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Resumo 

 
 Os espaços interiores geralmente são privados. No caso dos edifícios 

públicos, esses interiores têm uma utilização e fruição públicas. Com este estudo 

tentamos perceber como se podem desenhar esses edifícios de modo que a sua 

dimensão pública seja mais visível e sentida. 

 Através de pesquisas bibliográficas, leituras, visitas a edifícios e entrevistas a 

arquitectos, procurámos encontrar alguns princípios de desenho que permitam 

materializar essa dimensão pública. Neste documento tentamos demonstrar e 

explicar os princípios desenvolvidos através das reflexões realizadas para elaborar 

o nosso estudo. 

 Todos esses princípios têm como objectivo alcançar a máxima 

continuidade entre os espaços interiores mais públicos e os espaços exteriores 

envolventes de igual domínio. Essa continuidade entre o lado de dentro e o lado 

de fora parece-nos ser a chave para atingir o nosso objectivo.   
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Abstract 
 

 The interior spaces are generally private. As far as public buildings are 

concerned, these interiors have a public use and enjoyment as well. With this 

study we try to perceive how these buildings can be draw so that its public 

dimension became more visible and sensed.  

  Through bibliographical research, readings, building visits and interviews to 

architects, we tried to find some principles of drawing that allow the 

materialization of this public dimension. In this document we try to demonstrate 

and to explain the developed principles through the realized reflections to 

elaborate our study.   

 The aim of all these principles is, to reach the maximum continuity between 

the more public interior spaces and the involving exterior spaces of equal domain. 

We think that this continuity between the inside and the outside could be the key 

to reach our goal. 
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Palavras-chave 

 
Espaço, Público, Interior, Exterior, Continuidade. 
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Introdução 
 
 

 A arquitectura permite limitar e encerrar um espaço, tornando-o interior 

por oposição ao exterior que o rodeia. Este gesto, tem na generalidade das 

vezes como resultado a criação de espaço privado nesse interior em contraste 

com o espaço público no exterior. O que nos motivou a realizar este estudo, foi 

tentar perceber e entender se esse interior poderá ser também público. Referimo-

nos concretamente ao caso dos edifícios públicos, que pelo tipo de apropriação 

e fruição que facultam aos seus utilizadores, nos parecem originar interiores com 

carácter público. Como desenhar estes edifícios de modo a tornar clara e 

perceptível essa dimensão pública para os seus utilizadores é o que procuramos 

entender com este estudo. 

 Parece-nos que a chave para alcançar esse desenho está na atenuação 

da fronteira entre o interior e o exterior, e foi com essa convicção que iniciámos a 

nossa pesquisa. 

 Procurámos assim encontrar princípios de desenho que permitam 

materializar a dimensão pública dos edifícios públicos, bem como entender 

algumas condicionantes da sua utilização, face ao tipo de função, utilizadores, 

contexto, ou outros factores que se mostrem relevantes. 

 Para a produção deste documento iniciámos o nosso estudo com uma 

pesquisa bibliográfica, tentando perceber o pensamento e entendimento de 

diversos autores sobre o tema, procurando fazer a adaptação dos 

conhecimentos adquiridos aos objectivos que pretendemos. Para consolidar 

estas leituras realizámos visitas a edifícios de referência, onde algumas das 

intenções que prosseguimos estão presentes. Estas visitas permitiram verificar no 

lugar as soluções, bem como constatar se resultavam ou não. Fizemos recolha 

fotográfica que complementámos com informação adicional recolhida 

(desenhos, memórias descritivas, …). Ao fazer a ponte entre as reflexões 

absorvidas das leituras e a verificação dessas situações no lugar, procurámos 

encontrar os desejados princípios de desenho. Para complementar esta recolha 

de informação realizámos duas entrevistas. Entrevistámos os arquitectos Cristina 

Veríssimo e Diogo Burnay (CVDB Arquitectos), que têm desenvolvido projectos 

tendo em consideração algumas das nossas preocupações. Entrevistámos 

também o arquitecto Jorge Silva, colaborador do atelier Aires Mateus Arquitectos 
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Associados, que coordenou e acompanhou desde o início o projecto do Centro 

de Artes de Sines, um edifício que reúne também alguns princípios de desenho 

que nos parecem importantes para atingirmos o nosso objectivo.  

 Este documento organiza-se em três capítulos. O primeiro é uma breve 

reflexão sobre a dimensão pública nos edifícios em causa, onde procuramos 

sustentar o nosso entendimento dessa dimensão. No segundo capítulo 

apresentamos os princípios de desenho que na nossa linha de pensamento 

contribuem para materializar essa dimensão pública. No terceiro capítulo 

fazemos a apresentação um projecto onde tentamos explicar e desmontar o 

processo de desenho de um edifício onde se teve especial atenção com a sua 

dimensão pública. As entrevistas realizadas estão disponíveis em anexo no final 

do documento. 
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I 
 
 

A dimensão pública do edifício público 
 
 
 A paisagem da cidade é o resultado da relação entre os objectos 

construídos e o espaço entre eles. Esse espaço, dito por vezes “vazio”, é tão ou 

mais importante que os elementos construídos, pois uma significativa parte dele é 

público. Estes espaços públicos são estruturadores dos tecidos das cidades, são o 

suporte para a vida urbana, traduzida por lugares de encontro, convívio, locais 

de manifestação da vida pública. Mas serão apenas estes espaços “vazios”, 

exteriores portanto, os únicos espaços públicos das cidades? 

