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APRESENTAÇÃO 
 

Percursos Urbanos: 
momentos de relação público / privado 

 

Carina Valezim Rodrigues 

A presente dissertação de mestrado surge na continuidade do trabalho realizado na 

cadeira de Projecto III, como culminar da aprendizagem do percurso de estudo do 

curso de Arquitectura.  

No âmbito da cadeira de Projecto III procedeu-se, em primeira instância, à leitura 

crítica da área de estudo situada em Lisboa, entre a Ribeira das Naus e o novo 

Terminal de Cruzeiros projectado por Carrilho da Graça1. Posteriormente, 

desenvolveram-se três propostas: um percurso, um complexo de piscinas e dois 

hotéis. Estes projectos exploram o programa, o sítio e outros elementos que possam 

contribuir para a implementação de novas relações entre individuo, edifício e espaço, 

construindo-se assim o lugar de cada um deles.  

Neste contexto, o tema da dissertação: “Percursos Urbanos: momentos de relação 
público / privado”, procura explorar a temática das relações espaciais no contexto 

urbano. Para tal torna-se necessário abordar noções caracterizadoras da realidade 

espacial que a arquitectura propõe.  

Foram escolhidas três Igrejas que procuram clarificar o tema no contexto urbano. Três 

Igrejas, uma vez que o “seu” espaço apela ao transcendente, caracterizando-se por 

construir relações particulares entre o ambiente exterior e o seu interior – espaço de 

reflexão por excelência.  

Pretende-se, estudar a complexidade que existe no desenho e na elaboração de um 

espaço público ou espaço privado. O carácter de um espaço não é determinado pela 

designação (público/privado, interior-exterior), mas é sim resultado das vivências. 

Palavras-chave: Percurso, Espaço, Público, Privado, Exterior, Interior, Limite, 

Ambiguidade espacial, Luz, Matéria 
                                            
1 João Luís Carrilho da Graça (n.1952) arquitecto licenciado na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
Vencedor de diversos prémios entre eles o Prémio Pessoa em 2008. 



PRESENTATION 
 

Urban Courses: 
moments of public and private relations  

 

Carina Valezim Rodrigues 
 
The current master’s degree presentation follows the work accomplished in the Project 

III discipline as the outcome of culmination of ideas and learning, during the 

Architecture degree. 

During Project III discipline, first we proceeded with a critical analysis of the study area 

of Lisbon, between Ribeira das Naus and the new Cruise Terminal design by Carrilho 

da Graça. Afterwards, three proposals were developed: a course, a swimingpool 

complex and two hotels. These projects explore the programme, the place and other 

elements that contribute for the implementation of new relationships between 

individual, building and space.  

Following this framework the subject of this dissertation “Urban Courses: moments 
of public and private relations”, seeks to explore the relations in the urban context. 

Therefore it is imperative to talk about the characterising concept of the place reality.  

Three churches were chosen to clarify the theme in the urban context, since their 

“space” relates with the transcendent and is characterized for building private 

relationships between the outside and the inside; place of reflection by excellence.   

It is intended to study the complexity that exists in the design and creation of a public or 

private space. The character of a space is not determined by employing directly the 

definition of private/public, inside-outside. It is rather the result of a whole atmosphere 

and space experiences. 

Keywords: Course, Space, Public, Private, Outside, Inside, Boundary, Ambiguous 

Space, Light, Matter 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES / FIGURAS 
 

Ilustração 1 – “Casa jardim Nivola” (the Getty Museum, 2011) ............................................. 21 
 
Ilustração 2 – Fotografia  da Baixa Chiado em Lisboa (Ilustração nossa) ............................ 29 
 
Ilustração 3 –“Paisagem Interior e Compartimento Exterior”, Paisagem Urbana. 
(Cullen, 2008, p. 30) .............................................................................................................. 33 
 
Ilustração 4 –“Arquitectura móvel” , Bernard Rudofsky, (Rocca,  2007, p.131) .................... 35 
 
Ilustração 5 – Esboço das Piscinas de Leça, Álvaro Siza,  (Siza, 2006, p. 24) ..................... 39 
 
Ilustração 6 – Central Park em Manhattan, Nova York (Manhattan, 2011) ........................... 40 
 
Ilustração 7 – Lago Michigan, E.U.A. ( Alasady, 2009)  ........................................................ 40 
 
Ilustração 8 – Lisboa, vista do Rio Tejo, (The holiday group, 2011) ...................................... 41 
 
Ilustração 9 – Mapa com Traçado das Muralhas de Lisboa (Biblioteca Nacional de 
Lisboa) ................................................................................................................................... 41 
 
Ilustração 10 – Castelo de São Jorge, Lisboa (Paulo Freire, 2009)  ..................................... 42 
 
Ilustração 11 – Praça do Comercio séc.XX ( Arquivos da Biblioteca Municipal de 
Lisboa) ................................................................................................................................... 42 
 
Ilustração 12 – Planta Sé de Viseu, "Arquitectura Popular em Portugal" (Ordem dos 
Arquitectos, 2004, p.27)  ........................................................................................................ 48 
 
Ilustração 13 – Sé de Viseu e Igreja da Mesiricórdia, " "Arquitectura Popular em 
Portugal" (Ordem dos Arquitectos, 2004, p.28)   ................................................................... 48 
 
Ilustração 14 – Sé de Viseu (olhares, 2006) .......................................................................... 48 
 
Ilustração 15 – Imagem de Cidade Medieval antiga ( Arquivo Municipal de Lisboa) ............ 49 
 
Ilustração 16 – Cidade de Lisboa  ( Arquivo Municipal de Lisboa) ........................................ 50 
 
Ilustração 17 – Planta de Lisboa Medieval (Arquivo Municipal de Lisboa)  ........................... 50 
 
Ilustração 18 –  "Derrieri la gare San-Lazare" (Henry Cartier, 2006, p.45)   ......................... 53 
 
Ilustração 19 –  Esquisso da Igreja de Santa Maria em Canaveses, (Siza, 2009, p.48)   ..... 59 
 
Ilustração 20 – Igreja Santa Maria em Canaveses (panoramio, 2006) ................................. 60 
 
Ilustração 21 –  Interior da Igreja Santa Maria em Canaveses (Ilustração nossa) ................ 60 
 
Ilustração 22 – Interior da Igreja Santa Maria em Canaveses (CJMO, 2009) ....................... 61 



 
Ilustração 23 –  Interior da Igreja Santa Maria em Canaveses (Ilustração nossa) ................ 61 
 
Ilustração 24 –  Interior da Igreja Santa Maria em Canaveses (Ilustração nossa) ................ 62 
 
Ilustração 25 – Bacia de água, vista do interior (Gabriela Coelho e Lia Cardoso) ................ 62 
 
Ilustração 26 – Porta da Igreja, vista do interior (Gabriela Coelho e Lia Cardoso) ............... 63 
 
Ilustração 27 –  Exterior da Igreja Santa Maria em Canaveses (Ilustração nossa) ............... 63 
 
Ilustração 28 – Praça de São Marco, Veneza (Giovanni Canaletto, 2009)  .......................... 67 
 
Ilustração 29 – Praça de São Marco, Veneza (lacoste, 2011) .............................................. 67 
 
Ilustração 30 – Praça de São Marco, Veneza (Arnaldo interata, 2010) ................................ 67 
 
Ilustração 31 – Praça de São Marco, Veneza (Ilustração nossa) .......................................... 68 
 
Ilustração 32 – Praça de São Marco, Veneza (Heur e Becker, 2010) ................................... 68 
 
Ilustração 33 – Esquiço da Igreja Sagrado Coração de Jesus  
(Ruptura silenciosa, 2011). .................................................................................................... 70 
 
Ilustração 34 – Maquete Igreja Sagrado Coração de Jesus (Norigem) ................................. 70 
 
Ilustração 35 a 38 – Igreja Sagrado Coração de Jesus ( Ilustração nossa) .......................... 71 
 
Ilustração 39 a 43 – Igreja Sagrado Coração de Jesus ( Ilustração nosa) ............................ 72 
 
Ilustração 44 a 45 – Igreja Sagrado Coração de Jesus (Ilustração nossa). .......................... 73 
 
Ilustração 46 – Casa Habitacional de estilo Árabe (José Francisco, 2011)  ......................... 78 
 
Ilustração 47 – Pátio interior de casa estilo Árabe (Gisele Teixeira, 2012)  .......................... 78 
 
Ilustração 48 a 49 – Praça da Igreja Santo António (Ilustração nossa) ................................. 79 
 
Ilustração 50 – Praça da Igreja Santo António (Ilustração nossa) ......................................... 80 
 
Ilustração 51 – Igreja Santo António (Fernando Guerra, 2009) ............................................. 80 
 
Ilustração 52 – Igreja Santo António (Fernando Guerra, 2009) ............................................. 81 
 
Ilustração 53 a 55 – Interior Igreja Santo António (Ilustração nossa)  ................................... 81 
 
Ilustração 56  – Projecto final (Ilustração nossa)  .................................................................. 83 
 
Ilustração 57 – Ribeira das Naus, Projectado pela PROAP em colaboração com 
GLOBAL, (PROAP)  .............................................................................................................. 86 
 



Ilustração 58 – Praça do Comércio, Lisboa (postal, 2010) .................................................... 86 
 
Ilustração 59 – Terminal de Cruzeiros, Carrilho da Graça (Carrilho da Graça)   ................... 86 
 
Ilustração 60 a 61 – Planta de Percurso e implantação do projecto ..................................... 87 
 
Ilustração 62 – Proposta de Projecto, Complexo das Piscinas ............................................. 89 
 
Ilustração 63 – Planta complexo das piscinas ....................................................................... 90 
 
Ilustração 64 – Corte longitudinal, complexo das piscinas .................................................... 91 
 
Ilustração 65 a 66 – Imagem 3D, vista para hotel de três e cinco estrelas ........................... 92 
 
Ilustração 67 a 68 – Planta de Hotel de três estrelas ............................................................ 93 
 
Ilustração 69 a 70 – Planta de Hotel de cinco estrelas .......................................................... 94 
 
Ilustração 71 – Corte longitudinal, a passar por hotel de três estrelas, cinco estrelas e 
parque de estacionamento .................................................................................................... 96 
 
Ilustração 72 – Imagem em 3D Proposta de projecto final .................................................... 97 
 
Ilustração 73 – Vitto (vitto, 2011) ........................................................................................... 99 
 
Ilustração 73 – Vitto (vitto, 2011) ........................................................................................... 99 
 
Ilustração 74 – A poesia, os sentidos e Arquitectura  (Aza, 2010) ...................................... 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 
 
 

a.C. - Antes de Cristo 
 

E.U.A. - Estados Unidos da America 
 

FAUTL - Faculdade de Arquitectura Universidade Técnica de Lisboa 
 

n. - Nascido 
 

PIDE/DGS  - Policia Internacional e de Defesa do Estado
 

séc.  - Século 
 



SUMÁRIO 
 

1. Introdução ................................................................................................................. 19 

 
2.  Percurso e Relação ................................................................................................. 21 

2.1.  Relação e Espaço ............................................................................................. 23 
2.2  Relação e Limite ............................................................................................... 34 
2.3  Relação e Culto ................................................................................................. 44 

 
3.  Ambiente e Relação ................................................................................................. 53 

3.1.  Flaneur e a Luz ................................................................................................. 55 
3.1.1 Igreja de Santa Maria ...................................................................................... 58 
3.2.  Praça e Matéria ................................................................................................. 64 
3.2.1 Igreja Sagrado Coração de Jesus ................................................................... 69 
3.3.  Ambiguidade e Espaço ..................................................................................... 74 
3.3.1 Igreja de Santo António ................................................................................... 78 

 
 
4.  Projecto e Relação ................................................................................................... 83 

4.1.  Projecto e Sitio .................................................................................................. 85 
4.2  Projecto e Programa ......................................................................................... 86 
4.3  Projecto e Espaço ............................................................................................. 88 

 
5. Conclusão ................................................................................................................. 99 
 
6. Referências ............................................................................................................. 108 

 
7. Bibliografia .............................................................................................................. 113 

 
 
 



Percursos Urbanos_ Momentos de Relação Público / Privado 
 

Carina Valezim rodrigues   
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A vida profissional exige, cada vez maior dedicação e mais tempo. Como resultado, o 

Homem vê-se obrigado a uma maior permanência urbana. 

Os espaços das cidades são assim determinantes das qualidades das vivências 

humanas, sejam elas de carácter individual ou colectivo. 

É nesta medida que a presente dissertação procura elucidar a importância que os 

espaços públicos/privados têm na construção e definição da cidade.  

O arquitecto apresenta-se como mediador entre cultura e a sociedade. Recai sobre ele 

a responsabilidade ética de garantir o sucesso da vivencia de ambas. O desafio está 

em quebrar a ideia de que o espaço público e o espaço privado são espaços distintos. 

Torna-se necessário explorar estas duas esferas espaciais como elementos 

interdependentes.  

Neste estudo, aborda-se o processo de criação de um espaço e a caracterização do 

seu espaço público e do privado, do espaço exterior e do interior.  

Segundo Pedro Gadanho2 “este é o momento em que devemos atribuir importância às 

recuperações, remodelações, renovações, reconstruções, reabilitações, reciclagem, 

aos redesenhos e reutilizações de todos os espaços que as cidades portuguesas têm 

ao seu dispor”. (Gadanho, 2009, p.10) Acatando esta postura, no desenho da cidade, 

é importante redefinir os espaços públicos dado que contribuem decisivamente para a 

vivência em sociedade. Logo é necessário compreender também o espaço privado. O 

que existe é um “jogo” entre exterior/interior que rompe com a ideia de que o limite é 

facilmente definível. 

É certo que a arquitectura está relacionada com um determinado tempo, cultura e 

sociedade. Hoje devemos requalificar o espaço urbano aproximando-o da 

possibilidade da sociedade o apropriar e assim desenvolver espaços de comunhão e 

de encontro.  

                                            
2 Gadanho, Pedro (n.1968). Arquitecto formado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 
Com um diversificado percurso na cultura contemporânea, os seus trabalhos têm vindo a ganhar 
notoriedade nos países europeus, com destaque para  a “mesa redonda” na Bienal de Arquitectura de 
Veneza 08.  
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É deste modo que as igrejas de diferentes épocas arquitectónicas são estudadas de 

forma a clarificar a importância da sua atmosfera e os elementos que as definem 

caracterizam nomeadamente o seu enquadramento urbano.  

 

 

 

 

20 



Percursos Urbanos_ Momentos de Relação Público / Privado 
 

Carina Valezim rodrigues   
 

Percurso e Relação 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A arquitectura é uma estrutura de sentido, e não de significado; isto é: dá sentido ao real 

mas não lhe dá significado. O significado, que é o esteio em que se entrincheira a 

identidade, é-lhe dado pelo uso, nos actos da sua utilização, em suma pelas formas como 

as pessoas se apropriam dos factos arquitectónicos; sendo certo que se apropriam deles 

não só mediante a razão e o intelecto, mas também com a sensibilidade e as emoções. 

(Tainha, 2007, p.13) 

 

A cidade, mais do que um aglomerado de edifícios, é uma rede complexa de espaços 

de relações entre o espaço público e o espaço privado. A cidade é para viver, 

percorrer, e é nesse passeio que desvendamos o seu mistério. O limite não existe 

apenas como barreira física de um espaço, mas como elemento definidor e 

caracterizador da cidade.  

 

Ilustração 1 - Fotografia “casa-jardim Nivola “, Constantino Nivola (The 
Getty Museum, 2011) 
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Relação e Espaço 
 

Concebo a arquitectura em sentido positivo, como uma criação incidível da vida civil e da 

sociedade em que se manifesta; ela é, por natureza, colectiva. (Rossi, 2001,p.4) 

Os percursos ajudam a definir a cidade. Por sua vez, a cidade resulta de uma 

sucessão de espaços. A cidade é constituída por percursos que ligam espaços. Viver 

a cidade passa por percorrer os seus espaços, reconhecê-los e vivenciá-los. Acima de 

tudo somos seres colectivos, pelo que, para a realização plena do Homem é 

imperativo viver a cidade. Mais do que a permanente vivência e valorização do espaço 

interior privado, é necessário compreender as potencialidades que o espaço exterior 

público tem na caracterização e qualificação da vida dos Homens. 
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2.  PERCURSO E RELAÇÃO  

2.1.  RELAÇÃO E ESPAÇO 

 

De acordo com Vintimilla3, ao longo da história da sociedade humana, a interacção 

social em espaços públicos tem vindo a ser “interiorizada na protecção do invólucro 

arquitectónico”. Se na antiguidade os espaços protagonizados pela Ágora grega ou 

pelo Fórum romano se apresentavam como espaços centrais da cidade, na 

actualidade, a constante privatização do espaço público em edifícios cada vez mais 

complexos leva a que o espaço público se converta em espaços interiores autoritários, 

onde a condensação e sobreposição de usos tem no comércio e na comunicação os 

seus principais pilares.  

