara, Portugal. (mapa Google maps, Ilustração nossa, 2012) 

 
Para Alcântara proponho-me recriar uma das tipologias mais típicas de Lisboa e dos 

seus bairros antigos: os pátios. Sendo assim, o assunto e conceito da minha proposta 

é o Memopátio – memória do pátio. 
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O Memopátio, neologismo da união das palavras memória (Função geral de 

conservação de experiência anterior, que se manifesta por hábitos ou por lembranças; 

tomada de consciência do passado como tal; lembrança; recordação) e de pátio 

(Recinto descoberto, no interior de um edifício; caminhos para peões; unidades 

urbanas) é definido por mim, como a reinterpretação, reintegração e reorganização de 

uma tipologia tão lisboeta, como o pátio. Durante anos foi essa a principal forma de 

dar resposta à habitação em lisboa. Hoje em dia, essa tipologia surge novamente em 

propostas de arquitectos nas mais variáveis vertentes, seja em habitação, museus e 

escolas.  

 

Ilustrações 111, 112, 113, 114 e 115 – Fotografias de pátios antigos da cidade de Lisboa, Marvila. (Ilustrações nossas, 2012)  

 
Deste modo, o meu objectivo é a criação de uma estrutura que dê resposta às 

seguintes premissas: memória, pátio, praça, percurso e legado, tendo como 

programa a criação de uma estrutura que pudesse receber um festival de cinema, 

podendo ser o próprio ou um similar ao já realizado anualmente em Lisboa: o Lisbon & 

Estoril Fim Festival. 
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Ilustração 116 – Diagrama que apresentam as premissas e objectivos presentes no projecto do ano. (Ilustração nossa, 2012) 

Para mim, era também relevante assegurar que o edifício, bem como as suas 

actividades, pudessem continuar mesmo após o fim do festival, como um pequeno 

Centro Cultural. 

Para complementar este programa, era ainda pretendido garantir alojamento para os 

participantes deste espaço, para tal, era necessária a criação de uma Residência 

Temporária. Assim, optei por umas residências em apartamentos não só para 

proporcionar mais autonomia aos seus residentes mas também não descorando do 

conforto, no caso de uma estadia mais prolongada.  

 

Ilustração 117 - Diagrama programático para o Centro Cultural e Residências Temporárias. (Ilustração nossa, 2012) 

 
Para a concretização deste objectivo estudei 5 obras, que têm também nas premissas 

supra citadas, a procura do seu próprio conceito: Rehab Basel (centro de reabilitação 

para doentes mentais e/ou motores) (1998/2001), Basel, Suíça, dos arquitectos 
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Jaques Herzog & Pierre De Meuron107; Sede Siemens HQ (2011/2015), Munique, 

Alemanha, do arquitecto Henning Larsen108; Quarteirão Império/ Reconversão de um 

Quarteirão no Chiado (1994), Lisboa, Portugal, do arquitecto Gonçalo Byrne109; Plano 

de Reabilitação do Chiado (1992), Lisboa, Portugal, do arquitecto Álvaro Siza Vieira110; 

e por fim a Sede da Fundação Calouste Gulbenkian (1969), Lisboa, Portugal, dos 

arquitectos Ruy Athouguia111, Pedro Cid112 e Alberto Pessoa113.  

 

Ilustrações 118 e 119 – Fotografias de pormenores do projecto Rehab Basel (Centro de Reabilitação para doentes mentais e/ou 
motores), arquitectos Jaques Herzog & Pierre De Meuron, 1998/2001, Basel, Suíça. (Ilustrações nossas, 2012)  

                                            
107

 Herzog e De Meuron é um atelier de arquitectura suíço, localizado em Basileia, Suíça, desde 1978. O 
atelier foi fundado pelos arquitectos Jacques Herzog (1950--) e Pierre De Meuron (1950--). Em 2001 
foram galardoados com o prémio Pritzker.  
108

 Henning Larsen (1925-2013) foi um arquitecto dinarmarques. Ficou conhecido pelos projectos para o 
Ministério Dos Negócios Estrangeiros (1982-84) em Riade e pela Casa da Ópera de Copenhaga (2004). 
Fundador do atelier de arquitectura com o seu nome Henning Larsen Architects.   
109