 O nosso objectivo não é discorrer sobre as grandes questões destes 

espaços públicos, mas sim procurar perceber como podem alguns edifícios 

participar mais activamente nessa manifestação da vida pública, através de 

princípios de desenho que potenciem a sua dimensão pública. Referimo-nos aos 

edifícios públicos, edifícios que pelas valências e serviços que prestam à 

comunidade, são locais de convergência, de encontro e de fluxos de pessoas, 

tornando-se por isso em grandes motores de actividade que estendem a sua 

influência para além dos seus limites espaciais interiores, provocando dinâmica 

nos espaços públicos exteriores envolventes. Para além dos serviços que põem à 

disposição dos cidadãos (ou seja, da natureza pública do próprio programa 

funcional), que faz com que tenham uma utilização colectiva intensa, estes 

edifícios estão associados a uma noção de representatividade forte. 

Representam normalmente uma instituição pública (ou que presta serviços 

públicos), e por isso dizem respeito a todos nós. O edifício público simboliza o 

domínio comum, representa a causa pública, e por isso é normalmente um 

marco assinalável na cidade (fig.1). 

 Por tudo o que foi dito, concluímos então que há uma dimensão pública 

associada aos edifícios em estudo. Mas podemos considerar público o espaço 

desses edifícios? Tentemos primeiro definir o conceito de espaço público. 

Podemos “grosseiramente” defini-lo como um espaço acessível a todos, onde 

qualquer pessoa pode aceder. Um lugar de livre acesso, fruição e utilização. 
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1 – Casa da Música, Porto, Rem Koolhaas. Um edifício de presença forte 

e assumida na cidade. 

 

 

 

 

2 – Centro Cultural de Belém, Vittorio Gregotti e Manuel Salgado. Nesta 

imagem podemos confirmar a afluência e utilização deste edifício de 

fruição pública.  
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 Vejamos então o conceito de espaço público. Segundo Alexandra Castro 

(2002: 54): 

 

“O espaço público é uma determinação político – jurídica, mas também um 

produto do uso social, ou seja, existem espaços públicos inacessíveis ou 

proibidos e outros, que não são juridicamente públicos, mas têm um uso 

colectivo intenso. A noção de público não é, pois, uma qualidade intrínseca 

a um espaço, mas sim uma construção social e politica que resulta da 

combinação de vários factores, nomeadamente dos usos aí confinados; do 

sentido que é atribuído por um determinado grupo social; da acessibilidade; 

da tensão entre o estrangeiro/anónimo e o reconhecimento/reencontro; da 

dialéctica entre proximidade e distância física e social.”  

 

 Esta reflexão de Alexandra Castro parece-nos pertinente para entender a 

natureza pública dos edifícios em questão. Como foi referido, o espaço público é 

uma construção política e social que resulta, entre outros factores, dos usos 

confinados. Parece-nos ser exactamente esse conceito que está presente nos 

edifícios públicos, pois são espaços privados que disponibilizam à cidade lugares 

de apropriação, fruição e utilização pública. Podemos então considerar os 

espaços destes edifícios como espaço público, “ainda que não no seu sentido 

restrito mas sim quanto ao uso público, ou seja, destacando mais a fruição e 

menos a propriedade e a gestão” (Indovina, referido por Matias Ferreira, 2004: 

173).1 São essa apropriação e utilização públicas que nos parecem fazer destes 

edifícios o motor de actividade que anteriormente referimos. Estes edifícios quase 

sempre são pólos de interesse, aglutinadores, espaços muito vividos e com 

grande influência no quotidiano (fig.2), pois com eles se estabelece uma relação 

no dia-a-dia. Têm também por isso uma grande importância do ponto de vista 

social, embora nos pareça que essa dimensão pública não existe por estes 

edifícios serem um pretexto para o encontro entre pessoas. A arquitectura nestes 

edifícios é apenas um meio que possibilita essas relações, que permite a 

manifestação de actividades púbicas. 

                                                           
1 A propósito desta questão, ver o estudo sobre a afluência a espaços públicos, apresentado 
por Vítor Matias Ferreira (2004: 138 e 139), relativamente ao caso concreto dos cafés. 
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3 – Metropolitano de Lisboa, Estação de Alameda. Nesta imagem 

podemos confirmar o princípio de Herman Hertzberger. 

 

4 – Centro Cultural do Cartaxo, CVDB Arquitectos. 
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Temos estado a discorrer sobre a dimensão pública dos edifícios públicos, e pelo 

que tem sido apresentado, acreditámos estarem reunidas noções que permitem 

considerar públicos certos espaços dos mesmos.2 Entendemos no entanto ser 

necessário reflectir um pouco mais sobre a questão da propriedade. Estes 

edifícios são geridos por entidades que têm a responsabilidade de conferir maior 

ou menor utilização pública dos mesmos. São as entidades que gerem os 

edifícios públicos que controlam o acesso e estipulam as normas de 

funcionamento e utilização (como o horário por exemplo), e têm por isso uma 

elevada influência sobre o modo como as pessoas se apropriam destes espaços. 

A questão do horário é do nosso ponto de vista um factor a valorizar, pois é no 

período de funcionamento que estes edifícios proporcionam espaço de 

utilização pública. O arquitecto Herman Hertzberger (2006: 15 e 74) apresenta 

algumas reflexões sobre este tema, ao afirmar que: 

 

“Os chamados edifícios públicos, tais como o hall do correio central ou uma 

estação ferroviária, podem (pelo menos durante as horas em que ficam 

abertos) ser vistos como um espaço de rua no sentido territorial”. 

“Embora os grandes edifícios que têm como objectivo ser acessíveis para o 

maior número possível de pessoas não fiquem permanentemente abertos e 

ainda que os períodos em que estão abertos sejam de facto impostos de 

cima, tais edifícios realmente implicam uma expansão fundamental e 

considerável do mundo público” (fig.3). 

 

Ainda sobre esta questão, em conversa com os arquitectos Cristina Veríssimo e 

Diogo Burnay, estes relataram-nos que numa das suas obras, o Centro Cultural do 

Cartaxo3 (fig.4), a administração potenciou de tal forma os espaços do edifício, 

promovendo diversas actividades públicas e garantindo o acesso às mesmas, 

que o edifício passou de cine – teatro a centro cultural (ver anexo 1 pág.88).  