Uma das maiores responsabilidades do planeamento urbano é criar cidades com 

espaços públicos de qualidade. Estes, por sua vez, devem ser relacionados com a 

natureza e constituição dos espaços privados. Esta simbiose entre espaço público e 

espaço privado remete para uma reflexão: Como é que os locais públicos, os órgãos 

vitais de uma cidade, se relacionam entre eles e que tipos de relação estabelecem 

com os privados no processo de qualificação da vida urbana. 

“Os peões são os glóbulos vermelhos da cidade, caso deixem de percorrer e irrigar 

uma rua ela entra em dificuldades, degradando-se, tornando-se insegura, 

gangrenando e finalmente morrendo”. (Alves, 2011, p.6)   

Na história da arquitectura da cidade, a ideia de percurso, “viajar de modo a conhecer 

a geografia” (Gympel, 2001, p.48) teve início, segundo Walter Benjamin4, com a 

modernidade de Paris, durante o séc. XIX. O flâneur5 é descrito por Benjamin como 

                                            
3 Boris Vintimilla Professor Doutorado da Escola Técnica de Barcelona. 
4 Walter Benjamin (1892-1940) crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão. Associado à 
Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, foi fortemente inspirado tanto por autores marxistas, como Georg 
Lukács e Bertolt Brecht, como pelo místico judaico Gershom Scholem. Conhecedor profundo da língua e 
cultura francesas, traduziu para o alemão importantes obras como Quadros Parisienses de Charles 
Baudelaire e Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust. Entre as suas obras mais conhecidas, 
contam-se A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica (1936), Teses Sobre o Conceito de 
História (1940) e a monumental e inacabada Paris, Capital do século XIX, enquanto A Tarefa do Tradutor 
constitui referência incontornável dos estudos literários. 
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sendo o primeiro acto totalmente desligado, emocional e espiritualmente do seu meio 

social, familiar e cultural. A cidade é entendida não pela geometria das ruas ou clareza 

do traçado, mas sim, pela experiência vivida ao caminhar pelas ruas. É por esta razão 

que o autor considera a paisagem parisiense a sua casa. “Mais do que qualquer sítio, 

a rua revela-se a si própria na passagem como o interior familiar e decorado das 

massas”. (Benjamim, 2004, p.436) 

A acção de andar e passear permite a apropriação e identificação do espaço. O 

passeio contribui para a relação e interacção entre o Homem e o meio, neste caso, o 

meio urbano. 

Oh! Vagueando […] Que encantadora e deliciosa existência! Deambular é uma 

ciência, a gastronomia do olho. Passear é vegetar, deambular é viver… Deambular é 

desfrutar, coleccionar impressões, maravilhar-se perante sublime quadro de 

infelicidade; amor e alegria, agradáveis e grotescos retratos; é mergulhar o olhar 

profundamente em mil existências. (Benjamin, 2004, p.15)  

O espaço urbano, aberto ou fechado, externo ou interno, público ou privado, define-se 

pelo uso e actividades do colectivo. A natureza de um espaço determina, assim, os 

tipos de relações que são criadas entre as pessoas. O que define se um espaço é 

público ou privado é o uso que se faz dele, e os valores que a população que o utiliza 

lhe atribui.  

Como refere Ramalho6, queremos espaços amigáveis, escalas equilibradas, 

continuidade de percursos, liberdade de mobilidade. Um sistema de referências 

urbanas em que a cultura da cidade é dada pelo passado, continuada pelo presente e 

ampliada pela estratégia de futuro. “Somos presentes a dados que imaginamos 

existirem, onde o percurso da cidade nos permitirá descobrir a sua morfologia, formas, 

usos e funções”. (Ramalho, 2004, p.16) 

                                                                                                                                

 

5 Flanêur, conceito que surge em Paris do sec.XIX  com o poeta francês Charles Baudelaire. O Flanêur 
mantem um duplo papel na vida da cidade mantendo-se como o observador desapegado. Walter 
Benjamin adota este conceito como observador urbano e ferramenta que analisa o estilo de vida na 
cidade. O flanêur aparece como a figura de um burguês que tem o tempo à sua disposição, podendo dar-
se ao luxo de desperdiçá-lo, para horror da sociedade capitalista da época. É um burguês que leva uma 
vida sem objetivos definidos, a não ser a procura do espaço urbano: é o acto de divagar pela cidade com 
um olhar distraído. 
6 António Ramalho, licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro, tem 
colaborado com trabalhos da sua autoria em revistas da sua especialidade. “Urbanismo”, Retratos 
Urbanos. Caleidoscópio, 2004, p.16 
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“A população passa cerca de 80 a 90% do seu tempo no interior de edifícios”. (Gomes, 

2007, p.75) Pelo que, enquanto a cidade vive para o homem, o homem vive para o 

edifício. O que outrora era reconhecido como cidade, com as respectivas redes de 

ligação e vivências, agora assemelha-se a um aglomerado de edifícios.  

O crime nas ruas psicologicamente começa onde não se caminha: começa na 

prancheta do urbanista que vê as cidades como um amontoado de arranha-céus e de 

shopping centers com ruas que servem meramente de acesso entre eles. A vitalidade 

das cidades depende do caminhar. (Hillman, 2006, p.42) 

Quando se fala em espaço público, é necessário reflectir sobre o espaço social. O 

espaço social entende-se como um campo de inter-relações que se desenrolam num 

espaço físico construído, cuja percepção e representação é fruto do imaginário 

individual ou colectivo da cidade.  

O espaço privado relaciona-se com o habitat ou lugar de familiaridade, enquanto o 

espaço público liga-se à multidão e ao anonimato. O ordenamento urbano responde a 

uma estratégia que tem por objectivo criar espaços/edifícios com caracter privado, que 

se traduzem na fragmentação do espaço urbano. A morfologia urbana é responsável 

pela promoção de interacções e, a apropriação física do espaço torna-se sinónimo da 

apropriação do lugar público “privatizado” pelo habitante que passeia pela cidade e a 

frui.  

Public space between buildings influences both the built form and the civic quality of 

the city, be they streets, squares or parks. A balance between the public and private 

domain is central to the practice’s design approach.  Buildings and their surrounding 

spaces should interrelate and define one another, with external spaces functioning as 

rooms without roofs.7  

Um dos grandes temas da arquitectura do séc. XX é a necessidade de se conseguir 

obter coerência entre a produção do espaço interior e do espaço exterior, designado 

de espaço fluente, isto é, na continuidade espacial.  

                                            
7 Richard Rogers (n.1933) arquitecto britânico, vencedor do Prémio Stirling pelo terminal 4 do Aeroporto 
de Barajas, recebeu em 2007 o Prêmio Pritzker pelo conjunto de sua obra. Entre as suas obras destaca-
se o centro Pompidou em Paris e o Domo do Milénio em Londres. “O espaço publico entre edifícios 
influencia tanto a forma do edifício como a qualidade civil da sociedade, a qualidade da cidade, sejam 
elas ruas, ou parques. O equilíbrio entre espaço publico e o domínio privado é central para uma 
abordagem mais design. Os edifícios e os espaços que os rodeiam devem inter-relacionar-se e definir-se 
um ao outro, funcionando os espaços exteriores como salas sem telhado.”   
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“É numa dimensão sociocultural que o espaço público cumpre o papel que tem na 

cidade”, transformando-a em algo mais do que um contínuo urbano no território. 

Segundo Borja8, o espaço público é, principalmente, um lugar de relação e de 

identificação, de contacto entre as pessoas, de animação urbana e de expressão 

comunitária, o que leva a que a dinâmica da cidade e o comportamento dos seus 

ocupantes possam criar espaços públicos, sem não o serem juridicamente. Assim, o 

que define a natureza do espaço público é o uso que se faz dele. 

A cidade são as pessoas que a habitam, vivem, se “impregnam na procura do espírito 

e alma dos lugares que a compõem. A cidade é gente, somos nós com os outros, 

saber estar no todo reconhecendo o valor idiossincrático das partes, no direito a 

participar de um bem colectivo”. (Ramalho, 2004, p.13) Contudo, a sociedade é cada 

vez menos colectiva e mais individual. A cidade deixa de ser vivida e percorrida, 

passando a ser cenário ou figurante da vida do homem. O resultado é um mundo 

contemporâneo onde a “mobilidade é a lei geral da vida”, tornando cada vez mais rara 

a vivência do homem num mesmo sítio. As relações com o espaço onde ocorrem os 

actos da vida do homem são, por isso, cada vez mais débeis, mais efémeras. 

A cidade foi feita para ser percorrida, os seus espaços para serem vividos. Para isso, é 

preciso parar; parar e caminhar em vez de correr; ver em vez de lançar um olhar 

passageiro e experienciar com tempo, uma vez que “todas as relações inscritas no 

espaço se inscrevem também na duração, e as formas espaciais, não se concretizam 

senão no e pelo tempo” (Augé, 2007, p.21) 

À semelhança de um livro, como uma narrativa que atravessa vários lugares, assim é 

a viagem. Contudo, é criada entre o viajante-espectador e o espaço da viagem que 

percorre e contempla, uma ruptura que o impede de ver nele um lugar, ainda que tente 

preencher esse vazio através de informações de um guia turístico. “A Macedónia 

desaparecida, a Grécia em ruínas ocupada por um invasor ignorante dos seus antigos 

esplendores remetem ao viajante de passagem a imagem simultânea da história 

perdida e da vida que passa, mas é o próprio movimento da viagem que o seduz e 

arrasta”. (Augé, 2007, p.25) Já não atravessamos as cidades, mas sim, os pontos 

mais notáveis assinalados por painéis. O viajante é, de certo modo, dispensado de 

parar e até mesmo de olhar. 

                                            
8 Jordi Borja (n.1941) licenciado em geografia e ciências políticas, e mestre em urbanismo participou em 
diversas colaborações de revistas. “ Ciudadania y espacio público”. Revista “Ambiente y Desarrollo”, nº3, 
1998, p.14 
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Numa realidade complexa e diversa como é a cidade, o espaço público tem o papel de 

vertebrar o território. Reestruturar a Cidade com o espaço público é garantir 

continuidades, é relacionar as funções que cada espaço público específico possui, é 

aproximar a periferia do centro, reforçar a coesão entre as partes dando-lhe um 

sentido de conjunto. É potenciar uma estrutura ecológica urbana, apostando num 

crescimento sustentável. O espaço público é o desenho das ruas que se cruzam com 

praças; são os edifícios que ladeiam os parques; são os percursos que acompanham 

o rio; são os cafés e pequenos comércios “em artérias sinuosas e estreitas até à praça 

que ladeiam o parque”. (Ramalho, 2004 p.10) O espaço público estrutura e relaciona 

as partes da Cidade conferindo-lhe unidade e abrindo-a ao seu percurso. O espaço 

público é lugar de vida pública.  

 À semelhança do que afirma António Lameiras9, acreditamos que os espaços de 

utilização colectiva têm que se afirmar cada vez mais como lugares de cidadania e 

constituir espaços de encontros assumidos pelas comunidades locais como seus. 

Desta forma, poderá deduzir-se uma característica fundamental do espaço 

organizado: a continuidade. 

O espaço é contínuo, não pode ser organizado com uma visão parcial, não aceita 

limitações na sua organização e do mesmo modo que forma o espaço estão tão 

intimamente ligados que uma é negativo do outro […] assim as formas visualmente 

aprendidas mantêm entre si estreitas relações. (Távora, 2004, p.18)  

A permeabilidade de um sistema de espaços públicos depende do número de 

percursos alternativos em que as pessoas se deslocam de um ponto para o outro. 

Esses percursos deverão ser apreensíveis, caso contrário, só quem conhece o meio 

em que se desloca é que poderá usufruir dessa qualidade do espaço. Assim, a 

distribuição dos movimentos pedonais nos espaços urbanos, é tanto maior quanto 

maior for o contributo das características físico-formais do edificado e não edificado. 

Pelo que, a cidade, é produto da existência humana e do relacionamento em 

comunidade. 

Tomando como exemplo o Chiado, este “não é um espaço de estada, vive do que se 

passa no edificado, sendo aí que reside o seu poder de atracção que se transmite 

para o exterior e que do exterior se capta”. (Ramalho, 2004, p.99) O movimento 

                                            
9 LAMEIRAS, José. “Os espaços colectivos como factor de estruturação e de qualificação urbana”, 
Congresso Iberoamericano de Urbanismo, Porto 1998 
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pedonal de passagem é favorecido pelo conjunto diversificado de equipamentos 

socioculturais, que convergem em espaços para uma pausa do café, ou simplesmente 

para a contemplação do meio envolvente. A própria dinâmica da cidade e o 

comportamento dos seus habitantes podem criar espaços públicos, sem não o serem 

juridicamente, demonstrando que o uso define a natureza do espaço. (Ilustração 2) 

Os centros urbanos foram desenhados segundo a óptica do indivíduo que se desloca, 

em percursos, zonas de compressão e de vazio, contrastes entre espaços amplos e 

espaços delimitados, alternância de situações de tensão e momentos de tranquilidade. 

Sendo o espaço contínuo e o tempo uma das suas dimensões, o espaço é irreversível 

“dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, 

um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, donde ainda a afirmação de 

que o espaço está em permanente devir”. (Távora, 2004, p.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Lynch10, no livro “ A Boa Forma da Cidade”, sustenta a importância do processo 

de desenho urbano na construção da cidade moderna, onde o espaço público pode 

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

                                            
10 Kevin Lynch (1918-1984) urbanista americano, escreveu livros que exploram a presença do tempo e   
da história nas cidades, como os ambientes urbanos afectam a população, e os conceitos básicos de  
um bom design urbano.  

Ilustração 2 - Fotografia do Chiado de Lisboa (Ilustração nossa)  
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adequação, acesso e controlo. Por sua vez, Gehl e Gemzoe11 consideram que o uso 

do espaço público como espaço social e recreativo, tem vindo a crescer gradualmente. 

As formas de vida pública no espaço citadino promovem o contacto humano. Por sua 

vez, a negação da cidade promove o isolamento, a segregação e a exclusão da vida 

colectiva. 

O homem é um ser autónomo e independente. De igual forma, é um ser social que 

necessita de integração humana. Nesse contexto, a tensão entre individualidade e 

comunidade é fundamental para a existência e vivência humana para as quais a 

arquitectura contribui. 

A interacção indivíduo/arquitectura articula-se através das relações sociais com as 

estruturas espaciais. Trata-se de gerir a interacção entre o privado e o público, onde o 

espaço pessoal, a territorialidade e a privacidade são processos fulcrais. “A 

arquitectura, como arte do lugar, revela a experiência do viver e o carácter do homem.” 

(Arnheim, 1988, p.54) 

No livro, “Por uma Arquitectura” de Le Corbusier12, a ideia que se retira é que tudo é 

uma questão visual: as diversas vistas, a luz, as cores, e os acontecimentos 

arquitectónicos definem a experiência espacial. O olhar está sempre em movimento e, 

por isso, não existe um único ponto de vista fixo. “A arquitectura é certamente uma 

arte espacial, é o que se diz, mas a arquitectura é também uma arte temporal, não a 

vivo num segundo.” (Zumthor, 2006, p.43) 

O contraste entre particular e universal, entre individual e colectivo sobressai na 

cidade e na sua construção – da arquitectura. Este contraste entre particular e 

universal, individual e colectivo manifesta-se sobre diversos aspectos: nas relações 

entre esfera pública e esfera privada, no contraste entre projecção racional da 

                                            
11 Jan Gehl (n.1936) arquitecto dinamarquês e designer urbano. Um dos seus livros publicados, a Vida 
Pública, descreve como tais melhorias incrementais transformaram Copenhagen, cidade de carros numa 
cidade dominada pelo pedestre. Utiliza a expressão " copenhagenize " para descrever a sua visão de 
como os centros urbanos podem abraçar a cultura da bicicleta e ciclismo urbano. Colega e parceiro de 
trabalho de Gemzoe partilham ideias semelhantes relativamente ao espaço urbano.   
12 Charles-Edouard Jeanneret, mais conhecido pelo pseudónimo de, Le Corbusier (1887-1965) é 
considerado um dos maiores arquitectos do séc.XX. Uma das suas maiores características é a 
capacidade que tem de síntese. Nas viagens que fez pelo mundo teve contacto com diferentes estilos de 
diferentes épocas, reconhecendo em especial os valores da arquitectura clássica grega. Lançou um livro, 
“Vers une architecture” que continha as bases do movimento moderno de características funcionalistas. A 
pesquisa que realizou envolveu uma nova maneira de ver a forma arquitectónica baseada nas 
necessidades humanas, revolucionando assim, em conjunto com Bauhaus na Alemanha, a cultura 
arquitectónica do mundo inteiro.     
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arquitectura urbana e os valores do locus13, entre edifícios públicos e edifícios 

privados. O projecto de espaço público deve contribuir para a criação/consolidação de 

uma malha urbana coerente. Para tal, é necessário saber reconhecer o contexto e 

identificar as características de cada espaço e o modo como concorrem para a 

formação de um todo, mais vasto e complexo. 

Os edifícios, as ruas, as praças, os jardins, o mar e os elementos morfológicos que 

são visíveis a partir destes espaços, são elementos estruturantes do espaço público 

que compõe a cidade. Por um lado, englobam aquilo a que chamamos paisagem 

urbana, por outro lado, são as fachadas que formam uma interface entre o espaço 

público e o espaço privado.  

