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LISBOA, CONSTRUIR NO (E COM O) CONSTRUÍDO 

Reabilitar o Património Militar, Desenhar Novas Centralidades 

    

OBJECTIVOSOBJECTIVOSOBJECTIVOSOBJECTIVOS    PRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAIS 

Os temas de projecto e de dissertação propostos nesta Turma/Laboratório incidem no 
desenvolvimento de PROJECTOSPROJECTOSPROJECTOSPROJECTOS    DEDEDEDE    REABILITAÇÃOREABILITAÇÃOREABILITAÇÃOREABILITAÇÃO    ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA estreitamente articulados com 
os novos imperativos ecológicos e as estratégias de Revitalização, Regeneração e Requalificação 
Urbana propostas pela Câmara Municipal de Lisboa, tanto no quando do actual PDM como pelo 
Programa LX-EUROPA 2020, que define acções prioritárias a desenvolver em parceria com a 
Universidade de Lisboa; conta ainda com o apoio do Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) 
que, juntamente com a FAUTL, propôs temas e áreas estratégicas de desenvolvimento, nas quais a 
CML pretende investir a médio prazo.  

Através de ensaios e projectos, pretendemos estudar as possibilidades de reutilização de 
património militar de Lisboa, queremos estudar novas formas de apropriação adequadas à 
preservação do seu valor e que permitam novos usos de interesse relevante para a cidade. 

 

REABILITARREABILITARREABILITARREABILITAR    

Com populações nativas em sério declínio demográfico e enfrentando crises ecológicas sem 
paralelo (o aquecimento global e gradual extinção dos combustíveis fósseis) iniciamos no princípio 
do nosso milénio um regresso às (ao centro das) cidades. 

A reabilitação urbana e a reutilização de edificado preexistente - mais propagandeadas do que 
realmente praticadas - tornou-se o motor da economia, do mercado imobiliário e industria da 
construção. 

REABILITARREABILITARREABILITARREABILITAR    SIGNIFICASIGNIFICASIGNIFICASIGNIFICA    RESTITUIRRESTITUIRRESTITUIRRESTITUIR    AAAA    CIDADECIDADECIDADECIDADE    ÀÀÀÀ    ESTIMAESTIMAESTIMAESTIMA    PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA; regenerar e revitalizar, reinventando 
uma nova urbanidade passam a ser ambições que determinam a necessidade de intensificar 
espacialmente e socialmente a vida urbana. Se por um lado a arquitectura, na sua função mais 



 

 

essencial - a da organização do espaço tem, através do projecto, a capacidade de regenerar os 
tecidos urbanos, por outro, a reinvenção dos programas à luz de novas necessidades sócio-
culturais, locais e globais, permitem pesquisar novas soluções para a optimização do desenho do 
espaço urbano na sua dimensão pública e colectiva e recriar novas vivências fundamentais para o 
equilíbrio do espaço de habitar. 

    

PERGUNTASPERGUNTASPERGUNTASPERGUNTAS    CUJCUJCUJCUJAAAA    RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTA    NECESSITANECESSITANECESSITANECESSITA    DEDEDEDE    DESENHODESENHODESENHODESENHO    

Como projectar em palimpsestos urbanos (com valor identitário e cultural)? 

Que oportunidades e como desenhar novas centralidades para os bairros da zona ribeirinha 
Ocidental onde existe património militar desafectado? 

Como regressar á margem do Tejo e que futuro e para que podem servir as antigas estruturas 
militares e os seus espaços? 

Como conseguir incorporar equipamento militares desafectados na cidade, como reocupar os 
vaziao deixados e como preencher os interstícios para readensar o urbano? 

Que novas soluções urbanísticas e arquitectónicas podemos conceber e para uma reapropriação do 
património militar na zona ocidental de Lisboa? 

Que usos são desejáveis para a cidade de Lisboa, que programas são possíveis para a reconversão 
do seu património militar? 

Como podem estes lugares do património criar novos itinerários culturais? 

Que operações de reabilitação, revitalização, renovação, regeneração deveriam ocorrer no 
património militar da zona ocidental de Lisboa? 

Quais as Intervenções formais e definitivas desejáveis? 

Que casos e quando se deve optar e definir intervenções provisórias e/ou reversíveis? 

Que tipo de intervenções informais e temporárias são desejáveis para Lisboa e para este 
património? 