                                                           
2  Embora tenhamos orientado a nossa reflexão para a dimensão pública dos edifícios 
públicos, parece-nos coerente esclarecer que nos referimos aos espaços de utilização 
pública. Existirão sempre espaços de utilização mais pública do que outros, e certamente que 
alguns nem acesso ao público terão. Todo o estudo desenvolvido neste trabalho incide nos 
espaços desses edifícios onde a dimensão pública é possível e acima de tudo desejável. 

3  Esta equipa de arquitectos apresenta na sua obra muitas das preocupações e princípios 
presentes na nossa investigação. O Centro Cultural do Cartaxo é, na nossa perspectiva, uma 
obra de referência no que diz respeito ao desenho da sua dimensão pública. Mais à frente 
voltaremos a este edifício para estudar alguns princípios de desenho. 



8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6, 7 e 8 – Casa Guerrero, Alberto Campo Baeza. Esta casa fecha-se 

completamente à sua envolvente. Um espaço de absoluta privacidade. 

 

 

9 – Rua Garrett, Lisboa. Espaço público onde o homem se encontra mais 

exposto. 

 

  

 

5 6 

7 8 
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 A dimensão pública sobre a qual temos vindo a reflectir, diz respeito a 

espaços interiores dos edifícios públicos, e poderão resultar daí algumas 

interrogações. O homem, na procura do equilíbrio entre as suas necessidades de 

privacidade e o facto de viver em sociedade, criou uma separação espacial. Por 

um lado um espaço interior, mais ligado ao abrigo e à protecção, e por isso 

privado (fig. 5 a 8). Por outro, um exterior que pertence a todos, onde ele se 

encontra mais exposto, público portanto (fig.9). No caso dos edifícios públicos, 

estamos a associar uma dimensão pública aos seus espaços interiores, o que 

parece contrapor os princípios antes referidos. Sobre este assunto, vejamos o 

conceito de “interiores públicos” apresentado por Maria Melgarejo (1997: 4 e 5):  

 

“Entre la calle y el edificio. Entre el exterior y el interior. Entre lo público y lo 

privado. Tratamos de encontrar una nueva definición del concepto de 

espacio público. Las nuevas condiciones de la vida en la cuidad, han 

motivado transformaciones en el uso y en la forma de estos espacios. De un 

modo espontáneo edificios con una función específica atraen otros usos 

para los que no fueron pensados. Aparece el concepto de interior público, 

… Áreas peatonales con tiendas, la Estación, el Museo, la librería del Museo, 

un café, el centro comercial, el hall del palacio de la Música, la Biblioteca 

del centro cultural… son interiores públicos, usos no previstos que responden 

a la necesidad de lugares de encuentro, donde sentirse integrado en la vida 

de la cuidad,…”. 

 

 Na nossa perspectiva, o conceito de “interior público” define, no 

seguimento de tudo o que temos vindo a desenvolver, alguns dos espaços dos 

edifícios públicos.4 São esses espaços que celebram a dimensão pública da 

arquitectura, onde é possível gerar ambientes que propiciem interiores de 

apropriação e utilização semelhantes às que se sentem nos espaços públicos 

exteriores (fig.10 e 11). 

  

                                                           
4  Os edifícios públicos podem possuir espaços exteriores como pátios, mas no nosso entender 
esses lugares continuam a ter uma relação mais intimista e muito mais directa com o interior 
dos mesmos do que com a envolvente. 
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10 – Centro de Convívio do Cartaxo, CVDB Arquitectos. Um espaço 

público interior, lugar de encontro e convívio. 

 

 

 

11 – Arena Lounge, Casino Lisboa. Um espaço interior de utilização 

pública, com a oferta de vários tipos de espectáculos.  
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 Entendemos que criando esse sentimento de “interior público”, será 

possível tornar os edifícios mais hospitaleiros e confortáveis, mais “amigáveis” e 

próximos das pessoas. Acreditamos que se o sentimento de “liberdade” de 

apropriação sentida no exterior for equivalente no interior, a transição entre 

ambos os domínios será mais fluida, e assim será possível potenciar quer os 

espaços públicos exteriores quer “estes interiores públicos”. Estes espaços 

públicos interiores aumentam a oferta de lugares de uso colectivo, contribuindo 

para o aumento da actividade nos espaços públicos das cidades. 

 Nas próximas páginas procuraremos encontrar princípios de desenho que 

permitam realçar, potenciar e tirar partido da dimensão pública dos edifícios 

públicos. Parece-nos que apenas um programa funcional de natureza pública 

não é suficiente para gerar ambientes que se sintam e “vivam” como públicos. A 

dimensão pública pode ser desenhada, de modo a gerar ambientes interiores de 

utilização, apropriação e fruição verdadeiramente públicas. 
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12 – Bar à margem, J. P. Falcão de Campos + José Ricardo Vaz. O interior 
do bar estende-se à envolvente exterior. 

 

 

 
 
13, 14, 15 e 16 – Estúdios RTP/RDP, Frederico Valsassina. Num único 
edifício, a diferença que pode provocar a maior ou menor abertura das 
fachadas. 

13 

14 

15 16 
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II 
 
 

O desenho da dimensão pública do edifício público 
 
 

 No capítulo anterior, reflectimos sobre a dimensão pública dos edifícios 

públicos. Com essa reflexão entendemos estarem reunidos alguns conceitos que 

nos permitem considerar públicos determinados espaços dos edifícios em estudo. 

No entanto, acreditamos que podemos ir mais além do que apenas a natureza 

pública do próprio programa. É para nós claro que o desenho desses edifícios 

pode ter como premissa desenvolver e tornar perceptível essa dimensão pública. 