De um modo geral, podemos definir o espaço público como espaço resultante do vazio 

entre os edifícios. Espaço esse que, como Manuel Tainha14 menciona, à semelhança 

da arquitectura “é espaço percorrível, o ritmo impresso à repetição de uma entidade 

[…] é o registo de um percurso cuja apreensão arquitectónica, é sinónimo de 

percurso”. (Tainha, 2007, p.26) 

No livro A Dimensão Oculta, o autor T. Hall15, defende que as pessoas têm, cada vez 

menos, vontade de andar a pé e aquelas que efectivamente o desejassem, não o 

poderiam fazer por falta de locais. Assim, para além da deterioração dos corpos, 

advém, também, a ruptura dos contactos humanos contaminados pela pressão do dia-

a-dia que “condensa o tempo a uma fracção de segundo”. O resultado é a substituição 

do passeio pelo carro que, não só separa os seus ocupantes do mundo exterior, 

“encerrando-os num ninho de metal e vidro” como também, esbate a sensação de 

movimento no espaço. (T. Hall, 1986, p.199) 

                                            
13 Locus ou Genius Loci é um termo latino que se refere ao "espírito do lugar". A expressão genius loci diz 
respeito ao conjunto de características sócio-culturais, arquitetónicas, de linguagem e de hábitos, que 
caracterizam um lugar, um ambiente, uma cidade. Significa no fundo o "caráter" do lugar. O termo é 
utilizado por Aldo Rossi quando se refere à preocupação com o local e o entorno do terreno das suas 
futuras construções. 
14 Manuel Tainha (n. 1922) arquitecto português, formado pela Escola Superior de Belas-Artes em  Lisboa 
Autor de diversas obras de valor reconhecido, algumas das quais premiadas com importantes galardões 
da Arquitectura nacional e internacional, dos quais se destacam o Prémio Valmor e Municipal de 
Arquitectura de 1991 pelo edifício da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, o Prémio 
Nacional de Arquitectura para Edifícios Isolados e o Prémio Jean Tschumi 2002 instituído pela União 
Internacional dos Arquitectos.  
15 Edward T.Hall (1914-2009), antropologista Americano. Conhecido por desenvolver o conceito de 
Proxemics, uma descrição de como as pessoas se comportam e reagem em diferentes culturas definidas 
pelo espaço pessoal. 
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Numa planície é construída uma casa. A casa é o objecto que se destaca sobre a 

superfície plana. No interior da casa, há divisões e volumes que não são óbvios do 

exterior. Tudo o que vemos é o objecto. Muitas casas construídas em conjunto formam 

ruas e praças, delimitando os espaços. Assim, aos volumes e espaços interiores junta-

se um novo factor, os espaços exteriores. Enquanto as divisões interiores e os 

volumes são justificados no sentido funcional da construção e do abrigo, não parece 

existir uma justificação tão directa para o espaço exterior.  

Um grupo de pessoas reunidas a conversar no passeio colonizam aquele lugar, 

obrigando o transeunte a desviar-se. A vida social não está limitada ao interior do 

edifício. O exterior é colonizável e a diferença entre, dentro e fora, é pequena.  

A imagem mostra-nos um interior que tem todas as características de paisagem 

exterior: o pavimento, as arcadas, a alameda da direita que se prolonga pelos montes 

longínquos. O exterior não é apenas um salão para expor peças, mas sim, um meio 

destinado ao ser humano, ao Homem que necessita de emoção e dramatismo, que 

surge do chão e do céu, das árvores, dos edifícios, dos desníveis e de tudo o que o 

rodeia, através da arte de se relacionar. (Ilustração 3) 

Mencionando Frederick Kiesler16 em “Inside the Endless House”, não importa que o 

espaço seja encerrado ou aberto, ao ar livre ou a coberto. O ambiente torna-se tão 

importante quanto o objecto, uma vez que, o objecto vive no espaço circundante e 

assimila a realidade do ambiente.  

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Frederick Kiesler (1890-1965) arquitecto, artista e teórico austríaco. Muitos críticos afirmam que se 
encontrava à frente do seu tempo, o que levou à sua caracterização como pessoa excêntrica. Realizou 
desenhos de arquitectura pouco ortodoxos e planos a que chamou de “polydimensional” assemelhando-
se muito aos desenhos surrealistas. Criou uma fundação em conjunto com Lilian Kiesler que até hoje 
concede um prémio anual, o “Kiesler Prize” de Arquitectura e Artes.       
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Ilustração 3 - Paisagem Interior e Compartimento Exterior 
(“Paisagem Urbana” Gordon Cullen, 2008)   

 

As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o 

observador e esse meio. Enquanto o meio ambiente sugere distinções e relações, o 

observador seleciona e organiza dotando de sentido aquilo que vê. Assim, a dicotomia 

entre espaço público/privado não é linear, mas sim, dotada de uma complexidade não 

só formal, como também emocional. O maior desafio passa por fazer do edifício “um 

organismo que se expande, onde o espaço com tecto e o espaço sem tecto são as 

duas faces do mesmo rosto, fazendo da relação entre o espaço interior e o espaço 

exterior, um exercício de imaginação poética.” (Tainha, 2007, p.25)  
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Relação e Limite 

Toda a reflexão em torno do espaço arquitectónico; espaço público ao espaço de 

privacidade; de protecção e segurança contra a natureza ou contra o intruso; acerca da 

qualidade ambiental, decorre deste simples facto: a Arquitectura como experiencia do limite. 

(Tainha, 2007, p.46)  

O limite é o que contém. Mas um limite também é o que define. É na cidade que, de 

forma clara ou não, o poder do limite emancipa. Mais do que uma barreira, o limite é 

definidor e arquitecto do espaço, sendo a sua simples presença ou dimensão física, 

suficiente para alterar a imagem que se tem de uma cidade ou de um dos seus 

constituintes.     
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2.2 RELAÇÃO E LIMITE 

 

Desde o início dos tempos que o homem sente a necessidade de limitar o espaço. A 

construção da primordial cabana destinada ao abrigo alterou o entendimento que se 

tinha do espaço, passando a entender-se como matriz espacial. (Ilustração 4) É deste 

modo que se testemunha o surgir do conceito de espaço, interior e exterior, público e 

privado. “Que a casa seja reino para uns, simples ninhos para outros, palácios, 

baluarte, ou choupana – façamo-la verdadeiramente nossa, reflexo da nossa alma, 

moldura da vida que nos é destinada.” (Lino, 1998, p.11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espaço está dependente da manipulação intencional de um limite desenhado, 

percebido ou construído. Só é compreensível e avaliável através do limite ou barreiras 

materiais que o contém, pelo que, poderá falar-se de arquitectura como arte de 

delimitar o espaço, tornando-o habitável.  

Jorge Cruz Pinto16 refere que a caixa arquitectónica define um lugar espacial 

topologicamente delimitado e encerrado pela construção. As componentes espaço, 

limite, topologia e estrutura são componentes que se inter-relacionam no acto de 

                                            
16 Jorge Cruz Pinto (n.1960) arquitecto português, é fundador e coordenador dos seminariorios 
internacionais de Projecto de Arquitectura da FAUTL. Publicou diversos artigos científicos e livros de 
arquitectura e estectica. “ O Espaço Limite”, Produção e Recepção em Arquitectura, ACD Editores, 2009 

Ilustração 4 - “Arquitectura móvel”, Bernard Rudofsky, 
Architecture without architects  ( Natural Architecture, 2007 
p.131)
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projectar, seguindo uma linha de raciocínio. Assim, falar em cheio e vazio é falar da 

substância material construída que contém o vazio, definido pela determinação dos 

limites físicos. 

Para Aristóteles17, o conceito de limite relaciona-se com a ideia de terminus, sendo a 

forma o limite da coisa. Delimitar é definir algo, atribuir o fim de um espaço interior ao 

infinito do espaço exterior. A noção arquitectónica de limite é designada de barreira 

entre exterior e interior. Uma fronteira entre as duas realidades.  

Qualquer tipo de alteração visível ou menos visível sobre um limite existente pode 

mudar a percepção que um indivíduo tem do espaço. Um pavimento pode conter as 

propriedades de limite, fazendo a transição ou a união de diferentes espaços. Nesse 

caso, tal como refere Rudolf Arnheim18, falamos de limite perceptivo pois é perceptível 

aos sentidos: audível, visível e tangível. Assim, “a configuração das fronteiras não é 

mais do que um dos factores que regem as relações espaciais entre áreas visuais 

contíguas”. (Arnheim, 1998(a), p.14)      

Para a concretização de uma paisagem humanizada, será fundamental distinguir o 

que é espaço público e o que é espaço privado. Se a imagem que obtemos do público 

versus privado é representativa de um espaço físico-formal de fronteiras bem 

definidas, sai favorecido o processo cognitivo de identificação da linha imaginária que 

ajuda as pessoas a dividir o espaço perceptualmente.  

Zeizeil19, refere: “the shape of a setting affects primarily visual and perceptual 

relationships. If people want to, they can use the cues that shapes provide to consider 

areas within one space as separate places.” (apud Ramalho, 2004, p.29)   

 

                                            
17 Aristoteles (384 a.c.- 322 a.c.) filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Os 
seus escritos abrangem abrabgem diversos assuntos desde a física, metafísica, leis da poesia e do 
drama, musica, politica, ética, sociologia e biologia. Juntamente com Platão e Sócrates é visto como um 
dos fundadores dafilosofia ocidental. O seu ponto de vista sobre as ciências físicas influenciou o cenário 
intelectual medieval até ao renascimento, continuando as suas teorias até hoje sendo objecto de estudo 
académico.     
18 Rudolf Arnheim (1904-2007) psicólogo alemão behaviorista. Emigrou para os Estados Unidos da 
América, tornando-se professor de Psicologia da Arte. De acordo com as suas ideias, seria impossível 
pensar sem recorrer a imagens perceptíveis, uma vez que o pensamento seria algoeminentemente visual, 
ligando-se desta forma à Psicologia da forma.   
19 Jonh Zeizel, doutorado em sociologia e licenciado em design, é presidente e co-fundador de 
“Hearthstone Alzheimer’s Family Foundation” e “Hearthstone Alzheimer Care”. Realizou estudos 
relativamente á relação existente entre meio ambiente e o design em unidades de cuidados especiais de 
Alzheimer.   
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Na “Paisagem Urbana”20, a noção de delimitação corresponde à divisão do sistema da 

cidade, com ruas e passagens em porções coerentes e visualmente compreensíveis 

retendo-se, no entanto, a noção de percurso. A noção de delimitação é, assim, dada 

pela articulação do movimento. O espaço delimitado é consequência de 

irregularidades ou assimetrias de traçado em que o trajecto do ponto de partida ao 

ponto de chegada, não é automaticamente oferecido ao olhar. Os acontecimentos e 

características ao longo de um caminho 

[…] podem ser organizados numa linha melódica, sentidos e imaginados como uma 

forma que é apreendida com intervalos substanciais de tempo. Uma vez que a 

imagem constituiria uma melodia total e não uma série de pontos separados, ela 

poderia ser talvez mais abrangente e menos carente. (Lynch, 2008, p.102)  

Semelhantes aos caminhos, os limites requerem continuidade através do 

comprimento. Por exemplo, o limite de uma área de edifícios para escritorios pode ser 

um conceito importante mas difícil de delimitar no terreno, uma vez que, está em falta 

a continuidade da forma. O limite pode ser reforçado se puder ser avistado a alguma 

distância ou no caso de marcar diferença nítida numa área, ser o elemento de junção 

de duas regiões fronteiriças. É, por isso, que a interrupção repentina da cidade 

medieval com as suas muralhas, os arranha-céus com que nos deparamos no Central 

Park e a transição clara do mar para a terra junto à costa, constituem poderosas 

impressões visuais. Quando duas regiões contrastantes se situam numa justaposição 

é possível concentrar a atenção visual, salvaguardando-se o avistar nítido do seu 

limite comum.    

Um limite pode tornar-se algo mais do que um simples obstáculo dominante se 

permitirmos que dele façam parte algumas qualidades motoras e visuais. Torna-se, 

então, mais uma costura do que uma barreira, uma linha de intercâmbio ao longo da 

qual foram delineadas duas áreas.  

A noção de limite não é uma identidade fixa, é variável e mutável. A homogeneidade 

pode traduzir-se em características espaciais, uma continuidade de cor, textura, 

material, pavimento, detalhes nas fachadas, iluminação, vegetação ou contornos. 

Quanto mais estes aspectos se sobrepõem, maior é a sensação de uma região 

                                            
20 “Paisagem Urbana”, livro de Gordon Cullen (1914-1994). Arquitecto e Urbanista Inglês, è conhecido por 
ser um motivador do movimento Townscape. Em 1961 dá forma ao livro “Paisagem Urbana”, um conceito 
que exprime a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e 
espaços que constituem o ambiente urbano. 
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homogénea, pelo que, uma unidade temática de três ou mais destes aspectos é 

particularmente útil na delimitação de uma área.  

A criação de um limite abrange as próprias vias que são dominantes em muitas 

imagens, podendo ser elementos de organização à escala citadina. Nós de junção 

ocorrem automaticamente em intersecções de maior importância, como tal, deveriam 

reforçar os momentos críticos de um percurso. As ruas, de novo, adquirem identidade 

e movimento não só pela própria forma ou pelas junções nodais, mas também, devido 

às regiões por onde passam e aos limites ao longo dos quais se estendem. 

Enquanto a continuidade e a visibilidade são cruciais, os limites não devem ser 

necessariamente impenetráveis. Muitos limites não são propriamente uma barreira 

isoladora, mas sim, uma costura ao longo da qual as duas maiores áreas se reúnem e 

interligam. 

 A função de uma cidade deve tornar-se evidente após a leitura da planta, uma vez 

que, a organização dos seus elementos reflectem linhas de força que representam 

uma combinação de circunstâncias que estiveram na origem da cidade. Uma cidade 

tipicamente marítima, apresenta linhas de força que têm uma relação óbvia e imediata 

com as linhas de demarcação geográfica. A razão da cidade costeira existir deve-se à 

linha ao longo da qual se acompanha a terra e a água.  

A água será provavelmente o exemplo mais óbvio de limite, uma vez que, a transição 

entre a água e a terra constitui um maior contraste físico e psicológico. As cidades à 

beira mar deveriam viver sobre o mar, no sentido de que a presença visível do oceano 

deveria ser perceptível do maior número possível de locais na cidade. 

O que não significa um horizonte permanentemente coberto de água, mas talvez o 

brilho da reminiscência, ou a indicação do abismo, ao fundo de uma rua. Para a 

cidade do litoral, o mar é a sua razão de ser, e mesmo quando os seus habitantes 

vivem em casinhas, nunca é uma cidade do interior, encontra-se à beira do abismo, 

face a um horizonte constante mas enigmático… é estar junto ao limite. (Cullen, 2010, 

p.192) 

Segundo Cullen21, o que faz falta, é um largo passeio a acompanhar o rio. Uma rua 

comercial a formar o prolongamento do centro principal de comércio ao longo da 

                                            
21 Gordon Cullen (1914-1994). Arquitecto e Urbanista Inglês, è conhecido por ser um motivador do 
movimento Townscape. Membro do “Royal Institute of British Architects, e detendor de diversas 
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encosta onde os habitantes possam passear à sombra das árvores, conscientes de 

partilhar a vida do rio, do mar. 

O limite da construção urbana definida pela presença de árvores e candeeiros, opõe-

se contudo à superfície da água. Estivesse tudo em segurança, protegido por 

resguardos e canteiros, e a água não brilharia da mesma, a profundidade do mar seria 

outra, as montanhas recuariam e o vento sopraria de outra forma.  

Citando Siza22, quem passeia por Buenos Aires e começa a afastar-se do centro tem a 

sensação surpreendente da ausência de limite: a cidade nunca mais acaba. Perde-se, 

assim, a imagem de continuidade em relação às cidades. Por outro lado, Leça da 

Palmeira, caracteriza-se pela presença de um limite. “Um muro, suporte da zona 

urbana, delimita a praia, as rochas e o oceano, com toda aquela força que o Atlântico 

possui.” (Siza, 2009, p.21) (Ilustração 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

É difícil pensar em Manhattan sem imaginar o Central Park; Chicago sem o lago 

Michigan. Seria interessante verificar como a maioria dos habitantes destas cidades 

                                                                                                                                
premiações ligadas à Arquitectura. Foi responsável por grandes númerus editoriais e estudos sobre 
planeamento e design das cidades.     
22 Álvaro Siza (n. 1933) é o mais conceituado e premiado arquitecto português. Fortemente marcado pela 
influência de grandes arquitectos como Adolf Loos, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto, cedo conseguiu 
desenvolver a sua própria linguagem, embebida não só nas referências modernistas internacionais como 
também na forte tradição construtiva portuguesa, dos quais resultaram obras de um requinte e detalhe 
ímpares no modernismo português.  A isto, não é alheio, o relacionamento muito próximo com o arquiteto 
Fernando Távora, seu professor, e uma das principais referências da Escola do Porto, com quem 
colaborou de 1955 a 1958, desenvolvendo posteriormente forte amizade e cumplicidade criativa.  
 