 Gonçalo Byrne (1941--) é um arquitecto português. Fundador do Atelier Gonçalo Byrne Arquitectos, 
Lda., que reúne um vasto grupo de profissionais numa equipa multidisciplinar, com níveis distintos de 
experiência na realização de projectos de arquitectura e de planeamento urbano. Conta com uma extensa 
realização de obras e estudos com expressão, divulgação e forte reconhecimento público, cultural e 
patrimonial. 
Autor de uma vasta obra, diversificada em termos de escala, de tema e de programa, abrange projectos 
que vão desde o planeamento urbano ao desenho de espaço público e de edifícios, à gestão de projecto, 
desenvolvimento e sustentabilidade 
110

 Álvaro Siza Vieira (1933--) é um arquitecto português. Fortemente marcado pelos trabalhos de 
arquitectos como Adolf Loos, Frank Lloyd Wright  ou Alvar Aalto, tem uma linguagem marcada não só por 
referências modernistas internacionais mas também por uma tradição construtiva portuguesa. Desta sua 
visão resultaram obras de referência na arquitectura portuguesa como a Casa de Chá da Boa Nova 
(1958-63), as Piscinas de Marés (1961-66), a Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses (1990-96), o 
Museu Serralves (1991-99), o Pavilhão de Portugal (1994-98) ou a reconstrução da Baixa-Chiado (1988). 
Em território estrangeiro podemos destacar o Centro Galego de Arte Contemporânea (1988-93) em 
Santiago de Compostela ou o Museu da Fundação Iberê Camargo (2008) no Brasil  
111

 Ruy Jervis Athouguia (1917-2006) foi um arquitecto português. Ficou conhecido pelos projectos: o 
Bairro das Estacas (1949-55) em co-autoria com Formosinho Sanchez e alguns edifícios circundantes. É 
autor ainda do Cine-Teatro de S. Pedro de Abrantes. Um dos seus trabalhos mais importantes é o 
Edifício-Sede da Fundação Calouste Gulbenkian (1959-69), que projectou em parceria com os arquitectos 
Pedro Cid (1925-1983) e Alberto Pessoa (1919-1985). Com este projecto foi vencedor do prémio Valmor 
de 1975.  
112

 Pedro Cid (1925-1983) foi um arquitecto português. Foi autor com Ruy Athouguia (1917-2006) e 
Alberto Pessoa (1919-1985) do Museu e do Edifício-Sede da Fundação Calouste Gulbenkian (1959-69), 
com os quais foi vencedor do prémio Valmor de 1975.  
113

 Alberto Pessoa (1919-1985) foi um arquitecto português. Foi membro do colectivo Iniciativas Culturais 
Arte e Técnica (ICAT) e um dos directores da Revista Arquitectura. Foi co-autor juntamente com Ruy 
Athouguia (1917-2006) e Pedro Cid (1925-1983) do Museu e do Edifício-Sede da Fundação Calouste 
Gulbenkian (1959-69), com os quais foi vencedor do prémio Valmor de 1975.   
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Ilustrações 120 e 121 – Fotografias de pormenores do projecto Sede Siemens HQ, arquitecto Henning Larsen, 2011/2015, Munique, 
Alemanha. (Ilustrações nossas, 2012)    

 

Ilustrações 122 e 123 - Fotografias de pormenores do projecto Quarteirão Império/ Reconversão de um Quarteirão no Chiado, 
arquitecto Gonçalo Byrne, 1994, Lisboa, Portugal. (Ilustrações nossas, 2012)  

 

 

Ilustrações 124 e 125- Fotografias de pormenores do projecto Plano de Reabilitação do Chiado, arquitecto Álvaro Siza Vieira, 1992, 
Lisboa, Portugal. (Ilustrações nossas, 2012) 

 

 

Ilustrações 126 e 127- Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, arquitectos Ruy Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, 1969, Lisboa, 
Portugal. (Ilustrações nossas, 2012) 
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Posto isto, cheguei a uma proposta para o local: a criação de uma estrutura que 

encerra em si pátios com diferentes qualidades e características. O corpo 

arquitectónico é constituído por um Centro Cultural de Cinema e um edifício de 

Residências Temporárias.  

 

Ilustração 128 – Diagrama Projectual, Alcântara. (Ilustração nossa, 2012) 

 
O ingresso na estrutura é efectuado através de um pátio que é delimitado pelos dois 

edifícios e que se situa na Avenida 24 de Julho.  

O Centro Cultural organiza-se mediante a influência de dois pátios e é em torno deles 

que se efectua o percurso dentro do edifício, sendo todo ele em vidro para que o 

exterior e interior se fundam. 