Na nossa opinião, estes edifícios podem ser um instrumento para potenciar a vida 

pública nas cidades e nos seus espaços colectivos. Isso parece-nos possível se 

estes edifícios participarem mais das actividades exteriores, se “abrirem” e 

estenderem à cidade, ao mesmo tempo que se “deixem invadir” por ela. Os 

edifícios tornam-se mais públicos se participarem mais das actividades de 

manifestação da vida pública. Pensamos que os edifícios podem “abrir as suas 

portas” ao espaço exterior da cidade, podem ser desenhados em continuidade 

com o espaço público que se encontra do lado de fora da fachada (fig.12). O 

plano da fachada pode deixar de ser uma fronteira. Ainda que marque o limite 

entre dois mundos, o interior e o exterior, parece-nos que estes dois mundos 

podem estar mais próximos e estabelecer maior ligação entre ambos. O plano 

vertical da fachada, se deixar de ser uma barreira e continuar a desempenhar o 

seu papel de limite, ou fechamento de um espaço interior, bem como de 

elemento constituinte de uma forma exterior, permitirá a continuidade entre o 

dentro e o fora. Para nós, o espaço público pode ser desenhado na 

continuidade entre o espaço interior e o espaço exterior. A fachada pode ainda 

ter um papel decisivo para a comunicação dessa abertura e continuidade 

espacial. São os planos verticais que estão visíveis do exterior, são eles que dão a 

forma aos edifícios tal como os percepcionamos ao nível das ruas e praças, e por 

isso são os principais comunicadores do edifício com os possíveis utilizadores 

(fig.13 a 16). Podem por isso “fazer o convite”, comunicarem que o interior é 

público e acessível. 
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17 – Centro Cultural de Belém, Vittorio Gregotti e Manuel Salgado. O 

edifício estabelece vários momentos de contacto com a envolvente, 

tornando-se quase numa pequena parte da cidade. 

 

 
18 – Centro Regional de Sangue do Porto, ARX Portugal. Veja-se como o 

edifício levita na entrada (pública) junto à rua, permitindo o diálogo com 

a cidade. 

Em ambas as imagens, vemos espaços que estabelecem maior relação 

entre o edifício e a envolvente. 
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Pelo que temos apresentado, entendemos ser esse o cerne da questão. Parece-

nos por isso que os limites entre o interior e exterior podem, à luz do nosso 

pensamento, ser suavizados ao máximo (fig.17 e 18). Vejamos o seguinte princípio 

de Herman Hertzberger (2006: 79): 

 

“Devemos considerar a qualidade do espaço das ruas e dos edifícios 

relacionando-os uns com os outros. Um mosaico de inter-relações - como 

imaginamos que a vida urbana seja - requer uma organização espacial na 

qual a forma construída e o espaço exterior (que chamamos rua) não 

apenas sejam complementares no sentido espacial e, portanto, guardem 

uma relação de reciprocidade, mas ainda, e de modo especial – pois é 

com isto que estamos preocupados -, na qual a forma construída e o 

espaço exterior ofereçam o máximo de acesso para que um possa penetrar 

no outro de tal modo que não só as fronteiras entre o exterior e o interior se 

tornem menos explícitas, como também se atenue a rígida divisão entre o 

domínio privado e o público. Quando entramos pouco a pouco num lugar, 

a porta da frente perde a sua significação como algo singular e abrupto; ela 

é ampliada, por assim dizer, para formar uma sequência passo-a-passo de 

áreas que ainda não são explicitamente o interior, mas ao mesmo tempo já 

são menos explicitamente públicas”. 

 

 Ainda sobre esta questão, também Jan Gehl (2006: 125) desenvolve alguns 

princípios que propõem maior continuidade e fluidez entre os espaços exteriores 

e interiores ao afirmar que:  

 

“Por otra parte, los limites flexibles – en forma de zonas de transición que no 

sean ni totalmente privadas ni totalmente públicas – podrán actuar a 

menudo como elementos de conexión, haciendo así más fácil, tanto física 

como psicológicamente, que los residentes y las actividades vayan y 

vengan entre los espacios públicos y los privados, entre el  interior y el el 

exterior”.1 

  

                                                           
1 Jan Gehl desenvolve este princípio direccionado para os edifícios habitacionais, mas no 
nosso entender é perfeitamente aplicável ao nosso estudo. Os domínios são ligeiramente 
diferentes, mas podemos aplicar o mesmo princípio. 
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19 – Centro de Artes de Sines, Aires Mateus Arquitectos. O interior tem 

relação directa com a rua, aproximando-se das actividades públicas 

exteriores. 

 

 
20 – Centro Cultural Vila Flor, Pitágoras Arquitectos. Embora se tenha 

criado espaço público exterior, o edifício afasta-se da rua, e as únicas 

actividades que se vêm do seu interior são provocadas pelos seus 

utilizadores. 
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Assim, neste capítulo procuraremos apresentar alguns princípios de 

desenho que nos parecem contribuir para tornar o interior dos edifícios públicos 

num ambiente verdadeiramente público. Faremos uma análise por partes e em 

sequência, passando por vários momentos, desde o exterior até ao interior.  

 

 

O EXTERIOR 

 
 Os edifícios estão implantados num determinado contexto, e ambos 

dependem um do outro. A nossa percepção de um edifício é sempre 

influenciada pelo contexto envolvente. Não vamos aqui debruçar-nos sobre as 

questões da arquitectura na paisagem, mas sim procurar reflectir sobre alguns 

princípios que nos parecem dar um importante contributo para a dimensão 

pública dos edifícios públicos. No contexto deste estudo, factores como a 

posição e a imagem exterior parecem-nos ter um peso muito relevante na leitura 

que as pessoas fazem “do lado de fora.” 