Ilustração 5 - Piscinas de Leça, esboço desenhado por Álvaro Siza   (Imaginar a Evidência, 2006, p.24)   
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começariam por desenhar o mapa de Manhattan, delineando no papel qualquer outro 

aspecto que não a linha definidora do parque ou, como desenhariam Chicago sem a 

linha definidora da costa do lago. (Ilustração 6-7) Eis aqui um bom exemplo de um 

limite visível que expõe uma cidade inteira aos olhos de quem a vê. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 - Fotografia aérea de Central Park, 
Manhattan  (Manhattan, 2011) 

Ilustração 7 - Fotografia aérea do Lago Michigan,  E.U.A. 
(Alasady, 2009) 

O que remete para a cidade de Lisboa, com diferentes edifícios, parques e pequenas 

praias que se estendem até ao limite aquático, esta grande linha limitadora. Porém 

Lisboa na sua magnificência é também uma cidade muito peculiar, com registos e 

marcas do passado que se fundem num presente. Dotada de diferentes elementos 

limitadores que ao longo do tempo se vêm dissipando, (como as muralhas medievais) 

mas que deixam a sua marca no desenvolvimento da cidade, ou a simples e constante 

presença do rio, o desenho da cidade de Lisboa é sem dúvida definido por limites. 

(Ilustração 8) 

Não há dúvida que a presença das muralhas na cidade teve consequências 

importantes na estruturação e desenvolvimento urbano: desde elemento que confine a 

cidade a elemento de protecção, é ainda hoje um dos factores que melhor define o 

limite dos centros históricos.  

A definição espacial da muralha ou dos diferentes recintos amuralhados constitui um 

elemento de singular importância no estudo da morfologia urbana, devendo a sua 

análise recair, necessariamente, na sua génese.  
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Ilustração 8 - Fotografia da Cidade de Lisboa  (The holiday group, 2011) 

 

De facto, importa saber se a criação do traçado urbano antecede a construção das 

fortificações e se estas fecham o espaço urbano num determinado momento, ou se o 

traçado urbano e a muralha são planificados conjuntamente. Em qualquer dos casos, 

as muralhas constituem sempre um marco físico imponente no plano urbano e, sem 

dúvida, um elemento limitador e definidor do espaço. (Ilustração 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 - Mapa com traçado das muralhas de Lisboa  (Biblioteca Nacional de Lisboa) 
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Independentemente da forma e do perímetro das muralhas, a função militar que 

acarretavam condicionava os espaços intra e extra muros que lhes eram contíguos e 

que em termos teóricos, deveriam permanecer livres de construções. De facto, as 

muralhas possuíam, ao seu redor, uma área não edificada, o intervallum ou ronda, que 

deveria estar isenta de construções. A libertação destes espaços intensificava a leitura 

e a presença de um limite, a ser reconhecido como limite, e não como parte integrante 

do aglomerado edificado. É certo que, ao longo da Idade Média, as cidades tendiam a 

acompanhar a expansão urbana, abrangendo novas periferias e introduzindo maior 

complexidade no tecido urbano; como tal, o seu valor ia para além de limite do espaço 

físico, politico, social, cultural, nação e de pertença a uma comunidade.  

Na evolução da história da cidade de Lisboa, à medida que a cidade crescia, 

paralelamente se estendia esse limite físico cedido pela muralha, contudo, com o 

dissipar da importância da muralha no plano urbano, o limite que essa impunha 

desvanece pela adossão de construções junto e dentro da muralha. O resultado é o 

registo das vivências e espacialidades da cidade do passado, a dissipação de um 

limite constituidor da cidade em favor da expansão e novas espacialidades da cidade 

moderna. (Ilustração 10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10 - Castelo de São Jorge em Lisboa  (Paulo 
Freire, 2009) 

Ilustração 11 - Rio Tejo e Praça do Comércio, sec. XX  
(Arquivo Municipal de Lisboa) 

Contrário à muralha, que hoje existe apenas como memória da cidade do passado, o 

rio, na sua grandeza, continua a ser testemunha da história e avanços da cidade, um 

limite permanente e inegavelmente definidor da cidade. A questão mais uma vez que 

se coloca será: como desenhar a cidade de Lisboa sem a presença do rio?     
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Os limites são os elementos lineares não usados nem considerados pelos habitantes 

como vias. São fronteiras entre duas partes, interrupções lineares na continuidade, 

costas marítimas ou fluviais, cortes do caminho-de-ferro, paredes, locais de 

desenvolvimento.  

Os limites podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que mantêm regiões 

isoladas umas das outras, podem ser costuras, linhas ao longo das quais regiões se 

relacionam e encontram. Para muitas, uma característica organizadora relevante, 

particularmente quando se trata de manter unidas diversas áreas, como acontece no 

contorno de uma cidade definida por uma parede ou por água. 

 

Ó céu azul – o mesmo da minha infância – 

Eterna vazia e perfeita! 

Ò macio Tejo ancerstral e mudo, 

Pequena verdade onde o céu se reflecte! 

Ó mágoa revesitada, Lisboa de outrora de hoje! 

Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta.23 

 

 

Lisboa não seria Lisboa sem as suas típicas casas e a luz única do sol. Não seria 

Lisboa sem as suas ruas e praças, sem as suas gentes e cheiros. Lisboa é a cidade 

que contém todo este mundo e ainda mais. É a cidade definida pelo rio, o rio que em 

tudo influencia Lisboa e pelo qual Lisboa é influenciada.   
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23 Álvaro de Campos, um dos heterónimos mais conhecidos do poeta português Fernando Pessoa. 
Fernando Pessoa (1888-1935) é considerado um dos maiores poetas da língua Portuguesa. Ao longo da 
vida trabalhou em várias firmas comerciais de Lisboa, sendo também empresário, editor, crítico literário, 
jornalista, comentador político, tradutor, inventor, astrólogo e publicitário, ao mesmo tempo que produzia a 
sua obra literária em verso e em prosa. Como poeta, desdobrou-se em múltiplas personalidades 
conhecidas como heterónimos, objecto da maior parte dos estudos sobre sua vida e sua obra 
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Relação e Culto 

A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir, uma 

composição ou um cenário à espera de ser analisado. Nada se conhece a si próprio, mas 

em relação ao seu meio ambiente, à cadeia precedente de acontecimentos, à recordação 

de experiências passadas. (Lynch, 2008, p.9)  

Os espaços definem a cidade e a sociedade, por sua vez, num tempo e cultura, a 

sociedade define os espaços da cidade. É necessário retornar ao planeamento das 

cidades antigas e reconhecer que a cidade, como elemento a ser vivido pelo indivíduo 

serve o homem. É nesta medida que a igreja da idade medieval surge como elemento 

revelador da composição da cidade, procurando acima de tudo servir os seus 

utilizadores, criando espaços destinados à colectividade. Mais que o conforto da 

unidade habitacional privada, é a vivência nos lugares públicos que define a vida na 

cidade.      
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2.3. RELAÇÃO E CULTO 

 

A história das cidades relaciona-se, desde sempre, com a existência de espaços 

públicos urbanos que reflectem a evolução e o desenvolvimento da sociedade e dos 

modos de pensar ao longo dos tempos. Ao tentar-se compreender como evoluem 

formalmente os espaços colectivos é possível concluir que estes não são estáticos e 

estão intimamente ligados à evolução das mentalidades. É observável no decorrer da 

história, bem como nas relações entre os habitantes, o poder e a cidadania que se 

vêem reflectidos nos espaços públicos e nos elementos que os compõem como as 

ruas, as praças, os jardins e as avenidas. Neste âmbito, a época medieval é um bom 

exemplo de uma época onde as vivências e as questões políticas, sociais e religiosas 

se interligam, sendo a igreja a obra de destaque no desenvolvimento dessas relações 

e na criação de espaços públicos que levam à sua interligação. 

As cidades medievais apresentavam contextos políticos, económicos e sociais 

similares na maior parte dos países europeus. Eram também semelhantes em relação 

aos detalhes visuais, isto é, uma mesma classe de edifícios locais cobria tanto a rede 

formal das novas cidades planeadas como das não planeadas de traçados informais e 

incontrolados. As partes que compunham a cidade medieval eram, assim, 

normalmente definidas por muralha, mercado, igreja, ruas e espaços afins destinados 

à circulação entre a grande massa de edifícios.   

Os poucos espaços públicos abertos, como o vazio do mercado ou da igreja, bem 

como o restante traçado urbano, não apresentavam nada de regular. O usual nas 

cidades de desenvolvimento orgânico era que a praça se adaptasse à forma dos 

edifícios circundantes sendo, às vezes, apenas um alargamento da própria rua. Estes 

vazios não passavam despercebidos aos transeuntes que assumiam estes 

alargamentos das ruas como centros de reunião pública, à semelhança da ágora ou 

do fórum onde se desenvolvia o mercado, castigavam-se os criminosos ou 

efectuavam-se festas religiosas, criando os chamados espaços exteriores ou espaços 

públicos.  

Para o homem medieval, a vida fazia parte de uma peregrinação para a salvação. 

Esse peregrinar reflectia-se tanto na Arquitectura Românica através das suas igrejas, 

como no desenho, intencional ou não, das ruas. A cidade estava em constante 
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movimento. Pelas ruas e praças realizavam-se procissões religiosas que 

desembocavam na igreja ou na catedral para a celebração final. A arquitectura não era 

estática. As construções ao redor da rua erguiam-se, caíam, fluíam e desvaneciam-se 

com a passagem e a visão de comerciantes, fiéis e peregrinos que, apesar de tudo, se 

mantinham aliados à igreja. “Na arquitectura, o principal esforço centrou-se na procura 

de uma tipologia para o templo Cristão. […] era simultaneamente, morada de Deus, 

recinto de culto e local de encontro e reunião da comunidade.” (Pinto, 2002, p.8) 

Em consequência, surge uma cidade que nasce essencialmente para usufruto do 

indivíduo enquanto peão ou utilizador do espaço público, caracterizada pela 

continuidade, densidade elevada, multifuncionalidade, diversidade de espaços e 

vivências. As ruas eram moldadas aos pedestres e as praças eram desenhadas a 

pensar nos vários usos que poderiam ter, tais como, mercados, desfiles, procissões e 

demais actividades realizadas ao ar livre, de onde resultavam tipologias estruturantes 

de espaço público. 

Como referido anteriormente, um dos marcos de referência das cidades medievais são 

as igrejas que terão, certamente, influído na organização espacial do núcleo 

habitacional levando a uma hierarquização das ruas. Muitas vezes a igreja principal 

localizava-se no centro da cidade, reforçando a magnificência do aglomerado de 

população que servia o espaço público que a igreja propunha. 

As catedrais eram fundamentais na organização territorial da cidade medieval. 

Caracterizavam e são caracterizadoras da nova mentalidade urbana da Idade Média, 

representando e suportando as transformações sociais e económicas. Sendo a igreja 

a casa de Deus é também a casa do povo. As transformações da concepção 

funcional, dentro e fora das suas paredes, representam a adaptação do modelo dos 

mosteiros às novas finalidades: a abertura do templo ao povo. O tempo dos templos 

como fortalezas termina e a época é de estabilidade e paz. Deste modo, a casa de 

Deus abre-se ao povo, refletindo as novas funções das cidades, nomeadamente, a da 

afirmação do comércio. As igrejas transformam-se em verdadeiros centros de vida 

urbana onde nas suas praças, os mercadores e os artesãos desenvolvem o comércio, 

os viajantes e os peregrinos contam histórias e os frades aclamam a palavra de Deus. 

A pergunta que se coloca é: como seria toda a experiência e vivência da igreja se o 

limite entre o privado e o público não fosse ignorado, se as festas, procissões e 

ensinamentos não contaminassem o exterior e vice-versa? 
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É sabido que a planta central é um tipo determinado e constante, por exemplo na 

arquitectura religiosa; mas sempre que se escolhe uma planta central criam-se 

motivos dialécticos com a arquitectura daquela igreja, com as suas funções, com a 

técnica da construção e por fim, com a colectividade que participa na vida da igreja. 

(Rossi, 2001, p.55)   

É esta capacidade de apropriação que a igreja faz do espaço que dita, sem dúvida, 

algumas das regras do planeamento da cidade medieval. O aglomerado urbano existe 

separado por pequenas ruelas. Há falta de espaço, falta de vazio mas é nas igrejas da 

cidade que a magia começa. O valor e sentido original das áreas libertadas frente às 

igrejas é ultrapassado pela presença do Homem que, ao apoderar-se desse vazio 

urbano torna-o espaço público, espaço de vivência. O resultado é um espaço exterior 

contaminado por festas religiosas, troca de ideias, trocas políticas e económicas. Uma 

apropriação de um espaço público que ganha características de privado. O espaço 

público torna-se palco das vivências do mundo privado – os conflitos, as preocupações 

e os segredos deixam de ser exclusivamente “material” do mundo privado, disfarçados 

de cantigas e prosas agora expostas ao público.  

     

“Roi queimado morreu con amor 

Em seus cantares por Sancta Maria 

Por ua dona que gran bem queria 

E por se meter por mais trovador 

Porque lhela non quis [o] benfazer 

Fez-sel en seus cantares morrer 

Mas ressurgiu depois ao tercer dia!...”18 

 
 

Deste modo, poder-se-á dizer que, na Idade Média, a Igreja é o ícone das relações 

público-privadas onde o interior privado se estende ao exterior público e o exterior 

público complementa o interior privado pela capacidade de apropriação que se tem do 

espaço.  

                                            
18 As cantigas de escárnio e maldizer constituem um género de poesia da Idade Média. Fazem parte do 
período literário chamado Trovadorismo, que em Portugal encontrou expressão entre os anos de 1189 e 
1350. Foram escritas, assim como todos os textos populares da época, em galego-português. A principal 
característica dessas cantigas é a crítica ou sátira dirigida a uma pessoa real, que era alguém próximo ou 
do mesmo círculo social do trovador. Apresentam grande interesse histórico, pois são verdadeiros relatos 
dos costumes e vícios, principalmente da corte, mas também dos próprios jograis e menestréis. 
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Ilustração 12 - Planta Sé de Viseu  (“Arquitectura 
Popular em Portugal”, Ordem dos Arquitectos, 
2004,p.27) 

Ilustração 13 - Fotografia da Sé de Viseu e Igreja da 
Misericórdia  (“Arquitectura Popular em Portugal”, 2004, 
p.28) 

 

A Sé de Viseu, do início no sex. XII, constitui um bom exemplo da organização 

espacial na Baixa Idade Média. (Ilustração12-14) A planta mostra a organização 

espacial da cidade, um aglomerado edificado sem qualquer linha organizadora, com 

pequenas ruelas que permitem a circulação, destacando-se o vazio urbano nas áreas 

frente à Igreja e Sé: os espaços públicos. A própria densidade e imponência das 

construções religiosas são pontos não só de referência e de organização da cidade, 

como também, são responsáveis pela criação de espaços que levam ao convívio 

público e à socialização. 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 14 - Fotografia da Sé de Viseu   (Olhares, 2006) 
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O padrão da Cidade Medieval é sempre o mesmo: castelo ou igreja, são eles que 

definem a organização das ruas, dos espaços e, consequentemente, as relações e 

vivências. É observável na imagem que os vazios ou espaços públicos surgem 

intimamente ligados a estas construções privadas, levando às seguintes questões: não 

fossem as igrejas e a apropriação que fazem do espaço, teria a cidade medieval o 

mesmo tipo de organização espacial? E a relação público-privada bem como a sua 

capacidade de apropriação, seria a mesma? (Ilustração 15 -17)   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15 – Imagem de Lisboa antiga  (Arquivo Municipal de Lisboa) 
 

A arquitectura é uma estrutura de sentido, e não de significado […] O significado, que 

é o esteio em que se entrincheira a identidade, é-lhe dado pelo uso, nos actos da sua 

utilização, em suma pelas formas como as pessoas se apropriam dos factos 

arquitectónicos; sendo certo que se apropriam deles não só mediante a razão e o 

intelecto, mas também com a sensibilidade e as emoções. (Tainha, 2007, p.13) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 16 – Imagem da Cidade  Medieval  (Arquivo Municipal de 
Lisboa)
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Ilustração 17 - Planta de Lisboa Medieval  ( Arquivo Municipal de 
Lisboa) 

 

 

 

 

 

 

Da apropriação que a igreja faz do espaço, surge a questão da ambiguidade espacial. 

A igreja parece transcender ou transpor os limites que distinguem o espaço público de 

espaço privado. Sendo a nível formal um espaço íntimo e privado, é destinada ao 

colectivo. O interior privado celebra um evento público. Contudo, através das 

procissões e festejos esse mundo privado é levado ao exterior, tornando o espaço 

público exterior uma continuação do mundo privado. Surge, assim, a questão da 

ambiguidade espacial que revela que a linha que separa a esfera pública da esfera 

privada é ténue. 

  

Pois nossas madres vam a Sam Simon 

de Val de Prados candeas queimar, 

nós, as meninhas, punhemos d'andar 

com nossas madres, e elas enton 

queimen candeas por nós e por si, 

e nós, meninhas, bailaremos i. 