 

CONSTRUIRCONSTRUIRCONSTRUIRCONSTRUIR    NONONONO    (E(E(E(E    COMCOMCOMCOM    O)O)O)O)    CONSTRUÍDOCONSTRUÍDOCONSTRUÍDOCONSTRUÍDO    

CONSTRUIR NO (E COM O) CONSTRUÍDO personifica inequivocamente o que são hoje as nossas 
cidades: um palimpsesto de camadas de tempo, história e múltiplas formas de habitar que, por 
permanente relação se vão estabelecendo, organizando e construindo, numa paisagem complexa, 
mas estimulante.  

Cabe-nos hoje, habitar a superfície ou extracto contemporâneo e olhar atentamente essas densas 
acumulações de acções continuadas de transformação. Esta última camada que podemos 
percorrer, sentir, tocar e que nos permite, também, reconstruir os fragmentos que constituem a 
unidade de uma cidade, é tão oculta como aparente, exige a cada momento, a cada circunstancia e 
a cada projecto, uma releitura de toda a sua complexidade. 

CONSTRUIR é uma acção presente que implica um passado e uma perspectiva de futuro. É uma 
projecção que traz consigo um legado acumulado de conhecimento e sabedoria, que nos permite 
realizar as mais incríveis transformações da realidade e que implica directamente as questões do 
habitar. Representa a mudança e o novo, mas também a possibilidade de recuar no tempo, de 
investigar e trazer à superfície novas sínteses de continuidade. Construir, condensa em si toda a 
história da construção e das cidades. 

O CONSTRUÍDO pressupõe um património, consolidado ou não, mas disponível para o podermos 
decifrar, ler e compreender o seu passado acumulado. O construído conta-nos uma história, de 
usos, práticas, formas, rituais e deixa-nos sempre, em qualquer lugar, espaço para lhe podermos 
pertencer. Representa um amplo território claramente habitado, no domínio de todas as suas 
particularidades. A experiência adquirida que veicula, permite que esse construído se possa 
continuar a construir ininterruptamente. A sua apropriação gera uma inevitável transformação. 



 

 

Conhecer as suas características é reconhecer os seus efeitos e impactos nas pessoas, nas cidades, 
no território, em suma, nas diversas paisagens construídas pelo homem.  

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO representa a acção projectual por excelência. A sua inevitabilidade 
torna-se numa das matérias de trabalho mais ricas do arquitecto.  

CONSTRUIR COM O CONSTRUÍDO coloca em paralelo o diálogo temporal entre construções, 
reabilitar é o seu método, abrindo novos campos de possibilidades na vida dos lugares e dos 
edifícios. 

 

AAAA    CIDADECIDADECIDADECIDADE    EEEE    OOOO    RIORIORIORIO    

    

A CIDADE E O RIO é a matriz que traduz a essencial identidade da cidade de Lisboa. A sua 
permanente dualidade, ou diálogo de uma cidade entre a terra e o estuário. 

Lisboa de tempos em tempos retorna a este tema, sempre presente. É o retorno à margem, 
fundamental aos processos de regeneração e revitalização da cidade, que nos interessa testar em 
projecto.  

A frente ribeirinha da cidade de Lisboa, é o território seminal e limite que, de uma forma quase 
cinematográfica, explicita a história de Lisboa, a força de uma identidade de cidade. Neste sentido, 
repensar este território é sempre um tema actual para a Arquitectura, pelo seu permanente 
processo de transformação, determinante para o futuro da vida da cidade e dos seus cidadãos. 

As sucessivas conquistas de território ao rio constituem um registo claríssimo dos sucessivos 
paradigmas de cidade, registos ou desenhos de distintas vontades de fazer e modelar cidade, ao 
longo dos séculos. 

A cidade que temos resultou tanto da vontade desse sonhos, traduzida em desejos e planos, 
quanto da crueza das circunstâncias, que pragmaticamente os limitam. 

O REGRESSO À MARGEM implica que há um percurso temporal na história da cidade de Lisboa que 
determina a condição actual da sua relação com o rio; implica que nem sempre a relação com as 
margens ribeirinhas foi a mesma e que, apesar das múltiplas variações e conquistas dos últimos 100 
anos, ainda se torna hoje evidente, para reactivar as relações perdidas da cidade com o rio, a 
imperativa necessidade de reinventar e (re)qualificar estas relações.  

A cidade que nos é evidenciada em muitas das imagens históricas de arquivo, é de uma cidade que 
viveu fundamentalmente de uma relação dinâmica com o rio, que representou durante séculos, o 
foco principal de desenvolvimento das actividades humanas. Entre a viagem, o sentido de partida e 
ligação com o mundo, o trabalho comercial de mercadorias em rede e o lazer disponível 
proporcionado pela beleza do rio, a cidade foi-se organizando e recriando, produzindo um 
complexo sistema urbano em diálogo com o estuário.  