Um dos pátios é o anteriormente apresentado, sendo este o de acesso, e o segundo 

pátio situa-se entre a cafetaria e a entrada/foyer dos auditórios, que é caracterizado 

por ter um espelho de água. 

O programa situa-se em “caixas” salientes do percurso, tanto em altura como em 

comprimento, criando na fachada um ritmo de avanços e recuos que geram 
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interstícios. Estes interstícios são formados por panos de vidro que permitem aos 

transeuntes ver o interior do edifício.  

O centro tem ainda um terceiro pátio, de carácter mais privado e íntimo, servindo 

sempre que necessário de cenário às encenações e conferências que decorrem nos 

auditórios.  

Pela rua Arco de Alcântara é proposto um segundo acesso ao edifício, um anfiteatro 

(com o palco numa das “caixas”) com uma rampa de acesso a pessoas com 

mobilidade reduzida e uma grande escadaria de acesso. 

Ao lado do Centro Cultural situa-se as Residências Temporárias, um edifício que tem 

um pátio central que delimita, juntamente com o pré-existente, uma pequena praça. 

O corpo das Residências é vazado ao nível do piso térreo de modo a criar uma 

continuidade até ao Centro Cultural. A este nível é ainda proposto um sistema de 

portas que permite encerrar e desvincular os dois edifícios de maneira a trabalharem 

individualmente sempre que necessário. 

As Residências são constituídas por apartamentos com tipologias de Studio (T0), T1 e 

T2, com lavandaria comum e restaurante/refeitório.  

Todo o corpo cria ainda uma dinâmica/interacção com a plataforma do 31 da Armada.     

 

Ilustração 129 – Cortes Transversais do projecto, Alcântara. (Ilustração nossa, 2012) 
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5. CONCLUSÃO 

Podemos concluir, que a tipologia Pátio e as suas variantes, ao longo dos séculos 

desempenharam um papel marcante e importante na história da arquitectura no 

mundo. 

A tipologia Pátio que começou como uma tipologia usada numa arquitectura 

doméstica, da civilização mesopotâmica, atravessou séculos, evoluindo e 

transfigurando-se até chegar aos nossos dias, em projectos e edifícios tão 

monumentais como um hospital ou um museu.  

Assim podemos concluir que cada tipologia apresentada e investigada nesta 

dissertação tem o seu programa específico. O Pátio é a tipologia da casa, é a ligação 

do Homem com o exterior de modo seguro e íntimo. Atravessou vários séculos, mas 

principalmente várias civilizações, que o foram adaptando à sua cultura e região. 

Desde os egípcios, gregos, romanos, chineses, japoneses, muçulmanos, todos eles 

têm o pátio enraizado nas suas cidades, cultura e principalmente história. O Pátio é a 

Casa.   

O Claustro é a tipologia do Mosteiro, a casa dos monges, e tal como no caso da 

habitação é a única ligação, neste caso, do monge com o exterior. É o coração de todo 

o Mosteiro pois era nele que a vida dos monges acontecia. É um espaço cheio de 

simbolismos e mais rico do que o Pátio, tanto a nível decorativo como de qualidade 

espacial. Para os monges, o verdadeiro espaço do paraíso era o claustro: a rosa ou a 

roseira, simbolizava o sangue de Cristo, e a água – sempre presente neste espaço – 

representava os rios que se cruzavam no Jardim do Éden. Os claustros expressavam 

a necessidade de encontrar o equilíbrio dos movimentos tornando-se verdadeiros 

oásis de paz e espiritualidade. O Claustro é o Mosteiro. 

O Pátio-Claustro é a tipologia do Edifício Instituição, um edifício de caracter público. É 

a união do melhor das duas tipologias que lhe deram origem, o Pátio e o Claustro. A 

forma mantém-se, as características principais também, mas a sua finalidade dentro 

da edificação altera-se. Neste caso o Pátio-Claustro já não é usado como o único 

espaço de ligação do Homem que o habita, com o exterior. O Pátio-Claustro é usado, 

em alguns edifícios, como um espaço de controlo, em outros, como uma ligação 

exterior – interior e um modo de trazer para a edificação a luz e consequente 

salubridade. Escolas, Hospitais, Museus, Bibliotecas, Prisões por todo o mundo 
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utilizam esta tipologia como a melhor resposta às variáveis apresentadas. O Pátio-

Claustro é o Edifício Instituição.     