 

Nossos amigos todos lá iran 

por nos veer, e andaremos nós,  

bailando ant' eles, fremosas en cos, 

e nossas madres, pois que alá van, 

queimen candeas por nós e por si, 

e nós, meninhas, baylaremos i. 
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Nossos amigos iran por cousir 

como baylamos, e poden veer 

bilar moças de bom parecer, 

e nossas madres, poys lá queren ir, 

queimen candeas por nós e por si, 

e nós, meninhas, bailaremos i.19 

 

 

A percepção final é de que, não são apenas os limites físicos que distinguem espaço 

público de espaço privado, espaço interior de espaço exterior, mas sim, uma 

colectânea de elementos, características, percepções e vivências que o definem. Nos 

próximos capítulos serão estudados elementos, como a luz e a materialidade, que 

contribuem para a percepção do espaço e da sua ambiguidade. Uma vez que as 

igrejas, desde a antiguidade, mantêm os mesmos princípios vivenciais e alguns 

formais, estas continuarão a ser os exemplos utilizados no estudo da espacialidade e 

dos elementos que a caracterizam.     

 

                                            
19 Poesia da época Medieval, Cantigas de Amigo, Galaico-Português, assim designadas por terem a 

peregrinação, a romaria e a capela como pretexto para o desenvolvimento da temática amorosa e 

profana. Não induzem qualquer ideia de religiosidade, têm como assunto, a rapariga do povo que 

procurava, com a ajuda da mãe ou não, os santuários, igrejas e capelas, a fim de encontrar-se com o 

namorado ou amante, rezar por ele quando ausente na guerra, acender velas, “candeas queymar”, para 

que o amado retornasse aos seus braços, ou simplesmente dançar para que outros a observassem.  
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                                                         Ambiente e Relação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o observador 

e o meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador […] selecciona, 

organiza e dota de sentido aquilo que vê. (Lynch, 2008, p.14) 

O que caracteriza um espaço não vive só da definição jurídica que o define ou dos 

limites que o compõe. Existe toda uma complexidade de elementos físicos ou 

abstractos, como a luz e a matéria que a arquitectura utiliza como ferramentas na 

composição de espaços e lugares. A Igreja serve de exemplo, entre as construções 

que mais exploram as propriedades e ambiguidade do espaço, como obra que aliada 

às ferramentas e capacidades de modelar a luz e a matéria, define a mutação que um 

espaço pode sofrer, alterando desta forma a sua identidade, atmosfera e vivência. 

 

Ilustração 18 - “Derrieri la gare San-Lazare”,  Henri 
Cartier Bresson ( Fondation Henri Cartie, 2006, 
p.45) 
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Flaneur e a Luz 

[…] No mundo, o que percebemos não é nunca a realidade, mas apenas a repercussão das 

forças físicas sobre os nossos órgãos sensoriais. (Hall, 1986, p.55)  

A luz revela, define e transforma, consequentemente, a ausência da luz, cobre, apaga, 

altera e redefine. É indubitável que a aplicação e manipulação da luz é suficiente na 

definição e composição de um espaço. A capacidade transformadora da luz pode, por 

si só, transpor a atmosfera do mundo exterior para o mundo interior e vice-versa, e da 

mesma forma que muda a atmosfera de um lugar, orienta num percurso que procura a 

vivência do lugar.  
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3.  AMBIENTE E RELAÇÃO 

3.1.  FLANEUR E A LUZ 

 

A luz natural ganhou terreno como tema para uma investigação mais séria e 

aprofundada por sentir-se que, mais do que um elemento integrante, é um elemento 

estruturador da imagem arquitectónica. Se pensarmos na fachada livre e no objectivo 

da sua criação, na janela como elemento estruturador, na procura de um material 

transparente como o vidro e actuais materiais translúcidos, no pátio como elemento 

organizacional da dinâmica interior e como ponto de contacto com o exterior, 

percebemos que não são só os aspectos formais que nos indicam a presença 

constante da luz natural. A relação interior/exterior foi-se modificando ao longo da 

história. Parece ter havido um jogo constante de adaptações e readaptações que 

ainda hoje continua. Novos estilos arquitectónicos significaram novas formas 

construtivas que, por sua vez, traduziram novos programas e novas maneiras de 

experimentar tanto o objecto construído como a luz que o habita. 

Segundo Louis Kahn20 a Arquitectura só existe onde há luz. A luz, também, está 

associada a outros temas, à relação entre exterior e interior, à sintonia com o tempo, 

com a orientação, “com não sei que mecanismos psicológicos, que a partir do 

nascimento, por uma continuidade de percepção que não saberei explicar, estão 

profundamente ligados aos ritmos, ao estado de espírito, da actuação, acção.” (Siza, 

1995a, p.42) 

A luz natural é um bem imprescindível ao homem, uma vez que é através da luz que a 

visão acontece. A influência da luz sobre o Homem é enfatizada pelos diferentes 

significados e associações que lhe têm sido atribuídos. A riqueza e importância desta 

relação transformou a palavra “luz” numa expressão usada em variados contextos, 

quase sempre com um sentido positivo. 

A luz pode estar ligada à ideia de contrastes que revelam a verdadeira plasticidade 

das formas e dos espaços. De uma luz intensa até uma sombra profunda, é apenas 

                                            
20 Louis Kahn (1901-1974) arquitecto nascido na Estónia e naturalizado Americano. Actuou como critico 
de design, sendo professor na universidade de Yale. Influenciado pelas antigas ruínas, as obras de Kahn 
tendiam para o monumentalíssimo, não escondendo a percepção de edifício pesado e valorizando a 
materialidade aplicada.       
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necessário uma quantidade de luz adequada a cada contexto com a finalidade de se 

obter relevo, cor e textura. A luz pode ter a capacidade de respeitar as formas 

projectadas e funções que serão exercidas num espaço e, também, a capacidade de 

se transformar em linguagem estilística, alterando o estado de espírito das pessoas 

através das suas variações com o passar das horas, no decorrer dos dias e das 

estações do ano, escurecendo e clareando, aparecendo e desaparecendo. 

Com a capacidade de revelar a edificação, a luz revela as intenções, os espaços, as 

formas e os significados. A luz revela a arquitectura e no melhor dos casos, a 

arquitectura revela a luz. Claramente, ela tem a capacidade de modificar a matéria e 

consequentemente as sensações que desperta no homem. Do mesmo modo que 

revela as formas arquitectónicas e os espaços produzidos por ela, simultaneamente 

revela o significado e as intenções destes.  

Podemos então considerar que a chave reside no entendimento profundo da luz 

como matéria, como material, como material moderno? […] Faça-se luz! E a luz foi 

feita. O mais eterno e mais universal dos materiais transforma-se assim no material 

central com que se constrói e se cria o espaço. O arquitecto volta-se a reconhecer 

uma vez mais como criador. Como dominador do mundo da luz. (Baeza, 2001, p.17) 

A linguagem natural da luz e da escuridão é uma poderosa unidade com a qual se 

expressa significado na arquitectura. Trapano e Bastos21 afirmam que a percepção 

das formas da arquitectura é revelada pela luz do mesmo modo que a arquitectura é 

capaz de esculpir a luz. Sendo assim, diversas características arquitetónicas, como 

planos diferenciados, ondulações, depressões, texturas e materiais resultam em 

superfícies que acentuam e diferenciam, por meio da gradação da luminosidade.  

De acordo com Tadao Ando22, a luz é capaz de definir diferenças entre interior e 

exterior, enfatizar conexões ou separações, orientar, definir áreas com tarefas 

diferenciadas e sugerir movimento. Quando surge dentro de espaços que apresentam 

                                            
21 Patrizia Di Trapano, arquitecta na área de conforto ambiental e doutorada na área de conforto 
ambiental e eficiência energética. Leopoldo E. Gonçalves Bastos, doutorado em engenharia, e professor 
no PROARQ/FAU/UFRJ. Em colaboração, realizaram um artigo denominado “Luz, Espaço, e Forma”, 
para a revista LUME ARQUITECTURA, Rio de Janeiro.     
22 Tadao Ando (n.1941) arquitecto japonês premiado com o Prémio Pritzker. Teve como base de estudo 
obras de Le Courbusier, Mies Van der Rohe, Lloyd Wright e Louis Khan, antes de estabelecer o seu 
próprio atelier.  As suas obras são conhecidas por seguirem a forma natural da paisagem e pelo uso da 
luz natural. Os edifícios são muitas vezes caracterizados pela complexidade de percursos tridimensionais, 
percursos estes que interagem entre o espaço público e o espaço privado do edifício.     
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simplicidade nas formas, a luz estimula e inspira a consciência, transformando o 

espaço uniforme num espaço dramático. 

É possível criar uma edificação poética através do recurso à luz. Não adianta criar um 

pavimento bem modelado e ter pilares e maçanetas colocadas correctamente, se a luz 

não der vida e poesia ao espaço. Deste modo, a luz revela a poesia do espaço, 

fazendo da arquitectura a construção poética da luz. 

O branco intensifica a percepção luminosa, facilita a leitura das intenções 

arquitectónicas. O branco intensifica, também, a percepção da cor, ou seja, das 

variantes cromáticas da luz natural. “A ideia do branco é, efectivamente a de 

desmaterializar a superfície, o plano. O material importa-me pouco, com a condição de 

que no final ele seja feito de luz. O meu material é então a luz”. (Meyer, 1996, p.84) 

Do mesmo modo que uma brusca alteração na textura de um objecto assinala a 

presença de uma falésia ou de uma aresta, uma modificação brutal da luminosidade 

também será interpretada como uma aresta. “As transições graduais na luminosidade 

constituem o principal meio a permitir que nos demos conta do pormenor do volume da 

circularidade”. (Hall, 1986, p.219)   

A luz determina a identidade de um espaço, transforma as superfícies, as formas, a 

atmosfera e as sensações, delimita a percepção dos limites ao mesmo tempo que os 

dissolve na obscuridade.  

Vejamos o seguinte exercício: imaginemos um dia de Verão, à noite, num lugar longe 

das luzes e da vida citadina. Agora imaginemos uma casa semelhante a um cubo, com 

aberturas mas sem qualquer tipo de luz no seu interior. A percepção que se tem é de 

que estar dentro ou fora do edifício é a mesma coisa. Não existe uma transformação 

atmosférica suficiente que pudesse levar ao reconhecimento dos dois espaços, interior 

e exterior. De seguida, imaginemos luz no interior da casa, luz que se faz notar pelas 

aberturas do cubo. O resultado é que o espaço muda, a atmosfera altera-se, as 

sensações alteram-se e, com eles a leitura que se tem do espaço. Agora, existe um 

interior e um exterior.  

A luz é essencial na transformação de um lugar. Não é só a arquitectura que define a 

espacialidade de um lugar, mas também as suas capacidades e características 

espaciais. “Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-se uma atmosfera e numa 
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fracção de segundo sinto o que é”. (Zumthor, 2006, p.12) A atmosfera comunica com a 

nossa percepção, que funciona de maneira instintiva e que o ser humano possui para 

sobreviver.  

Citando Fernando Pacheco23, “ se fosse Deus parava o sol sobre Lisboa […] mas uma 

cidade de caprichos como esta, nunca o sol a pode iluminar toda por igual, tem de se 

afeiçoar aos contornos e aos instintos desordenados, ao burburinho dos bairros 

antigos e é assim que ele lhe dá uma cor singular”. (Pacheco, 1980, p.43) Do mesmo 

modo que falamos da luz, falamos da sua ausência, resultado de um obstáculo que 

cria a silhueta bidimensional numa projecção invertida do objecto que bloqueia a luz.   

 

3.1.1  IGREJA DE SANTA MARIA DE MARCO DE CANAVESES  

 

Construída pelo Arquitecto Álvaro Siza Vieira, a igreja para o Marco de Canaveses é 

parte de um conjunto religioso situado num local com grandes diferenças de cota e 

rodeado de elementos de pouca qualidade arquitectónica. A construção do centro 

paroquial surge, assim, com a construção de um lugar, em substituição de uma 

escarpa muito acentuada. (Ilustração 19)   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 Fernando Assis Pacheco (1937-1995) Licenciado em Filologia Germânica era também jornalista, crítico 
e escritor português. Como jovem actor de teatro interagiu com grandes poetas portugueses da altura, 
como Manuel Alegre e José Vasconcelos. A primeira obra publicada “Cuidar dos Vivos”, apresenta 
poemas políticos e cívicos.     

Ilustração 19 - Esquisso da Igreja Santa Maria em Canaveses  ( “Imaginar a 
Evidência”, Siza Vieira, 2009, p.48) 
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Articulando-se em dois níveis, um superior, o da assembleia, e um inferior, o da capela 

mortuária, a Igreja apresenta diferentes percursos de acesso às cotas, de onde 

resultam diferentes espaços com características distintas. Apesar de apresentar uma 

grande porta central, esta destina-se apenas à realização de grandes eventos, sendo 

a entrada feita através de uma porta lateral de vidro, onde é percetível uma entrada de 

luz longitudinal, através de uma janela baixa e comprida que permite, ainda, a vista 

para o exterior. (Ilustração 21) 

“A arquitectura é o jogo sábio, correcto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz; as 

sombras e os claros revelam as formas.” (Corbusier, 1995, p.123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração20 - Igreja Santa Maria em Canaveses  
(Panoramio, 2006) 

Ilustração 21 – Interior da Igreja Santa Maria em 
Canaveses  (Ilustração nossa)  

Numa posição intermédia, encontra-se uma estátua de Nossa Senhora colocada numa 

extremidade da janela e sujeita a uma luz muito intensa que a introduz ao altar.  

Três degraus elevam o plano de celebração, que conclui com duas portas, pelas 

quais entra uma luz clara, filtrada por uma alta chaminé. Esta disposição dialoga com 

o banho de luz sobre as formas curvas dos limites laterais da ábside e sobre o 

espaço da igreja em geral. A iluminação natural varia com o tempo, dependendo da 

posição do Sol, e vai desde a projecção do desenho do raio de luz até ao silêncio da 

aspersão. (Siza, 2009, p.53)  

No espaço em volta do altar existem uma série de elementos que participam no ritual: 

o sacrário, as cadeiras dos celebrantes e a cruz, os quais lentamente tomam corpo e 

definem depois o espaço, respeitando os movimentos pré-estabelecidos da missa. A  
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igreja adquire forma, como uma escultura em negativo, na qual se foram 

estabelecendo relações de continuidade e de tensão entre as várias partes e onde o 

traçado do percurso, que no piso inferior liga o exterior à capela mortuária, é o 

resultado do estudo daquilo que acontece nestes espaços. O percurso termina na 

capela mortuária que comunica com a primeira galeria, graças a uma janela horizontal. 

“Na capela mortuária, a chaminé de luz, que sobre o altar, no nível superior, termina 

aqui com uma abertura que permite a vista do claustro. Regressa-se então, uma vez 

mais, ao ponto de partida, com o rumor da água de uma fonte”. (Siza, 2009, p.61) 

(Ilustração 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pátio impõe-se, com relevo particular, a presença de uma escada que conduz de 

novo ao nível superior, pelo que, neste projecto, a unidade é conferida pelos percursos 

que terminam todos no ponto de partida, funcionando a luz como elemento revelador, 

orientador e definidor do espaço.   

 

 

Ilustração 22 - Interior da Igreja Santa Maria em 
Canaveses  (CJMO, 2009)  

Ilustração 23 - Interior da Igreja Santa Maria em 
Canaveses  (Ilustração nossa)  

61 



Percursos Urbanos_ Momentos de Relação Público / Privado 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 24 - Interior da Igreja Santa Maria em 
Canaveses  (Ilustração nossa)  

Ilustração 25 - Interior da Igreja Santa Maria em 
Canaveses  (Gabriela Coelho e Lia Cardoso, 2011)  

Voltando ao exterior, nota-se uma presença consistente do granito que, nesta região, é 

um dos elementos mais importantes da paisagem, quer na natureza quer na 

construção. A plataforma em granito surge como contraponto necessário à leveza e à 

grande concisão geométrica do volume branco. “Em algumas horas do dia a igreja 

quase que se desmaterializa: ora parece desaparecer, ora, noutras ocasiões, 

sobressai quase que violentamente”. (Siza, 2009, p.67) 

Este projecto é um bom exemplo da manipulação da luz no seu estado puro, na 

capacidade que tem de criar um percurso, de conduzir, revelar e definir, dissimulando 

de certo modo o limite que separa o mundo interior privado da igreja, do mundo 

exterior público. É esta manipulação da luz natural no interior que permite uma 

ambiência/atmosfera similar à do exterior, não distanciando de forma abrupta e 

definida, as duas esferas: a do mundo privado de contemplação religiosa e a do 

público que convida à contemplação do envolvente.    