 

Posição do edifício 

 A posição de um edifício influencia muito o modo como o 

percepcionamos. A distância a que se posiciona face à envolvente pública, 

bem como o modo como está implantado, exercem um grande peso sobre a 

possível “leitura” da sua dimensão pública. Se um edifício estiver posicionado em 

relação directa com a rua, possibilita uma ligação entre interior e exterior fluida e 

rápida2 (fig.19). Contudo, se este se afasta, estabelecendo entre si e a 

envolvente pública um espaço intermédio, como um jardim por exemplo, ganha 

maior privacidade (fig.20). Este distanciamento parece-nos desfavorável para a 

criação de “interiores públicos”, pois o edifício torna-se demasiado autónomo, e 

ao estabelecer esse percurso entre o interior e a rua, pode despertar o 

sentimento de inibição ou receio de entrar. Por outro lado, essa distância 

provoca uma descontinuidade não só espacial, mas também visual entre a 

envolvente pública e o edifício, que na nossa opinião também contribui para 

“diminuir” a sua dimensão pública. 

                                                           
2  Este é um dos princípios para conseguir esse objectivo. Contudo, só conjugado com outros 
princípios de desenho, apresentados mais à frente, possibilitará a fluidez desejada. 
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21 e 22 – Centro de Artes de Sines, Aires Mateus Arquitectos. Na primeira 

imagem a percepção através de uma rua que é perpendicular ao 

edifício; esta posição frontal não informa da permeabilidade do edifício 

ao nível da rua. Já numa posição mais oblíqua, obtém-se maior 

informação sobre o edifício e percebe-se a permeabilidade criada pela 

rua, bem como a transparência a esse nível.   

21 

22 
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 Na nossa linha de pensamento, os edifícios públicos onde a estratégia seja criar 

espaços interiores de fruição pública, devem aproximar-se o mais possível da 

envolvente pública3, de modo a que as passagens entre interior e exterior sejam 

instantâneas, e que se possa estabelecer contacto visual entre os dois domínios.  

 Outra questão pertinente neste domínio está relacionada com a 

frontalidade e obliquidade do edifício. Diz-nos Arnheim (1988: 144) que “ao 

assumir uma posição frontal, um edifício ou qualquer das suas partes adopta a 

postura de um bom servidor que presta toda a atenção aos desejos do seu 

senhor”. Ainda Arnheim (1988: 118 e 119), reforça esta ideia ao afirmar que: 

 

“A posição oblíqua de um edifício sugere que se alguém quiser aproximar-

se, tem de arranjar uma ponte, procurar a entrada e tentar descobrir as 

regras do lugar para poder sujeitar-se a elas. Inversamente, uma 

representação pictórica que coloque o observador em posição ortogonal 

em relação à entrada do edifício pode não lhe dizer muito a respeito deste 

enquanto todo tridimensional, mas desenrola a passadeira do convite ao 

proporcionar uma conformidade visual entre o enquadramento da 

arquitectura e o observador.”. 

 

 Apesar de entendermos o princípio proposto por Arnheim, parece-nos que 

a obliquidade de um edifício pode ser vantajosa dentro do nosso estudo e dos 

nossos objectivos. Ao posicionar-se de forma oblíqua face ao observador, o 

edifício revela mais do que apenas um plano vertical. Assim, para além de maior 

profundidade, temos maior amplitude visual e maior informação do edifício, 

podendo aumentar a confiança para entrar (fig.21 e 22). Se essas faces 

apresentarem transparências, podem possibilitar sequências visuais de 

continuidade fora – dentro - fora de um único ponto de vista, reforçando assim a 

continuidade entre interior e exterior. Estas questões de frontalidade e 

obliquidade estão muito relacionadas com o desenho do percurso de acesso, e 

este pode ser desenhado de modo a que o momento de entrada esteja em 

posição frontal, ainda que o edifício se apresenta numa situação oblíqua. 

 

 
                                                           
3  Referimo-nos a todo o tipo de espaços exteriores públicos, sejam ruas, praças, largos, 
travessas, … 
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23 – Pavilhão do Conhecimento dos Mares, João Luís Carrilho da Graça.  

24 – Centro de Convívio do Cartaxo, CVDB Arquitectos. 

Nestas imagens pode-se comprovar o papel da fachada na 

comunicação da maior ou menor abertura do edifício. 

 

 

 

 

25 – Centro Cultural do Cartaxo, CVDB Arquitectos. Não fosse o reflexo 

dos miúdos e o vidro seria quase imperceptível. Nesta imagem percebe-

se o papel do vidro para proporcionar a continuidade entre o interior e o 

exterior. 

  

23 24 
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Imagem do edifício 

 Como vimos, a nossa percepção de um edifício é sempre afectada pelo 

seu contexto, e a posição do mesmo tem grande influência na informação que 

nos transmite. Mas peso maior tem a sua imagem e expressão exterior. Quando 

estamos perante um edifício, vemos planos constituídos por componentes como 

os vãos, elementos estruturais ou os diversos materiais, que constroem uma 

imagem global para o exterior. É através da leitura global desses componentes 

que o edifício comunica a sua possível permeabilidade e o seu carácter de 

“aberto” ou “fechado”, e estas características são fundamentais para o 

objectivo que procuramos alcançar com este estudo (fig. 23 e 24). Na nossa 

opinião, para a dimensão pública de um edifício se tornar clara, o seu desenho 

deve corresponder a essa estratégia, e o carácter aberto e permeável é 

fundamental para as boas vindas, bem como para o convite a entrar e usufruir 

do espaço. Diz-nos Arnheim (1988: 184) que “a qualidade de fechada de uma 

parede ou massa obstrói o nosso progresso através do espaço. A abertura torna 

o espaço em volta acessível aos habitantes de um edifício e expõe-nos à intrusão 

do exterior”. Citando novamente Arnheim (1988: 190), “de uma forma mais 

radical, o abrimento de limites revela no volume arquitectónico o seu carácter 

tridimensional, ao guiar os olhos, e mesmo o próprio observador, até ao espaço 

interior”. Assim, quando o desenho de um edifício público, prosseguir o nosso 

objectivo, entendemos que deverá ter-se em conta que os edifícios são espaços 

fechados do exterior, e as paredes enquanto elementos de separação entre 

interior e exterior criam uma separação “abrupta” entre os dois mundos. Por isso 

são as aberturas que medeiam a relação entre ambos. Estas aberturas são o 

momento onde é possível estender o espaço exterior ao interior, onde se 

consegue a continuidade entre a envolvente pública e o interior que se deseja 

também ele público. Este carácter “aberto” está associado ao conceito da 

transparência, pois as aberturas nos planos dos edifícios tornam o interior visível, e 