O seu limite com a água foi continuamente objecto de desenho e redesenho. O enfraquecimento 
desta relação, ao longo de todo o século XX, na substituição das rotas fluviais e marítimas, pelas 
terrestres, leva inevitavelmente a cidade e reinventar-se, dirigindo-se para o interland, explorando 
outras dinâmicas económicas e sociais. O rio deixou de ser a matriz essencial de desenvolvimento 
da cidade. A relação entre a cidade e o rio foi-se manifestando cada vez mais a partir de uma ideia 
de contemplação, a imagem de uma paisagem que simultaneamente se foi distanciando da 
margem, mantendo-a suficientemente omnipresente a partir de uma multiplicidade de lugares da 
cidade. Este paradoxo coloca-nos hoje na condição e responsabilidade de reactivar importantes 
actividades intrinsecamente ligadas à vida do rio e dos cidadãos de Lisboa, fazendo da margem 
numa nova centralidade. 

As barcas dos banhos representadas na gravura de José Artur Bárcia, de meados do século XIX, 
evoca-nos um interessante imaginário portuário, onde as actividades navais ligadas ao 
funcionamento do porto, se cruzavam, com naturalidade, com manifestações lúdicas de pura 
recreação. 



 

 

 

Pensar hoje a natureza desta dialéctica implica pensar uma síntese entre o que a cidade já foi e o 
que é actualmente na sua relação com a margem, o rio e o seu estuário, que representam uma 
fonte inesgotável de vitalidade e desenvolvimento. 

    

OOOO    PATRIMÓNIOPATRIMÓNIOPATRIMÓNIOPATRIMÓNIO    MILITARMILITARMILITARMILITAR    DEDEDEDE    LISBOALISBOALISBOALISBOA    

 

Nos anos 40 a Exposição do Mundo Português devolveu um pouco da margem ribeirinha aos 
lisboetas. No fim do século XX a deslocalização de muitas actividades portuárias e industriais 
provocaram um processo de retorno, ou de devolução à cidade, dos territórios dos aterros onde o 
porto e a indústria se assentaram durante quase dois séculos, no auge da nossa tardia revolução 
industrial. 

A margem que de Cascais chega a Lisboa foi, quase desde sempre, o lado mais hedonista da cidade. 
A reabilitação da margem ribeirinha incidiu durante as últimas décadas quase exclusivamente neste 
sector (Docas de Alcântara, Requalificação da praça do Comércio, da Ribeira das Naus, do Cais do 
Sodré, CCB, novo Museu dos Coches, etc. etc.). 

A Expo 98 inverteu este processo e devolveu quatro quilómetros da margem oriental à cidade, 
anuncia-se agora um processo extensivo de requalificação desta esquecida cidade oriental (Campo 
das Cebolas, nova Estação Marítima de Lisboa). 

Com a evolução e rápida transformação da Arte da Guerra, Lisboa possui um vasto património 
militar numa sobreposição de milénios, criando uma estratigrafia intensíssima e deixando-nos 
vestígios do mais alto valor artístico e histórico. 

Existem muito poucos projectos de (re)apresentação de reutilização e de (re)apropriação pela 
cidade do seu património militar, para além obviamente de projectos pontuais como a utilização 
intensamente turística do Castelo de São Jorge ou de peças pontuais como a Torre de Belém. 

Faltam itinerários que liguem as diversas unidades e falta, sobretudo, conhecimento sobre a 
especificidade deste património se sobre as formas de intervir preservando o seu valor cultural mas 
oferecendo novas oportunidades de uso à cidade e aos sues cidadãos. 

Entre a Quinta de Baixo (hoje Palácio de Belém) e a Quinta de Cima (hoje Palácio da Ajuda), muito 
próximos da nossa escola existem instalações e quarteis militares, antigamente de serviço à casa 
Real, que aqui tinha um eixo fundamental da sua permanência na cidade, e hoje com muito pouco 
uso (ou sem uso). Alguns deste equipamentos foram desenhados pelos maiores Arquitectos e 
Engenheiros Militares, de onde aliás descende de linhagem directa, a nossa própria Escola de 
Arquitectura. Projectar um justo futuro para estes lugares e para este património é o objectivo 
essencial do nosso interessse. 
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