 

Tábua 12 - Diagrama Evolutivo dos diferentes tipos de vazios desde o Pátio na casa, o Claustro no mosteiro e o Pátio – Claustro no 
Edifício Monumental. (Ilustração nossa, 2013) 
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ÍNDICE DE APÊNDICES   

Dado o esforço despendido na elaboração das tábuas, na procura de uma linguagem 

figurativa (figura), achou-se pertinente que estas viessem, em alguns casos, de modo 

repetido, nesta parte dedicada aos anexos, agora num formato maior, para um melhor 

percepção e entendimento das mesmas.  
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 APÊNDICE B 

Tábua síntese da tipologia Pátio 
 
 
 
 



 

 

 



TÁBUA SÍNTESE DA TIPOLOGIA CASA-PÁTIO 

 LOCALIZAÇÃO MORFOLOGIA URBANA TIPOLOGIA 

Casa - Pátio 1 Mesopotâmia 

- Grandes fortificações 
- Palácio situado no extremo da cidade, assente sobre uma grande e elevada plataforma (protecção 
militar)  
- Construção de plataformas artificiais, dado que o relevo natural era planícies  
- Três ruas principais orientadas no sentido Norte-Sul e outra perpendicular a elas, que cortam ainda 
um conjunto de pequenas ruelas 
- ruas pavimentadas , com esgoto para o escoamento das águas 
Babilónia – século VI a.C. 

- Atravessada pelo rio Eufrates 
- Cidade muralhada defendida pelo um fosso 
- Cidade de ruas irregulares e tortuosas 
- Abertas novas vias como a grande avenida processional que ligava a porta monumental aos templos 
e palácios 

CASA  
SISTEMA 

CONSTRUTIVO 
DESCRIÇÃO 

Casa do Vale 

 

Adobe  
(Argila – Tijolos 
secos ao sol) 

 

- Situada no Vale (zona quente) 

- Planta rectangular com dois pisos 

- Construída em torno de um pátio central de modo a criar a maior área possível de sombra 

- Presença de um terraço para os habitantes usarem para dormirem em noites quentes 

 

Piso Inferior 

- Divisões de uso comum (cozinha, vestíbulo, dispensa) 

 

Piso Superior 

- Zona intima (quartos dos habitantes) 

Casa - Pátio 2 Egipto 

Cidade de Illahun (actual Kahun) 

- Traçado geométrico que reunia pequenas habitações em blocos rectangulares 

- Ruas muito estreitas, que facilitavam o acesso às diferentes habitações e ao mesmo tempo serviam 

de canais para o escoamento das águas da chuva e dos despejos 

- Pequenas casas, ou células, construídas em torno de um pátio e com um terraço. As habitações 

tinham diferentes tamanhos conforme a hierarquia dos ocupantes 

- Cidade formava um rectângulo fechado, rodeado por taipas e protegido por um fosso  

 

 

Adobe e Taipa 
 

- Casas mais pobres o pátio interior foi substituído por um pátio, no fundo da construção 
- Habitação com um único piso 
 
 
 
 
- Semelhante à habitação mesopotâmica 
- Organizada em torno de um pátio interior (o pátio surgiu da necessidade de se garantir o bem-estar 
contra o calor e a iluminação da habitação) 
- Para o exterior, a casa era completamente fechada sem vãos. A única abertura existente seria a porta 
de entrada. 

Casa - Pátio 3 Grécia 

Cidade – Estado (autónomas e politicamente independentes) – Pólis  

- Acrópole – centro politico e religioso (zona mais elevada da cidade e geralmente fortificada – 

encontra-se ali o templo do deus protector da cidade e edifícios públicos) 

- Ágora – praça pública (zona no nível inferior destinado à habitação, ao comércio, às actividades 

religiosas e cívicas, às assembleias politicas) 

- Distribuídos pela cidade e nas proximidades estavam outros edifícios destinados à educação, à 

higiene e ao lazer como os ginásios, estádios, banhos e o teatro 

- Em torno da cidade situavam-se os terrenos agrícolas que os trabalhadores cultivavam e onde 

criavam gado. 