por isso mais próximo. O vidro torna-se assim num limite quase virtual, pois permite 

a continuidade visual e espacial entre interior e exterior (fig.25). 
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26 – Pavilhão de Portugal, Álvaro Siza Vieira. O edifício estende-se ao 

exterior através da pala sobre a rua tipo colunata, e reforça ainda com 

as varandas nessa zona.  

 

 
27 – Pavilhão do Conhecimento dos Mares, João Luís Carrilho da Graça. 

Os rasgos ao nível da rua fazem do pátio de entrada um espaço exterior 

público onde parece estar-se já dentro do edifício. 

  



23 

 

 Para além das aberturas, existem outros elementos que caracterizam a 

expressão exterior de um edifício e contribuem para a leitura que fazemos do seu 

carácter “aberto” ou “fechado”. Varandas, elementos em consola, projecções 

sobre a envolvente pública, ou reentrâncias e saliências nas fachadas, permitem 

criar espaços que não são ainda interiores, mas também não são 

completamente exteriores (fig.26 e 27). São espaços que permitem criar a 

impressão de estar dentro e fora ao mesmo tempo, e ainda a sensação de entrar 

pouco a pouco num espaço. Estes elementos serão estudados com maior 

profundidade de seguida quando nos debruçarmos sobre o princípio das zonas 

de transição.  

 

 

ENTRE O EXTERIOR E O INTERIOR 

 
“Há qualquer coisa de especial na arquitectura que me fascina e de que 

gosto muito. A tensão entre o interior e exterior. Na arquitectura retiramos um 

pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa pequena caixa. E de 

repente existe um interior e um exterior. Estar dentro e estar fora. Fantástico. E 

isto implica outras coisas igualmente fantásticas: soleiras, passagens, 

pequenos refúgios, passagens imperceptíveis entre interior e exterior, uma 

sensibilidade incrível para o lugar; uma sensibilidade incrível para a 

concentração repentina, quando este invólucro está de repente à nossa 

volta e nos reúne e segura, quer sejamos muitos ou apenas uma pessoa. 

Desenrola-se então o jogo entre o indivíduo e o público, entre a privacidade 

e o público. É com isto que a arquitectura trabalha.” (Zumthor, 2006: 47) 

 

 Temos reflectido sobre princípios onde de certa forma não existe ainda o 

impulso de aproximação ao edifício para entrar nele. Até aqui abordámos 

questões relacionadas com a percepção exterior onde existe apenas uma 

interactividade ao nível da comunicação do edifício com o observador, através 

da sua imagem para a envolvente pública. Vamos então agora analisar alguns 

conceitos relacionados com a passagem para o interior, procurando encontrar 

princípios de desenho que permitam alcançar a desejada continuidade e fluidez 

entre os dois domínios. 
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28 – Pavilhão de Portugal, Álvaro Siza Vieira.  

29 – Centro Cultural Vila Flor, Pitágoras Arquitectos. 

Nestas duas imagens vemos zonas de transição. Na obra de Siza, um 

pórtico de pedra; na obra de Guimarães uma situação semelhante em 

vidro. Em ambas temos espaços de simbiose entre o interior e o exterior. 
 

 
30 – Centro Cultural de Belém, Vittorio Gregotti e Manuel Salgado. Uma 

reentrância na fachada ao nível da rua. 

31 – Centro de Saúde de Vila do Conde, Paulo Providência. Uma 

projecção do edifício face à sua fachada.  

Ambas as situações representam espaços que são interiores e exteriores 

em simultâneo 

28 29 

30 31 
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Zonas de transição 

 Como vimos no capítulo I, o homem na procura do equilíbrio entre as suas 

necessidades de privacidade e exposição, criou uma separação espacial, 

originando o público e o privado. Nessa diferença de domínios, descobriu 

também zonas intermédias, que permitem fazer a clivagem entre esses dois 

mundos. Estas zonas, que não são totalmente públicas nem exclusivamente 

privadas, permitem criar espaços que atenuam a rígida fronteira entre o exterior 

e o interior. Voltando ao capítulo I, lembrámos a nossa posição quanto à 

utilização pública do interior dos edifícios que se debruça o nosso estudo. Assim, 

procuramos perceber o papel das zonas de transição enquanto espaços de 

diálogo entre o exterior e o interior. Interessa-nos entender estes espaços 

enquanto elementos de transição que permitem preparar psicologicamente as 

passagens do exterior para o interior (e vice-versa), favorecendo a apropriação, 

ao mesmo tempo que aumentam a sensação de domínio espacial e diminuem a 

inibição para entrar. Seguindo o princípio de Jan Gehl (20006: 125) de “que el 

entorno público atraiga o repela depende, entre otras cosas, de cómo esté 

situado con respecto al privado y de cómo esté diseñada la zona limítrofe entre 

ambos”, acreditamos que estes espaços têm um papel importante para convidar 

a entrar, e para gerar acolhimento ainda no exterior, tornando os edifícios mais 

hospitaleiros. As zonas de transição podem então ser os espaços mediadores 

entre o interior e o exterior, e através do seu desenho proporcionar condições 

para esses mundos distintos dialogarem e estabelecerem contacto sem 

demarcações rígidas. Dentro desta temática, Herman Hertzberger (2006: 40) 

desenvolve o conceito de intervalo definindo-o como: 

 

“… a chave para eliminar a divisão rígida entre áreas com diferentes 

demarcações territoriais. A questão está, portanto, em criar espaços 

intermediários que, embora do ponto de vista administrativo possam 

pertencer quer ao domínio público quer ao privado, sejam igualmente 

acessíveis para ambos os lados, isto é, quando é inteiramente aceitável, 

para ambos os lados, que o «outro» também possa usá-lo”. 