 
Faz-se luz pelo processo 

de eliminação de sombras 

Ora as sombras existem 

as sombras têm exaustiva vida própria 

não dum e doutro lado da luz mas no próprio seio dela 

intensamente amantes loucamente amadas 

e espalham pelo chão braços de luz cinzenta 
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que se introduzem pelo bico nos olhos do homem 

Por outro lado a sombra dita a luz 

não ilumina realmente os objectos 

os objectos vivem às escuras 

numa perpétua aurora surrealista 

com a qual não podemos contactar 

senão como amantes 

de olhos fechados 

e lâmpadas nos dedos e na boca24 

 

Segundo Manuel Tainha25 capturar a luz e domesticá-la em proveito do espaço interior 

e daquilo que dentro dele se faz, é um exercício poético através do qual a 

sensibilidade toma contacto com o mundo. Esta manipulação arquitectónica da luz não 

se esgota com a simples função de iluminar o espaço interior, “existe um princípio de 

vida perpetuamente activo no centro da existência, simbolizado pelo sol e pelo cavo 

interior onde a luz penetra”. (Tainha, 2007, p.48) 
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Ilustração 26 - Porta, vista 
do interior  (Gabriela Coelho 
e Lia Cardoso, 2011)  

 
Ilustração 27 - Exterior, Igreja Santa Maria  (Ilustração 
nossa) 

 
24 Mário Cesariny (1923-2006) pintor e poeta, foi considerado um dos principais representantes do 
surrealismo português. Adoptou uma atitude estética de constante experimentação nas suas obras e 
pratica uma técnica de escrita e pintura amplamente divulgada entre os surrealistas. A sua poesia é 
animada por um sentido de contestação a comportamentos e princípios institucionalizados ou 
considerados normais nos campos do pensamento e dos costumes. Ao recorrer a processos tipicamente 
surrealistas (enumerações caóticas, utilização sistemática do sem-sentido ou do humor negro, formas 
paródicas, trocadilhos e outros jogos verbais, automatismo,) alcança uma linguagem que encontra o 
equilíbrio entre o quotidiano e o insólito. Introduz ainda uma técnica designada “cadáver esquisito” que 
consiste na construção de uma obra por três ou quatro pessoas, num trabalho em cadeia criativa em que 
cada um dá continuidade, em tempo real, à criatividade do anterior, conhecendo apenas parte do que 
este fez. Nos últimos anos de vida, desenvolveu uma frenética actividade de transformação e reabilitação 
do real quotidiano, da qual nasceram muitas colagens com pinturas, objectos, instalações e outras 
fantasias materiais. “Pena Capital”, 2004 
25 Manuel Tainha (n.1922) arquitecto português, formado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
È autor de diversas obras, algumas das quais premiadas com importantes galardões da Arquitectura 
nacional e internacional. Destaca-se ainda como autor do projecto original da Escola Secundária António 
Inácio da Cruz, na década de 60, em Grândola.     
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Praça e Matéria  

O maior segredo da arquitectura é que consegue juntar as coisas do mundo, os materiais do 

mundo e criar espaço. (Zumthor, 2006, p.22) 

A praça, é um dos elementos que melhor define o prolongamento de um espaço 

interior privado. A matéria é a linha que costura as esferas público/privado, 

exterior/interior, quer a nível formal, espacial e sensorial. A combinação destes dois 

elementos, praça e matéria, é o apogeu formal da apropriação que um espaço privado 

pode fazer do público e vice-versa.  
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3.2 PRAÇA E MATÉRIA 

 

O conceito de materialidade está directamente ligado ao projecto arquitectónico. 

Projectar é pensar não só na forma, mas também no valor que a materialidade lhe dá. 

Os materiais são elementos com capacidades de estimular as sensações e criar a 

atmosfera de um espaço, sendo directamente responsáveis pela criação das relações 

com o envolvente.  

Os materiais soam em conjunto e irradiam, e é desta composição que nasce algo 

único. Os materiais são infinitos – imaginem uma pedra que podem serrar, limar, 

furar, cortar e polir, e ela será sempre diferente. E depois pensem nesta mesma 

pedra em quantidades muito pequenas ou em quantidades enormes, será outra vez 

diferente. E a seguir, exponham-na à luz, e ela será mais uma vez diferente. Apenas 

um material e já tem mil possibilidades. ( Zumthor, 2006, p.24)    

O alçado de uma rua não é simplesmente um plano que avança e recua ao sabor de 

caprichos, é um elemento expressivo, que apesar de nem sempre evidente, tem 

espessura e delimita espaços e acontecimentos. Manuel Aires Mateus26 refere que 

uma fachada não é uma lâmina, constitui um campo entre dois limites, um com o 

interior e outro com o exterior. (El Croquis, 2011, p.7) A chave é saber como operar 

operativamente entre estes dois limites.  

Os trabalhos de Joseph Beuys27 e de alguns artistas do grupo da arte povera28 têm 

algo de revelador. O que impressiona nestas obras de arte é o “emprego preciso e 

sensual do material”. ( Zumthor, 2006a, p.10) Este parece estar enraizado num saber 
                                            
26 Manuel Aires Mateus (n.1963) arquitecto português, licenciou-se na Universidade Técnica de Lisboa. 
 A sua primeira obra importante foi a montagem da I Trienal de Arquitectura de Sintra, em 1990. Três 
anos depois projectou o Bloco II da Enfermaria para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Grândola. 
Em 1999, projectou a Casa de Alenquer, uma vivenda dentro de uma ruína que resume a orientação da 
carreira do arquitecto, que gosta de fomentar uma relação das construções com o local onde estão 
inseridas. Foi ainda vencedor de inúmeros prémios de arquitectura onde se destaca o Troféu da União 
Europeia Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporânea.   
27Joseph Beuys (1921-1986) artista alemão, produziu vários meios e técnicas, na escultura, performance, 
vídeo e instalação, sendo considerado um dos mais influentes artistas europeus da segunda metade do 
séc.XX. Em 1962, conheceu o movimento Fluxus, bem como as performances e trabalhos 
multidisciplinares do grupo - que reuniam artes visuais, música e literatura – inspirando-o a seguir uma 
direcção nova também voltada para a performance. Acabou por associar-se ao grupo Fluxus tornando-se 
o membro mais significativo e famoso do grupo, tornando-se assim a sua obra cada vez mais motivada 
pela crença de que a arte deve desempenhar um papel activo na sociedade.    
28 Arte Povera ou “arte pobre” em português, é um movimento artístico desenvolvido em Itália entre 
1965/1970. A utilização de materiais não convencionais como areia, madeira e jornais era frequente, com 
o intuito de empobrecer a obra de arte. Existe assim a valorização da temática da natureza em oposição 
ao processo industrial.       
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antigo do uso dos materiais que revelam a sua verdadeira natureza para além da 

culturalmente transmitida.  

Um pavimento pode constituir uma superfície de ligação entre e à volta dos edifícios. 

Em oposição ao edifício, cuja volumetria e configuração é sobretudo de natureza 

geométrica, a modulação dum pavimento é muito mais simples e possivelmente mais 

subtil. Uma vez que existe simplesmente como superfície, todo o seu trabalho é 

desenvolvido a duas dimensões. “Ele convence, segrega, acentua, reúne e ou divide 

através de padrões superficiais. Mais do que qualquer outro elemento da paisagem 

urbana, possui recursos de expansão e extensão”. (Cullen, 2010, p.103) Estas 

qualidades podem encontrar-se não só na vasta praça pavimentada, como também no 

pequeno troço ornamentado com motivos. Mas mais do que o pavimento por si só, é a 

sua materialidade que lhe confere qualidades e capacidades.   

Veja-se: uma praça rodeada de soberbos edifícios, a Piazza San Marco em Veneza. 

(Ilustração 28) O que nos toca? Tudo, as coisas, as pessoas, o ar, ruídos, sons, cores, 

presenças, materiais, texturas e também formas. Como Platão29 dizia:  “Beauty is in 

the eye of the beholder”30. (apud Hare, 1998, p.64) Elimina-se agora a praça. Os 

sentimentos desaparecem sem a atmosfera da praça, existe um efeito recíproco entre 

as pessoas e as coisas. A praça, mais do que o vazio que liga toda uma atmosfera e 

os edificados envolventes, constrói um ambiente, uma imagem. Agora retira-se o 

material da praça, substituindo-o por um relvado, tijoleira vermelha ou até mesmo 

água. A ideia que se tinha do lugar altera-se, a ambiência e atmosfera muda, 

desvaneceu-se a praça que outrora parecia entrar pelos edifícios, dando continuidade 

ao espaço e aproximando as esferas do público e do privado. (Ilustração 30-32) 

 

 

 

                                            
29 Platão  (427 a.C- 347 a.C.) Filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de 
diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação 
superior do mundo ocidental. Juntamente com o mentor, Sócrates, e o pupilo Aristóteles, Platão ajudou a 
construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Desenvolveu a noção de que 
o homem está em contacto permanente com dois tipos de realidade: a inteligível e a sensível. A primeira 
é a realidade imutável, igual a si mesma. A segunda, são todas as coisas que nos afectam os sentidos, 
são realidades dependentes, mutáveis e são imagens da realidade inteligível. Esta concepção de Platão 
também é conhecida por Teoria das Ideias ou Teoria das Formas. 
30 “A beleza está nos olhos de quem a vê” 
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Ilustração 28 - Praça São Marcos, Veneza  (Back to 
classics, 2010)  

Ilustração 29 - Praça São Marcos, Veneza   (Lacoste, 
2011)  

Na praça, o céu é a cobertura de um salão ao ar livre, mas a matéria é que é a 

definidora do reconhecimento espacial que nela se vive. Consequentemente, a matéria 

é, em certa medida, responsável pela delimitação ou dissolução dos limites entre o 

espaço exterior público e o interior privado.        

Toda a obra que deva perdurar tem de ser edificada com observância das leis da 

estática e conhecimento da qualidade dos materiais que nela se empregam “e onde 

quer que haja desprezo ou ignorância destas condições, logo a matéria se vinga 

prejudicando o trabalho do Homem ou escarnecendo da sua inépcia”. (Lino, 1998, 

p.21)  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 30 - Praça São Marcos, Veneza  (Interate, 
2010)  
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Ilustração 31 - Praça São Marcos, Veneza  (Ilustração nossa)  Ilustração 32 - Praça São Marcos, Veneza  
(Simone Heuer e Johanes Becker, 2010)  

 

Os materiais que alimentam a imaginação alteram-se com a luz em movimento, 

alteram-se com o tempo e com eles as propriedades físicas e poéticas da matéria. 

“Depois, vem o som da arquitectura […] mais do que a imagem da realidade, me 

interesse a realidade da imagem como factor de liberdade e dos seus limites”. (Tainha, 

2007, p.25) Saber ver a arquitectura passa por saber ouvi-la. O relacionamento que 

existe entre espectador e espaço não é só, visual e táctil. O som, também é definidor 

ou caracterizador de espaço. Curiosamente, a relação que existe entre matéria e som, 

é fundamental na criação da atmosfera de um lugar, intensificando ou não a sensação 

de clausura que se tem. 

A arquitectura é a modelação espacial dos materiais. Todos os elementos que definem 

o espaço arquitectónico têm profundos valores sensoriais, fruto do material aplicado. A 

sensibilidade, o cheiro e a expressão acústica dos materiais são elementos de uma 

mesma linhagem. 

O pavimento, a parede e a coluna são elementos cujo contacto, cuja textura, cor e 

ressonância nos afectam, nos atraem ou nos repelam. A matéria é a mais inevitável 

das experiências, aquela que define o humano como corpo que sente. A elasticidade 

da matéria, o som que cria, o fresco ou o calor, a luz que reflecte, a humidade que 
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absorve ou que mantém, a limpeza que exige ou facilita, o respeito que inspira ou 

declina, são tudo qualidades de que o arquitecto pode ou não ter consciência mas às 

quais não pode escapar, são presenças e experiências marcantes e definidoras dos 

ambientes que caracterizam. 

 

3.2.1  IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LISBOA 

 

Construída entre 1961-70 e projectada por Nuno Teotónio Pereira31 e Nuno Portas32, a 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a primeira a desafiar as linguagens tradicionais, 

surgiu no seguimento de uma série de experiências inaugurais. Procurava-se a pureza 

original e actualização arquitectónica e urbanística inspirada na aplicação dos 

princípios modernistas da Carta de Atenas, que contextualiza o recurso aos materiais 

"autênticos" e austeros, às linhas simples, com rigor formal e simplicidade ornamental. 

(Ilustração 31) 

Uma das preocupações fundamentais do projecto diz respeito à ligação entre os 

espaços de circulação, a malha urbana e o próprio edifício. Desenvolvendo-se num 

pequeno lote, a Igreja articula-se com outros edifícios entre ruas desniveladas entre si. 

“O corpo principal e os anexos dispostos em vários níveis permitem a articulação dos 

espaços do edifício com as artérias vizinhas” (IGESPAR, 2007) criando assim 

percursos urbanos que valorizam a área envolvente.  

                                            
31 Nuno Teotónio Pereira (n.1922) arquitecto formado pela Escola de Belas Artes de Lisboa. Vencedor de 
diversos prémios entre eles o Prémio Valmor. Em 2004, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do 
Infante, por altura duma exposição no Centro Cultural de Belém, documentando a actividade do seu 
atelier ao longo de sessenta anos e a que deu o nome «Arquitectura e Cidadania». Membro da Comissão 
Nacional de Socorro aos Presos Políticos, foi coordenador do jornal clandestino Direito à Informação, 
participou nas vigílias contra a guerra colonial da Igreja de S. Domingos e da Capela do Rato e no Boletim 
Anti-Colonial e foi preso várias vezes pela PIDE/DGS, tendo sido libertado de Caxias pelo 25 de Abril, 
recebendo em 1999 a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. Autor de numerosos artigos e comunicações, 
destaca-se o projecto feito em colaboração com o arquitecto Nuno Portas, a Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus, reconhecida como património nacional.    
32 Nuno Portas (n.1934) arquitecto formado pela Escola de Belas Artes do Porto. Fez parte da elaboração 
da revista Arquitectura, que veio a dirigir e na qual escreveu textos que lhe valeram o Prémio Gulbenkian 
de Crítica de Arte, ingressando posteriormente no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde 
coordenou o Núcleo de Pesquisa de Arquitectura, Habitação e Urbanismo. Fez parte dos três primeiros 
Governos Provisórios do pós-25 de Abril, tendo participado na definição das linhas políticas para 
habitação, reabilitação urbana e actualização da legislação sobre urbanismo. Nessa condição participou 
na elaboração do programa SAAL - Serviço Ambulatório de Apoio Local, focalizando o seu trabalho, a 
partir daí, nas áreas do planeamento urbano, campo onde se assumiu como um dos mais importantes 
teóricos a nível nacional e internacional. 

69 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio_Nacional_de_Engenharia_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril_de_1974
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SAAL&action=edit&redlink=1


Percursos Urbanos_ Momentos de Relação Público / Privado 

A arquitectura é uma invenção do espírito, nasce da visão, imaginada, do espaço 

aprisionado pelos materiais e só começa quando o processo de desmaterialização se 

completa e a ideia, luminosa e poética, faz dos materiais nada mais do que veículos 

de sensação. (Forjaz, 2002, p.1) 

 

 

 

•  

 

 

 

 

Ilustração 33- Esquiço da Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus  (Ruptura Silenciosa)  

Ilustração 34 - Maquete da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus (Norigem)  

Os alçados aparentemente simples, são dinamizados pela sucessão de terraços, 

superfícies verticais e desencontradas, lances de escadas ou rampa, onde a imagem 

de simplicidade desvanece em favor do carácter enigmático cedido pela presença da 

materialidade.  

Citando Nuno Portas, “numa cidade oprimida pela construção, tivemos a ideia de 
fazer, do conjunto da nova igreja, um verdadeiro espaço público” (ARA, Ruptura 
Silenciosa). Nasce assim, uma pequena praça frente à entrada da igreja. A uma 
cota elevada da rua, a praça intensifica a ligação entre a área exterior da igreja e o 
interior. A materialidade, semelhante tanto ao nível do pavimento como do alçado, 
aproxima a relação que existe entre o espaço público da entrada da igreja e o seu 
interior. Aqui, o átrio ou pequena praça, existe não como simples vazio ou 
libertação de espaço, mas, à semelhança das igrejas medievais, como área 
contínua da celebração e vivência da esfera privada que se vive no seu interior. 
(Ilustração 35) A passagem entre o exterior e o interior é feita por uma parede de 
portas que se abrem por completo nos dias de celebração, permitindo a 
continuação da celebração do interior para o exterior da igreja e vice-versa. A 
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arquitectura serve a necessidade de apropriação que a celebração religiosa faz do 
espaço, servindo o material como elemento de “cosedura” entre as duas esferas, 
pública e privada.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 35 - Átrio ou praça, Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus  (Ilustração nossa)  

Ilustração 36 - Entrada, Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus  (Ilustração nossa) 

No interior, os elementos arquitectónicos foram pensados para destacar e enfatizar a 

presença humana. A utilização do betão é o que define o espaço, “a luz é de tal forma 

estática que ganha um peso quase insustentável e com carácter dramático que realça 

delicadamente a metáfora entre o sagrado e o humano”. (Tostões, 1997)  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 38 - Interior, Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa) 

Ilustração 37 -Portas de entrada, Igreja do Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa)  
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O desenho do espaço é complexo, contudo, entre o ortogonal e o oblíquo, entre 

reentrâncias e diferenças de cotas, a diversidade nunca se sobrepõe à imagem 

unitária que o conjunto transmite. A matéria torna difusa toda a complexidade formal, 

evidenciando a espacialidade e a atmosfera que se pretende viver no interior da igreja.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 39 - Interior, Igreja do Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa) 

Ilustração 40 - Interior, Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus  (Ilustração nossa) 

A luz, filtrada por várias aberturas, a escala sobre-humana destacada pelas paredes 

desnudadas e a naturalidade dos materiais: betão, madeira e mármore são os 

elementos que se destacam. (Ilustração 41) É esta combinação de elementos que 

seduz o observador e o induz à concentração e reflexão. É a capacidade que o 

homem tem de reconhecer a influência dos materiais que o preparam para um estado 

de serenidade mesmo antes de entrar no interior da igreja, e que posteriormente o 

acompanha, ultrapassadas as portas da igreja, até à saída da praça.   