Megaron 

 

Tijolo de barro 
rebocado  
Madeira 

 

- Vista do exterior tinha apenas um piso, mas no interior era possível distinguir-se dois níveis 

- Nas fachadas exteriores eram escassas as janelas, sem vidro e tapadas por cortinas. Localizavam-se o 

mais alto possível 

- 2 zonas  

- Androceu (situada na parte dianteira da casa, era uma área reservada apenas para a utilização por 

parte dos homens e era onde eles recebiam as visitas – por isso pode-se dizer que era a zona 

pública da casa) 

- Gineceu (zona mais interior e reservada onde se situavam os aposentos das mulheres, das mulheres e 

por vezes dos escravos) 

- Divisões organizadas em torno de um pátio interior 

PÁTIO 

- Encontrava-se um altar doméstico com a imagem da deusa Héstia, deusa protectora do lar 

- Situava-se um poço ou uma cisterna que fornecia água para a casa 

Casa - Pátio 4 Roma 

- Herdeiros das cidades gregas 

- 3 Tipos de cidades 

- Cidades comerciais e industriais (Roma, Alexandria, Leão, Antioquia ….) 

- Cidades caravaneiras, que faziam comércio com o Oriente (Palmira, Petra, Bostra …) 

- Cidades capitais de províncias ou de departamentos agrícolas (Verona, Siracusa, Trèves, 

Londres …)  

Cidade de Timgad 

- Cidade militar 

- Configurava um perímetro rectangular, rodeado de muralhas 

- A cidade era cortada por dois grandes eixos ou ruas principais (por vezes com pórticos): o cardos 

(eixo N. – S.) e decumanos (eixo E. – O.)  

Cidade de Roma 

- Procuravam realizar traçados regulares e geométricos. Quando não era possível nas cidades já 

existentes construíam conjuntos urbanístico-arquitectónicos – enclaves monumentais rigorosamente 

geométricos, dentro da estrutura irregular 

Domus 
Villae 

 

Tijolo de barro 
rebocado  

Taipa 
 Ladrilho cozido 

 

- Habitação unifamiliar 

- Aspecto modesto  

- Geralmente baixa, de um único piso (em alguns casos dois pisos) 

- Cobertura inclinada para o interior com telhas de cerâmica 

- Sem aberturas para o exterior. Única abertura era a porta principal e, por vezes, outra nas traseiras 

- Organizada em torno de um ou dois pátios interiores (o atrium e o peristilo) 

PÁTIO 

- Servia de iluminação e de ventilação à casa 

- Existência de um tanque, chamado impluvium, que servia para recolher a água das chuvas 

 

VILLAE 

- Situadas nos arredores das cidades, nas zonas rurais 

- Características semelhantes às domus 

- Maiores e mais luxuosas e rodeadas de grandes jardins 

Casa - Pátio 5 China 

China Dinástica 

- Centros administrativos do governo imperial 

- Núcleos políticos das regiões rurais 

- Cidades muralhadas 

- Partir do século XIV, as muralhas passaram a simbolizar o poder politico e social da cidade 

- Nas cidades a planta era previamente definida de modo a garantir regularidade da forma 

Siheyu 

 

Madeira 
 

- Complexo habitacional, de estrutura simétrica constituída por vários edifícios em torno de um pátio-

jardim 

- Orientação, tamanho e forma do pátio possibilitava a entrada do Sol baixo do Inverno que aliado à 

inércia térmica, concebida pela terra, permitia que as habitações fossem quentes no Inverno e frescas 

no Verão 

- O pátio é delimitado a norte pela casa principal e lado leste e oeste pelas casas secundárias. A sul é 

construído um muro com um portão, que separa a casa da rua  

- Muro é construído também, segundo os ideais chineses, para bloquear os diabos, evitando assim que 

os maus espíritos entrassem na casa 

- Virados para o pátio-jardim eram rasgadas grandes janelas  

- Para o exterior/rua eram abertos pequenos vãos e altos para não estarem ao alcance dos transeuntes 

Casa - Pátio 6 Japão 

- Influência chinesa 

- Ordenadas segundo uma malha rectangular de ruas 

- Palácio imperial no centro  

- Casas nobres, outros palácios e edifícios do governo dispostos ao longo de um eixo N. – S. 

- Habitações e templos modestos 

- Edifícios nobres e edifícios do governo eram monumentais, tendo um grande impacto na paisagem 

- Grande integração com o meio envolvente  

- Santuários situados em deslumbrantes locais em contacto com a natureza com uma atmosfera 

misteriosa, sugerindo uma grande proximidade com os deuses 

 

 

Madeira 
 

- Casas viradas para sul com um único piso 
- Beirais salientes 
- Pátio rodeado com muros altos 
- Relação entre a casa e o pátio-jardim 
- Pátio-jardim, um espaço muito importante para os japoneses, por isso eram construídas varandas para 
contemplar este espaço 
- Janelas e divisórias móveis 
- Painéis corrediços de madeira ou de papel de arroz subdividem as áreas internas 

Casa - Pátio 7 Islâmico 

- Conhecida por cidade secreta, que não se vê, que não se exibe, que não tem rosto, como se fosse 

tapada por um véu 

- Cidade funcional, mas formalmente é um organismo simples e tosco 

- Não tem Ágora, nem nenhum local para assembleia de cidadãos, nem circos, teatros, anfiteatros, 

estádios … Conservaram apenas as termas convertendo-as em estruturas mais modestas e 

estritamente para banhos. 