 

 Existem vários elementos que podem ser desenhados para criar espaços 

de transição (fig.28 a 31). 
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32 (extracto planta foyer), 33 (corte transversal), 34, 35 e 36 – Centro 

Cultural do Cartaxo, CVDB Arquitectos 

Este edifício reúne muitos dos princípios que temos desenvolvido. Assume 

grande transparência para a rua, e com ela estabelece alguns 

momentos de relação mais intensa entre o interior e o exterior, como o 

pórtico e a bow-window. Estes elementos permitem explorar o tema da 

“pele habitável” e criar zonas de transição onde “se está dentro e fora 

em simultâneo”. São espaços onde o edifício se projecta para a cidade 

e ao mesmo tempo se deixa invadir por ela. 

32 33 

34 35 

36 
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 Ao criar uma reentrância ao nível da rua na fachada de um edifício, 

estabelece-se um espaço exterior que “invade” o interior. É um espaço que 

pertence ao edifício, mas que está no exterior e em relação directa com a rua. 

Pelo contrário, ao desenhar uma projecção para o exterior como uma varanda, 

é o espaço interior que se expande para o domínio público. Criar reentrâncias ou 

saliências, são situações inversas mas que neste contexto permitem alcançar o 

mesmo objectivo, obter espaços que permitem relacionar o interior e o exterior, 

momentos onde se tem a sensação de estar dentro e fora ao mesmo tempo. 

Estes espaços permitem assim entrar pouco a pouco num edifício e quase não 

perceber a separação entre o mundo interior e o domínio público exterior. Uma 

simples pala (brise-soleil) ou um pórtico desenhados com a entrada, permitem 

criar um ambiente de maior continuidade entre o interior e o exterior (fig.32 a 36). 

 Um edifício onde o desenho da sua “pele” tire partido das transparências 

e deste jogo de saliências e reentrâncias, ganha uma interactividade e relação 

muito forte com a envolvente pública. Em vez da “linha” que separa os dois 

mundos, cria-se um jogo de espaços onde por vezes se está fora e dentro em 

simultâneo, e assim reúnem-se condições para atenuar a fronteira entre o exterior 

e o interior, facilitando as passagens de fora para dentro e vice-versa. Estas 

passagens naturais e essa relação entre os dois domínios, contribui, na nossa 

perspectiva, para que o ambiente interior dos edifícios públicos ganhem a 

ambicionada fruição de espaço público. 

 

A entrada 

“Our experience of an architectural space is strongly influenced by how we arrive in it” 

Matthew Frederick (2007) 
 

 A entrada é um elemento chave para o nosso estudo. Sem pôr em causa 

a importância e relevância de todos os princípios anteriormente apresentados4, a 

entrada, depois de todo o processo de percepção e aproximação ao edifício, é 

o momento em que se processa a passagem do exterior para o interior. 
 

                                                           
4 Como veremos ao longo deste estudo, um único princípio não é suficiente para atingir o nosso 
objectivo. É necessária uma estratégia de desenho global, aplicando todos os princípios possíveis 
ao contexto em causa. 
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37 – Casa da Música, Porto, Rem Koolhaas. A escada de entrada na 

Casa da Música afasta o Interior da envolvente. Ao criar essa barreira, a 

escada não contribui para a leitura da dimensão pública deste edifício. 

 

 

 
 

38 – Centro Cultural do Cartaxo; 39 – Centro de Convívio do Cartaxo; 

CVDB Arquitectos. Nestes dois exemplos temos a situação inversa da 

Casa da Música. Nestes dois edifícios o interior e o exterior estão ao 

mesmo nível, o que favorece o diálogo e as passagens entre os dois 

domínios, propiciando utilização e fruição públicas.  

38 39 
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 A entrada é o elemento que faz a ligação espacial mais simbólica entre os 

dois mundos. Deve por isso ter um desenho cuidado e conscientemente 

intencionado para contribuir para o nosso objectivo, caso seja essa a estratégia, 

pois é simbolicamente determinante para a hospitalidade. Entendemos que a 

entrada pode ser desenhada inserida numa zona de transição, pois como nos diz 

Hertzberger (2006: 32), a própria soleira “fornece a chave para a transição e a 

conexão entre áreas com demarcações territoriais divergentes e, na qualidade 

de um lugar por direito próprio, constitui, essencialmente, a condição espacial 

para o encontro e o diálogo entre áreas de ordens diferentes”. Sobre esta 

temática Herman Hertzberger (2006: 35) acrescenta que: 
 

“A concretização da soleira como intervalo significa, em primeiro lugar e 

acima de tudo, criar um espaço para as boas-vindas e as despedidas, e, 

portanto, é a tradução em termos arquitectónicos da hospitalidade. Além 

disso, a soleira é tão importante para o contato social quanto as paredes 

grossas para a privacidade. Condições para a privacidade e condições 

para manter os contatos sociais com os outros são igualmente necessários. 

Entradas, alpendres e muitas outras formas de espaços de intervalo 

fornecem uma oportunidade para a «acomodação» entre mundos 

contíguos”. 
 