 

 

 

 

 

 

Ilustração 41 - Interior, Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa) 

Ilustração 42 - Interior, Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa) 

Ilustração 43 - Interior, Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, piso 
inferior  (Ilustração nossa) 
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Os homens a constroem com materiais 

Que vão buscar à terra 

Pedra vidro metal cimento cal 

Com suas mãos e pensamento a constroem 

Mãos certeiras de pedreiro 

Mãos hábeis de carpinteiro 

Mão exacta do pintor 

Cálculo do engenheiro 

Desenho e cálculo do arquitecto 

Com matéria e luz e espaço a constroem 

Com atenção e engenho e esforço e paixão a constroem33 
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Ilustração 44 - Esterior, Igreja do Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa) 

 

Ilustração 45 - Exterior, Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus  
(Ilustração nossa) 

 
33 Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) uma das mais importantes poetisas portuguesas do 
séc. XX. Criada na velha aristocracia portuense, foi educada segundo os valores tradicionais da moral 
cristã, sendo ainda dirigente de movimentos universitários católicos. Recebeu inúmeros prémios, entre os 
quais o Prémio da Sociedade Portuguesa de Escritores e o Prémio Rainha Sofia. Distinguiu-se ainda 
como autora de livros infantis e tradutora, área em que se destaca obras de Shakespeare. “Obra Poética, 
de Sophia de Mello Breyner Andresen”, 2010  
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Ambiguidade e Espaço 

A arquitectura conhece duas possibilidades fundamentais de formação do espaço: o corpo 

fechado, que isola o espaço no seu interior, e o corpo aberto que abraça uma parte do 

espaço ligado ao contínuo infinito. (Zumthor, 2005,p.20) 

A definição de um espaço deixa de ser tão evidente e clara quando apreendida na 

complexidade da esfera arquitectónica. O que define espaço público e o distingue de 

espaço privado pode não seguir uma linha definidora, em favor da dualidade que esse 

espaço pode ter. Assim, é a capacidade de apropriação ou prolongamento do espaço 

que revela a sua complexidade.     
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3.3.   AMBIGUIDADE E ESPAÇO  

 

Sigfried Giedion34 entende a arquitectura como equivalente artístico do espaço-tempo, 

analisando a evolução da arquitectura em torno da dialéctica espaço interior versus 

espaço exterior. A maior fluidez entre estes espaços traduz-se na forma como 

percebemos e caracterizamos os limites que sustentam as duas realidades espaciais, 

assim, é através da resolução destes dois níveis espaciais que a percepção humana 

os funde criando um único espaço. Não existe um espaço interior sem um espaço 

exterior e vice-versa. A materialização do limite é que define estas duas realidades, 

sendo a manipulação do mesmo responsável pela costura entre as duas realidades.  

Numa escala de cidade, Aldo Rossi35 descreve como é essencial no meio urbano a 

oposição entre individual e colectivo, privado e público, uma vez que a cidade é 

cenário de actuação do homem. Neste cenário, os conceitos de colectivo e privado 

confundem-se pela complexidade das experiências sociais que carregam, ao mesmo 

tempo que a sua fusão torna o espaço único e muito mais estimulante, ao trazer 

experiências que seriam apenas do privilégio do exterior para o interior e vice-versa.  

A passagem do privado ao público é frequentemente brusca. Nos livros “História da 

vida privada, ”36 o Homem “cai inteiramente sob o império da exactidão” (Duby, 1991, 

p.6)  sob o medo de até ao trabalho perder o autocarro, o comboio ou o metro, de ficar 

preso num congestionamento. Em contraste com a intimidade do lar, cada percurso 

até ao trabalho pode ser um brusco mergulho num espaço público inóspito e até hostil. 

O indivíduo viaja apertado num meio de transporte público sobrelotado, enquanto a 

mente só se preocupa em chegar ao trabalho. Pode não ser uma transição, mas sim, 

um “salto”.  

 

 

                                            
34 Sigfried Giedon (1888-1968) nasceu em Zurique, Suíça, intitulava-se historiador e critico de 
arquitectura. As suas ideias e livros tiveram uma importante influência nos membros de “Independent 
Group” e no Institute of Contemporary Art.    
35 Aldo Roosi (1931-1997) arquitecto e téorico italiano. Conhecido por usar formas puras como esferas e 
cubos, e autor de livros de arquitectura entre os quais se destaca “A Arquitectura da Cidade”.  
36 Livro da autoria de dois historiadores franceses: George Duby (1919-996) e Airès Philippe (1914-1984)     
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Álvaro Siza refere existir a necessidade de criar momentos de pausa ou divisão, que 

de certo modo desmaterializam o limite da casa, criando uma sensação de 

continuidade e de passagem suave entre a dimensão do interior e a complexidade do 

exterior. Se como fronteira, a parede é limite do espaço interior, ela é também limite do 

espaço exterior. “Como fachada ou superfície organizada, não é unicamente uma 

emanação do espaço interior, nem tão pouco função exclusiva do espaço exterior”. 

(Tainha, 2007, p.46) Ela existe como ecrã onde se projectam acontecimentos do 

espaço interior e exterior, tornando-se simultaneamente lugar de mediação e permuta.   

Quer seja na própria configuração do espaço interno, em que as superfícies da parede 

e do tecto desempenham um papel activo, quer seja na relação prática e poética com 

o exterior, a dimensão não é estática e por isso há que a reconhecer e tirar o maior 

partido.    

Peter Zumthor escreve acerca da relação das fachadas com o universo público e 

privado. Orgulha-se do papel do arquitecto enquanto criador de situações em que o 

edifício só revela o que quer revelar. O espírito de secretismo é o que está patente, 

onde a curiosidade muitas vezes fala mais alto, “ e a fachada diz também: mas eu não 

vos mostro tudo. Certas coisas estão lá dentro e não vos dizem respeito[…] aparece à 

janela iluminada aquela mulher no seu vestido vermelho e não se sabe o que faz. No 

entanto: algo se vê!” ( Zumthor, 2006, p.47) 

Para Corbusier, o exterior é sempre um interior. Na Villa Savoye37 os pilotis que fazem 

a transição entre espaços permitem uma maior harmonia na transição de um espaço 

interior para um espaço exterior, de um espaço privado para um espaço público. É a 

densidade da materialidade, à semelhança do vidro, que permite uma fluidez entre 

espaço interior e exterior, uma continuidade visual que leva a uma ambiguidade 

espacial no que respeita à leitura do lugar.  

 

 

 

                                            
37 Villa Savoye, projectada por Le Courbusier em 1928, é considerada um dos ícones da arquitectura 
moderna do séc. XX. A casa é responsável por influenciar o pensamento projectual de diversos 
arquitectos, pela procura de síntese, razão e progresso.    
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A matéria que constitui os limites físicos arquitectónicos tem uma expressão que pode 

emitir ou anular visualmente essa presença. Por exemplo, numa fachada de vidro, a 

expressão enquanto barreira é diluída, o limite está presente, mas a percepção do 

espaço é quase que infinita, permitindo a fusão de espaço interior com espaço exterior 

e vice-versa. A capacidade dos materiais permite assim aos espaços serem 

verdadeiros espaços, “espaços nos quais se cuida do invólucro, do material que o 

distingue, da concavidade, do vazio, da luz, ar, cheiro, da capacidade de absorção e 

ressonância”. ( Zumthor, 2005a, p.20)        

Em todo o caso, observa-se a dissipação do limite, a desmaterialização da parede, 

onde o entrar e o sair são actos que podem ser, irrelevantes e o estar dentro só é 

diferente de estar fora, pelo calor e luz que se sente no Verão e o frio que se sente no 

Inverno.  

Estes espaços ambíguos oscilam entre dois mundos, o do privado e o do público, são 

áreas com características de um e de outro, concebidas por uma continuidade visual, 

mas que acontecem pela capacidade de coesão entre o vazio e o cheio, o interior e o 

exterior. Consequentemente, tanto um espaço como o outro constituem uma extensão 

do que está dentro para fora, e do que está fora para dentro. 

Falando de espaços intermédios, Van Eyck38 cita Venturi,39 ao mencionar que a 

arquitectura deve ser concebida como uma configuração de lugares intermediários 

claramente definidos. Isso não implica uma transição contínua, a transição deve ser 

articulada por meio de lugares intermediários e definidos que induzem à percepção 

simultânea do que é significativo de um lado e do outro. “Nesse sentido, um espaço 

intermediário fornece o terreno comum onde as polaridades conflituantes podem 

tornar-se de novo fenómenos gémeos”. (Venturi, 2004, p.111) A denominação do 

conceito que deambula entre o domínio público e o privado pode, assim, ter várias 

escalas de actuação, de acordo com a tipologia do edifício e o próprio programa. 

                                            
38 Aldo Van Eyck (1918-1999) arquitecto holandês, foi professor e editor de uma revista de arquitectura 
denominada “Forum”. Destacou-se como um dos mais influentes protagonistas do Estruturalismo, e pelas 
palestras onde rejeitava o Funcionalismo e a falta de originalidade do pós-guerra.   
39 Robert Venturi (n.1925) arquitecto norte-americano, foi vencedor do Prémio Pritzker em 1991. Crítico 
da arquitectura moderna, publicou um manifesto denominado “Complexidade e Contradição na 
Arquitectura”, onde defendia uma arquitectura complexa e contraditória, ainda que rejeitando a ideia de 
“less is more”, reconhecendo as contradições como veículo portador de um sentimento poético e 
expressivo universal.  
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Como Siza menciona, na travessia entre dentro e fora, é sempre necessário uma 

mediação, uma transição. È possivel verificar, sobretudo no sul de Portugal, uma 

tradição de origem árabe que, torna visíveis os espaços de transição, em que “a luz 

muda até se perder na intimidade do interior”. (Siza, 2009, p.45)     

As construções árabes caracterizam-se pela presença de pátios interiores, podendo 

mesmo dizer-se que se trata de uma tentativa do prolongamento do espaço exterior ao 

interior, mas com características vivenciais da esfera privada. O resultado é um 

espaço exterior que se liberta da condição “exterior igual a público”, dentro de um 

privado. (Ilustração 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1   IGREJA DE SANTO ANTÓNIO  

 

Projectada por Carrilho da Graça40, o conjunto composto pela igreja, centro paroquial 
e comunitário, distribui-se à volta de um grande pátio, assumindo uma linguagem 
claramente contemporânea, de linhas simples e planos brancos que constroem um 
volume elementar próximo do minimalismo, mas também da arquitectura tradicional 
alentejana. 

                                            
40 João Luís Carrilho da Graça (n.1952) arquitecto português, licenciado na Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa. Desenvolvendo uma arquitectura com referências ao movimento moderno, suscitou 
atenção nacional e internacional desde as primeiras obras, tornando-se vencedor de vários prémios, entre 
os quais se destaca o Prémio Valmor em 1999 e o Prémio Pessoa em 2008.  

Ilustração 46 - Casa Habitacional Árabe (José Francisco, 
2011)  

Ilustração 47 - Pátio interior de casa Árabe  (Gisele 
Teixeira, 2012) 
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Implantada no centro de um bairro degradado e desqualificado, a igreja de Santo 
António procura participar na valorização da urbe que a rodeia ao disponibilizar-se 
como elemento criador de referências e identidades, difusor das relações humanas. À 
semelhança de Teotónio Pereira nos anos cinquenta, o projecto consegue sintetizar e 
reflectir o essencial da contemporaneidade e da tradição local. 

Assemelhando-se a um grande muro extenso e branco, a entrada feita através de uma 
praça permite uma certa continuidade do percurso urbano, preparando o observador 
para a entrada na esfera privada. “A extrema simplicidade do espaço, da linguagem 
arquitectónica e do desenho dos objectos tem como objectivo a criação de um espaço 
de liberdade em que os protagonistas são as pessoas e os acontecimentos”. (Cultura, 
2010) Assim, uma das maiores forças desta igreja é o modo como, sem perder 
identidade, se apaga para dar lugar e primazia à comunidade. 

 

 

Ilustração 49 - Entrada da Igreja de Santo António  
(Ilustração nossa) 

 

 

 

 
Ilustração 48 - Exterior da Igreja de Santo 
António   (Ilustração nossa) 

 

 

Esta praça é o momento que separa o público que caminha ao longo da estrada, do 
mundo privado, que pratica a celebração, definindo-a como espaço ambíguo. A 
passagem por um plano sobre as cabeças do observador à entrada, a ausência de 
uma cobertura substituída pelo céu, os próprios limites que o cercam e definem, são 
os elementos que alteram o valor de espaço público exterior para espaço público 
interior. (Ilustração 50) Isto é, o indivíduo tem ainda a noção de fazer parte de um 
mundo que é público e exterior, mas que pertence à actividade da esfera privada. 
Testemunhamos uma vez mais a ambiguidade do espaço, que nesta obra é levada ao 
limite, onde não existe a necessidade da apropriação do espaço público por parte do 
privado, dado que o próprio projecto cede ao interior as vivências do exterior e vice-
versa.        
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Se no exterior se é confrontado com longas superfícies brancas muradas e cerradas, é 
no interior que o edifício se revela na sua plenitude. O espaço principal é um espaço 
contínuo que orienta desde a rua até à rocha, evidenciada pelo terreno aplanado. 
Primeiro o pórtico de entrada, depois, o pátio flanqueado pelas duas rampas e pelas 
alas onde se distribuem os centros comunitário e paroquial, ao fundo, o espaço central 
da igreja, que um envidraçado torna inesperadamente transparente. Por último, o pátio 
exterior construído com a rocha existente, o ar, a luz zenital, a água e as plantas, um 
espaço exterior aberto à contemplação.  

É neste fundo natural enquadrado pela igreja que a arquitectura se une de modo mais 
explícito com a simbólica cristã, ao revelar que o edifício, tal como a Igreja assentam 
sobre rocha: “Tu és Pedro41 e sobre esta Pedra edificarei a minha Igreja” (Mateus, 16, 
18). A rocha que visualmente entra pela celebração adentro, remete-nos mais uma vez 
para a apropriação do espaço e para o carácter ambíguo do ser exterior/interior, 
público/ privado. (Ilustração 54)  

 

 

 

 

 

                                            
41 Tradução grega do nome aramaico Kepha que significa “pedra” ou “rocha” 

Ilustração 50 - Praça da Igreja de Santo António  (Ilustração nossa) Ilustração 51 - Praça da Igreja
de Santo António  (Fernando 
Guerra, 2009) 
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Fig.52 - Praça da Igreja de Santo António  (Fernando 
Guerra, 2009) 

Fig.53 - Interior da Igreja de Santo António  (Ilustração 
nossa) 

 

Neste enquadramento teológico e litúrgico, o arquitecto revela como tenta materializar 
o conceito de que a igreja é um espaço onde nos reunimos em pé de igualdade. A sala 
da igreja é de planta quase quadrada. “Um só degrau separa o altar, que é uma mesa 
quadrada em madeira, à frente do público. Estas formas estáveis e centradas 
permitem-nos sentir que a celebração é presidida e consiste na congregação 
voluntária de um conjunto de Fiéis”. (Cultura, 2010) 

É sem dúvida assim, que o projecto da Igreja Santo António explora as questões e 
toda a dimensão do espaço e do seu carácter ambíguo, fazendo uso da dimensão 
formal, material e até simbólica da igreja.  
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Fig.54 - Interior, Igreja de Santo António  (Ilustração 
nossa) 

Fig.55 - Interior, Igreja de Santo António  (Ilustração nossa)
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Projecto e Espaço 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O desenho procura por meio da escrita uma série de ressonâncias que progressivamente 

funcionem como partes de um todo, que mantenham a identidade das razões da sua origem 

contextual mas que ao mesmo tempo se organizem em sequências, percursos, paragens 

calculadas, que se alinhem através de diferenças discretas na direcção de um processo de 

diversidade necessária não ostentada, de escrita dos espaços e das formas dos projectos. 

(Siza, 2009, p.9) 

 
A obra arquitectónica é fruto da aprendizagem e manipulação dos conhecimentos que 

se obtêm no estudo da Arquitectura. O que define um projecto, não é apenas a forma 

ou composição arquitectónica, mas todos os elementos que na sua complexidade se 

juntam e relacionam dando forma à obra. O projecto é o pensamento teórico que leva 

à obra, é o percurso e o programa, a luz e a matéria, são todos os elementos que não 

sendo claramente visíveis, são o que o definem como algo mais que uma simples 

construção. O resultado é um palco que serve de cenário a todos os indivíduos que o 

experienciam tornando-se, por isso, artistas da arte de habitar o espaço. 