- Criação de uma porta da cidade, elemento primordial.  

- Predominava o seu casario compacto, com terraços e pátios (único espaço aberto ao exterior) 

- Grande quantidade de azinhagas sem saída conhecidas como adarves: são “ruas” sem saída, não 

serve o interesse público mas sim o interesse do conjunto de casas a que essa “rua” da acesso. É 

uma rua privada que de noite fechava, isolando e protegendo a comunidade de vizinhos.   

 

 

 

- Normalmente pequenas dimensões, com um ou dois pisos 
- Fachadas brancas com um aspecto pobre, sem qualquer adorno 
- Ausência quase total de vãos nas fachadas exteriores, existindo apenas a porta de entrada 
- Quando era necessário eram abertos vãos altos, mas eram sempre protegidos por persianas de 
madeira para o interior contemplar o exterior, mas o inverso não ser possível 
- Organizada em torno de um pátio interior, geralmente rectangular e totalmente isolado do exterior 
PÁTIO 
- Espaço onde eram desenvolvidas grande parte das actividades das mulheres da família 
- Situava-se um poço (em casas mais abastadas era possível encontrar ainda, fontes ou piscina) 
- Pátio era delimitado por galerias que dão acesso às divisões 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 APÊNDICE C 

Tábua síntese da narrativa do tema da dissertação 
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 APÊNDICE D 

Tábua de Atmosferas 
 



 

 

  



 

 

TÁBUA DE ATMOSFERAS  

                                            
1
 “O Homem necessita de um espaço de paz e de recolhimento que o protege do espaço exterior, hostil e 

desconhecido, mas que no entanto, participa do dia e da noite, do sol e da lua, do calor, do frio e da 
chuva.” (Tradução nossa) 
2
 “Para aumentar o papel representativo da moradia, o átrio foi transformado em uma sala de recepção 

com lago, fontes e superfícies ajardinadas.” (Tradução nossa) 
3
 “Outros tipos de pátio são, por exemplo, pátios de fábricas, claustros, pátios de armas, pátios de 

serviços, pátios de assentos... Apesar de não ser necessário incluir a palavra pátio, estes termos referem-
se, claramente, a um espaço diferente das ruas e praças.” (Tradução nossa) 

Casa Abrigo Protecção 

 

ESPAÇO DE ESTAR 

- Intimo 

- Reveladora de um núcleo 
íntimo – familiar 

- “El hombre necessita un 
espácio de paz y de 
recogimiento que le proteja 
del espacio exterior, hostil y 
desconocido, pero que, sin 
embargo, participe del dia y 
de la noche, del sol y de la 
luna, del calor, del frio y de 
lluvia.”

1
 (Blaser, 2004, p. 7) Pátio Mesopotâmico 

Casa Social 
Conquista 
da Família 

   

ESPAÇO DE RECEBER 

- Privada  

- Revelador de uma relação 
com a sociedade  

- “Al aumentar el papel 
representativo de la casa 
urbana, el atrio se transformó 
en una sala de recepción con 
estanque, fuente y superficies 
de césped.”

2
 (Blaser, 2004, 

p.11) Pátio Romano Pátio Islâmico Pátio Chinês 

Edifício 
Colectivo 

Edifício Público  

Edifício 
Instituição 

Conquista 
colectiva da 
sociedade 

 

Estado 
encomenda 

  

ESPAÇO DISTRIBUTIVO 

- Pública / Colectiva 

- Resolução de um programa 
-  espaço colectivo múltiplo 

- Modelo de resposta a um 
edifício monumental 

- “Otros tipos de patio son, 
por ejemplo, los patios de 
fábricas, claustros, patios de 
armas, patios de servicio, 
patios de butacas... Aunque 
no incluyen necesariamente 
la palabra patio, estos son 
términos claramente 
definidos que se refieren a un 
espacio diferente al de calles 
y plazas.”

3
 (Blaser, 2004, p.8) 
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