Ilustração 56 - Projecto Final. Complexo de Piscinas e Hotéis.  
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4. PROJECTO E RELAÇÃO  

 

No âmbito de Projecto III, é lançado o desafio da criação de um percurso entre a 

Ribeira das Naus e o local proposto para o novo Terminal de Cruzeiros, por Carrilho 

da Graça. O programa divide-se em duas partes, uma primeira que consiste na criação 

de um complexo de piscinas com respectivas áreas de suporte e uma segunda que 

consiste na projecção de dois hotéis, um de três e um de cinco estrelas. É no 

seguimento da temática da Dissertação apresentada, que a proposta de projecto 

apresenta-se dividida em três fases:  

1ª Fase - Projecto e Sítio: Nesta primeira fase, o leitor fica a conhecer os limites e 

razões do percurso proposto bem como as áreas de implementação tanto das piscinas 

como dos hotéis. 

2ª Fase - Projecto e Programa: Numa segunda fase, através da proposta das 

piscinas, é abordada a questão do limite que explica a intervenção a uma cota inferior 

e a importância da matéria na definição do espaço.   

3ª Fase - Projecto e Espaço: A última fase diz respeito à projecção dos hotéis e das 

relações espaciais e vivenciais que estes constroem, explorando o carácter ambíguo 

que um espaço pode ter.  

Em todas as fases, está presente a ideia de concepção do espaço e das capacidades 

que este tem de modelar o mapa urbano da cidade, bem como as relações em 

comunidade. 

“O arquitecto é a mão do povo.” (Siza, 2009, p.9) 
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        4.1     PROJECTO E SÍTIO  

 

Na sequência do estudo realizado, é proposto a criação de um percurso que parte da 

Ribeira das Naus, passando pela Praça do Comércio, Campo das Cebolas e 

finalizando no Terminal de Cruzeiros. Pretende-se assim, a organização e ligação 

espacial das áreas que definem e caracterizam toda a zona que acompanha o rio. 

(Ilustração 57-59)  

 

 

 

Ilustração 59 - Terminal de 
Cruzeiros, Lisboa. Projecto de 
Carrilho da Graça. (Jlcg, 2011) 

Ilustração 57 - Ribeira das Naus. 
Projecto elaborado pela PROAP e 
GLOBAL. (PROAP, 2011)  

Ilustração 58 - Praça do Comércio, 
Lisboa  (Postal, 2010) 

Visto o Campo das Cebolas ser a área que mais perturba a noção de continuidade de 

percurso e caracterizar-se como o local que mais carece de organização espacial, 

definiu-se como local seleccionado para a implementação tanto das piscinas como dos 

hotéis. 

De modo a manter o vazio espacial que acompanha a zona ribeirinha, as piscinas são 

propostas a uma cota inferior, permitindo tirar o maior proveito da vista para o rio. Os 

hotéis vêm por sua vez colmatar os limites do Campo das Cebolas, ao mesmo tempo 

que fazem a passagem entre o limite onde passava a antiga Muralha Fernandina e o 

limite que o rio impõe.  

De maneira a compor a nova organização espacial urbana e a intensificar a noção de 

percurso, a Estação Fluvial do Cais do Sodré é eliminada, permitindo uma maior 

aproximação do homem ao rio, ao mesmo tempo que se é introduzido no espaço das 

piscinas. Desde modo, a mancha urbana ganha forma, tornando-se visível a 

organização e sucessão espacial que a compõem: um percurso, composto pela 

sucessão de vazios. Estes vazios resultam de pátios ou praças que se definem como 

elementos de aproximação ao rio no meio de um aglomerado urbano. (Ilustração 60)             
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De certo, capital alguma n'este mundo 

Tem mais alegre sol e o ceu mais cavo e fundo, 

Mais collinas azues, rio d'aguas mais mansas, 

Mais tristes procissões, mais pallidas creanças,  

Mais graves cathedraes - e ruas, onde a esteira.  

Seja em tardes d'estio a flor de larangeira! 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 António Gomes Leal (1848-1921) poeta e critico literário português. Durante a juventude assumiu-se 
como poeta boémio, satânico e janota, convertendo-se posteriormente ao Catolicismo. Um dos 
Fundadores do jornal “ Espectro de Juvenal” colaborou ainda com outras revistas e jornais de renome.    

Ilustração 60 - Planta do Percurso 

Ilustração 61 - Planta de implantação. Piscinas e Hotéis. 
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4.2    PROJECTO E PROGRAMA 

 

Como foi mencionado, o complexo das piscinas encontra-se frente ao rio, 

desenvolvendo-se a uma cota inferior à do passeio. A existência dos dois limites 

facilmente identificáveis, a linha da muralha e o rio, levaram à necessidade de uma 

estrutura que não consistisse numa barreira com o rio, mas que o valorizasse em 

proveito da paisagem.     

Numa abordagem que se centra na dialéctica espacial do exterior versus interior, o 

projecto desenvolve-se em quatro volumes perceptíveis do exterior, ligados por um 

“corredor” que só é identificável do seu interior. A matéria, pedra, que reveste o 

pavimento do exterior é a mesma dos volumes, pelo que estes se mantêm quase 

incógnitos, não fossem as pequenas aberturas laterais na cobertura, que permitem a 

entrada de luz no edifício. (Ilustração 62)      

O facto de as coberturas serem acessíveis, permite a apropriação de um espaço à 

priori privado, caracterizando-o com vivências do espaço público. A esta dimensão 

exterior do projecto opõe-se o espaço que se vive no seu interior, de carácter 

plenamente privado, tornando evidente a definição de espaço exterior e interior que o 

projecto contempla.  

A entrada é feita por uma rampa que desce desde o plano do passeio público até ao 

interior do edifício. A luz zenital é o único elemento de referência ou contacto com o 

exterior, tornando-se fundamental a utilização da mesma pedra no interior e exterior do 

edifício, de modo a tornar a passagem entre as duas esferas espaciais mais contínua. 

A percepção que se tem não é da separação abrupta de espaços mas a de alteração 

da atmosfera, onde é perceptível a mesma luz e materialidade do exterior, mas de 

forma mais subtil, que remete para novas vivências, novas sensações. (Ilustração 63)       

 

 

 

 

88 



Percursos Urbanos_ Momentos de Relação Público / Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 62 - Projecto, Complexo das Piscinas  

 

 

Carina Valezim Rodrigues   
  89



Percursos Urbanos_ Momentos de Relação Público / Privado 

Os volumes identificáveis do exterior reflectem as áreas de maior importância no 

complexo, reforçando o contacto com o exterior, quer seja pelo contacto visual, quer 

seja pela presença da luz vinda do exterior. Por sua vez, todas as áreas secundárias 

ao programa inserem-se nos “corredores” de ligação entre os volumes principais onde 

a ausência de luz natural reforça a esfera de espaço interior privado.  

O projecto das piscinas explora, deste modo, a questão do limite e da matéria na 

concepção de um espaço, bem como o valor da definição: estar dentro é igual a 

interior/privado e o estar fora é igual a exterior/público.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 63 - Planta, complexo  piscinas  
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Fig.64 – Corte longitudinal, complexo  piscinas  LAYOUT 1 
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         4.2     PROJECTO E ESPAÇO 

 

Contrariamente às piscinas, o projecto dos hotéis procura explorar a ambiguidade e 

capacidade de transmutação de um espaço. Nesta fase do projecto, procurou-se 

transpor a noção de limite que define um lugar, explorando as capacidades que este 

tem de apropriação de um espaço tanto interior como exterior. O hotel de três estrelas 

remata assim, um dos lados do Campo das Cebolas, tornando mais clara a noção de 

pequena praça. O piso térreo, maioritariamente em vidro, permite a passagem visual 

da praça ao pátio interior do hotel, pátio este que resulta do vazio criado entre a nova 

projecção do hotel e a projecção do edificado já existente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 65 - Vista do Campo das cebolas para Hotel de 
três estrelas 

Ilustração 66 - Vista das piscinas para os hotéis de 
três e cinco estrelas 

 

A utilização da mesma matéria no pavimento das áreas exteriores e interiores do hotel, 

reforçam a leitura de continuidade entre espaço exterior e espaço interior, 

aproximando assim as duas esferas. Deste modo, o piso térreo toma forma como se 

de um pátio coberto se tratasse, um interior privado com características de um exterior 

público. (Ilustração 65)           
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Ilustração 68 - Planta dos quartos. Hotel três estrelas.  Ilustraçaõ 67 - Planta piso térreo. Hotel três estrelas.  

É a presença do vidro nas fachadas simples dos hotéis de três e cinco estrelas que 

permite a desmaterialização do limite entre os edificados da muralha e o rio. Não são 

barreiras visuais mas sim elementos de costura no espaço urbano, entre a esfera 

habitacional e a esfera de estadia junto ao rio.  

Após a percepção da apropriação que um espaço pode fazer, o hotel de cinco estrelas 

procura maximizar a bidimensionalidade que um espaço pode ter. A própria estrutura 

do edifício é responsável pela criação de um mesmo espaço exterior que se divide em 

área exterior privada e área exterior pública, resultando assim em dois pátios. 

(Ilustração 69)           

A separação destes dois pátios, exterior-privado e exterior-público, resulta da 

presença de uma passagem também ela em vidro, que permite a contaminação visual 

das duas áreas. Esta característica, de um mesmo espaço se conseguir subdividir em 

áreas de natureza semelhante mas de carácter diferente, permite a vivência do lugar 

não como uma separação de duas esferas espaciais, mas como uma única, de 

carácter comunitário.  
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 Ilustração 69 -  Planta piso térreo. Hotel cinco estrelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 70 - Planta dos quartos. Hotel cinco estrelas.  

O pátio-exterior segue um percurso que se prolonga até ao jardim público. Este é 

cobertura de um parque de estacionamento soterrado que serve os hotéis. O resultado 

é o jogo sucessivo de espaços público e privado, que se confundem e fundem ao 

longo dos projectos, graças à capacidade de apropriação e ambiguidade que o espaço 

pode ter. (Ilustração 71)             
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Fig.71- Corte longitudinal, Hotel de três e cinco estrelas  LAYOUT 2 
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A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir, 

uma composição ou um cenário à espera de ser analisado. Nada se conhece a si 

próprio, mas em relação ao seu meio ambiente, à cadeia precedente de 

acontecimentos, à recordação de experiências passadas. (Lynch, 2008, p.9) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 72- Complexo Piscinas e Hotéis 
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Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 70 - “Daily Dosage” (Vitto, 2011)  

 

Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O 
que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, 
no curso sinuoso dos seus rios,nas nuvens do céu, no corpo da mulher amada. De curvas 
é feito todo o universo. O universo curvo de Einstein. (Niemeyer, 2008) 
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CONCLUSÃO 

 

A arquitectura é uma arte que se distingue de todas as outras por interagir e viver da 

relação que tem com o Homem. É poesia que, com instrumentos como a luz e a 

matéria, compõe a vida da cidade. Mais que um aglomerado edificado, a cidade é a 

criação de uma entidade espacial que governa o modo de vida urbana em sociedade, 

sendo por isso essencial reconhecê-la como tal. 

Como seres relacionais que somos, há que reconhecer que a vida em comunidade 

não se restringe ao habitáculo, mas à vastidão do espaço público e exterior, espaço 

este, dotado de uma complexidade de valores, sensoriais e sociais.  

Rejeitar o protagonismo centrado no poder da forma em si, como valor individual e 

único, é reequilibrar o pensamento para a dimensão mais filosófica e sociológica da 

cidade; é o que a torna única e distinguível das outras, pelo que “a consistência das 

cidades históricas vem exactamente de uma inserção e acumulação de diferenças que 

não é determinada pela linguagem”. (Mateus, 2011, p.9)        

O tema Percursos Urbanos: momentos de relação público-privada, procurou 

sensibilizar e levar à reflexão do que consideramos ser a vida na cidade. Parece que 

na evolução da sociedade tecnológica o Homem esqueceu o verdadeiro significado do 

que é viver na cidade, desvalorizando os registos espaciais deixados pelos nossos 

antepassados que na sua, por vezes, simplicidade tornam evidente o que é realmente 

o coração da cidade. 

Percorrer a cidade é reconhecer que nela existe vida, os seus espaços ganham 

sentido e significado apenas com a presença do Homem. Não faça este uso e proveito 

do que a cidade tem para oferecer, e esta perde todo o valor e sentido de ser.  

A identidade de um lugar urbano é assim resultado dos diversos elementos que o 

compõem. É deste modo que o limite surge como forte marco definidor e 

caracterizador da cidade. Quanto mais fácil for a identificação desse limite, mais 

singular se torna essa cidade.  
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Podemos dizer que é a diversidade e características que esse limite pode ter, aquilo 

que define uma cidade e a distingue de todas as outras.   

Os marcos de uma cidade não são apenas referências de culturas, existem 

ambiências que mudam o valor unitário do que se observa. É nesta medida que as 

Igrejas ganham destaque na cidade e neste estudo particular, como estruturas que 

exercem um profundo impacto na definição urbana e dos seus espaços públicos.  

Assim, torna-se necessário introduzir o leitor na visão da Igreja como elemento 

definidor da cidade, destacando-se nesta estrutura a Cidade Medieval como elemento 

exemplar e testemunho da sua importância no planeamento urbano e suas vivências.  

Mais que um marco religioso, a Igreja revela-se foco de encontro e socialização, 

estruturador e definidor da Cidade Medieval. É esta polivalência que remete o leitor 

para o estudo da qualidade dos espaços, nomeadamente espaço exterior/público, 

interior/privado. 

É interessante perceber que não foi exclusivamente o impacto religioso e cultural que 

persistiu no tempo, mas também a capacidade que a Igreja/edifício tem de definir e 

qualificar o que está ao seu redor.  

Daqui resultam a escolha de Igrejas de diferentes épocas arquitetónicas, aliadas a 

elementos caracterizadores da arquitectura como a luz, a matéria e a praça. Assim 

concluímos que estas são as construções de eleição para exemplificar a complexidade 

que existe na construção e definição dos espaços urbanos.  

Validando o que foi dito ao longo da Dissertação, a estrutura física arquitetónica não é 

a única responsável pela criação do lugar, existe todo um conjunto de elementos e 

variantes que contribuem para a sua atmosfera e consequentemente para a sua 

caracterização.    

 A luz revela, acentua ou define e a ausência da mesma pode transformar, esconder 

ou alterar. É o seu poder, aliado à mestria com que alguns arquitectos a usam, que a 

torna, mais que um elemento criador de atmosfera, também um elemento criador de 

percurso, delimitador ou dissipador de espaços. 
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A manipulação da luz é deste modo responsável pela intensificação ou diluição de um 

limite, intensificando ou diluindo a “linha” que separa o espaço exterior de espaço 

interior.  

Na mesma medida que a luz, a matéria, talvez de maneira mais clara, tem a mesma 

capacidade de aproximar ou distanciar espaços. Aliado à praça, à partida elemento 

considerado da esfera pública, a matéria pode alterar esse sentido de espaço 

exclusivamente do uso público, definindo a praça como elemento introdutório ou de 

prolongamento, entre espaços exterior/interior.  

Assistimos à dissolução da ideia de que espaço público e espaço privado são espaços 

independentes. Existe uma complexidade de elementos e características que alteram 

a definição de cada um deles, sendo como tal necessário uma profunda ponderação 

sobre o que realmente define cada de uma dessas esferas.  

A Igreja de Santo António exemplifica a ambiguidade que existe na definição e 

caracterização de um lugar. A conclusão é de que um espaço com propriedades do 

mundo exterior público pode pertencer simultaneamente a um espaço do mundo 

privado e vice-versa. A linha que dividiria os dois espaços foi substituída por uma 

praça. Como resultado é criado no indivíduo que vive a cidade, a dúvida. Um espaço 

público com características do espaço privado, ou espaço privado com características 

do espaço público.  

Foi nesta linha de estudo, que o projecto procurou explorar as dimensões do que é e 

pode ser; espaço público/privado, espaço exterior/interior. Como resultado desta 

exploração, ficou claro que a definição de um lugar está dependente de uma vasta 

gama de elementos materiais e sensoriais.          

A atmosfera, a luz, a matéria e a forma são todos elementos a ter em conta na 

construção de um lugar. Consequentemente, o modo como o Homem apreende ou 

vive o espaço é definido. A cidade toma forma, e deste modo, testemunha o 

desenvolvimento da complexa rede de elementos, ligações e vivências que é a sua 

génese.  
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Recai assim sobre o arquitecto a responsabilidade de potencializar ao máximo as 

relações e interacções que resultam. De liberdade mental todos nós usufruímos, o 

extraordinário está em, com os instrumentos de que dispomos, revelar o verdadeiro 

sentido poético e sensível da cidade.    
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 Ilustração 73  - “ A poesia, os sentidos, e a Arquitectura” (Aza, 2010)  
 
 

 
De um traço nasce a arquitectura. E quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode 

atingir, sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte. (Niemeyer, 1993, 

p.9) 
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