 O desenho da entrada pode proporcionar um lugar em que o mundo 

exterior e o interior se sobrepõem e dialogam, em vez de estarem rigidamente 

demarcados. Para que este elemento desempenhe essa função, parece-nos 

que deve ter um desenho limpo de obstáculos visuais e espaciais como degraus 

ou gradeamentos por exemplo. O ideal será a entrada estar com a mesma cota 

do piso exterior, para que se consiga uma continuidade total no pavimento 

(fig.37 a 39). Jan Gehl (2006: 201) desenvolve estes princípios ao afirmar que: 
 

“La propia entrada debería diseñarse de modo que sea lo más fácil de 

traspasar posible, tanto funcional como psicológicamente. Deberían evitarse 

los pasillos intermedios, las puertas de más y en particular los cambios de 

nivel entre interior y el exterior. Como regla principal, el interior y el exterior 

deberían estar a la misma altura. Sólo entonces resulta fácil que los 

acontecimientos fluyan hacia dentro y hacia fuera”. 
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40 e 41 – Espaços Comerciais no Fórum Vizela. A utilização da soleira 

com o mesmo material do pavimento exterior e o recurso a grandes 

envidraçados permite grande continuidade entre o interior e exterior. 

Sem a caixilharia e a diferença de cotas o resultado seria ainda mais de 

acordo com o que procuramos com este estudo. 
 

 
42 – Centro Cultural Vila Flor, Pitágoras Arquitectos. A utilização do 

mesmo material para o pavimento de dentro e de fora, e a utilização do 

vidro sem caixilharia permitem a desejada continuidade entre o interior e 

exterior.  

40 41 
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Podemos referir a importância que teve manter as cotas entre o interior e o 

exterior para os arquitectos Cristina Veríssimo e Diogo Burnay no projecto do 

Centro Cultural Do Cartaxo (ver anexo 1, pág.89). A diluição da soleira foi 

fundamental na estratégia de desenho deste edifício para alcançar a 

continuidade com o espaço público exterior. 

 Para que essa fluidez espacial se sinta em pleno, propomos uma diluição 

quase por completo da soleira, mantendo para além das cotas ao mesmo nível, 

uma continuidade do material de revestimento dos pavimentos interior e exterior. 

Ainda que os acabamentos sejam diferentes por questões funcionais, pode-se 

manter estereotomias e tonalidades, para que seja o mais homogéneo possível 

(fig.40 a 42). Esta situação, combinada com transparências, onde até se podem 

esconder as caixilharias para essa transparência ser completa, reentrâncias e 

saliências, e ainda outros elementos construtivos que à semelhança dos 

pavimentos mantenham a homogeneidade do material de acabamento entre 

os dois domínios5, gerarão uma continuidade total entre exterior e interior. Será 

possível estar fora e sentir-se dentro, bem como estar dentro e sentir-se 

simultaneamente fora. O espaço público será contínuo entre o exterior e o 

interior. 

 À luz dos princípios que apresentamos, entendemos que a entrada não 

deve ser um elemento muito forte nem “monumental”. Parece-nos pertinente 

evitar um desenho que crie uma certa distância em relação ao utilizador, 

apostando pelo contrário na maior proximidade possível, tendo em atenção a 

escala, a proporção e o enquadramento do seu desenho na composição da 

fachada. Pelos mesmos motivos de facilitação das passagens entre os dois 

mundos, a entrada deverá ser facilmente, ou até instantaneamente encontrada, 

mas sempre com um desenho “amigável” e próximo. 

 Outra situação possível é a proporcionar várias entradas. Quando 

praticável, e desde que não provoque constrangimentos funcionais, a criação 

de vários momentos de entrada atribui ao edifício um funcionamento 

semelhante ao fragmento de uma cidade, e aumenta as possibilidades de 

apropriação. Parece-nos que este princípio contribui para uma fruição e 

utilização do interior dos edifícios públicos muito semelhante ás dos espaços 

públicos exteriores, ajudando na criação do ambiente público interior. 
                                                           
5  Também as paredes, por exemplo, podem ser homogéneas entre o interior e o exterior. 
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43 (planta), 44, 45, e 46 – Centro Cultural do Cartaxo, CVDB Arquitectos. 

Nestas imagens confirma-se a estratégia dos arquitectos para o foyer do 

edifício. Esse espaço ocupa toda a largura do lote e tem a profundidade 

máxima possível. Consegue-se um espaço generoso, que aliado à 

grande flexibilidade, permite acolher uma vasta diversidade de 

actividades. Aliando a tudo isso a forte transparência e continuidade 

com a rua, o foyer torna-se assim num espaço de fruição e utilização 

públicas. Por outro lado, os arquitectos procuraram um desenho que 

proporcionasse a descoberta progressiva do espaço, incentivando 

distintas formas de apropriação. 

43 

44 

45 46 



33 

 

O INTERIOR 

 

 Ultrapassado o momento de entrada, chega-se ao espaço interior do 

edifício. Não podemos ignorar que um interior é um mundo limitado e fechado 

que nos envolve, e de preferência também aconchega. Desde o início deste 

estudo que o nosso objectivo é dotar os interiores dos edifícios públicos de fruição 

e utilização verdadeiramente públicas, apostando na máxima continuidade com 

o exterior. No entanto, parece-nos importante esclarecer que não pretendemos 

anular a separação espacial entre os lados de fora e dentro. Quando sugerimos 

a diluição da fronteira entre ambos e propomos desenhar esse limite na máxima 

continuidade, interessa-nos alcançar um carácter público no lado de dentro, 

mas também manter as características de um espaço interior, e por isso a nossa 

adesão ao conceito de interior público proposto por Maria Melgarejo (1997). Ao 

propor essa máxima continuidade, pretendemos passar a lógica do exterior para 

o interior, para que o lado de dentro possa absorver a urbanidade da 

envolvente. A manifestação de vida pública no interior dos edifícios parece-nos 

importante para alcançarmos o nosso objectivo 

 Assim como estudámos princípios de desenho para o exterior dos edifícios 

que contribuem para clarificar a comunicação da sua dimensão pública, 

tentaremos apresentar algumas reflexões para o desenho do interior na mesma 

linha de pensamento. É importante frisar que proporcionar todas as condições 

até à entrada do edifício para comunicar a sua dimensão pública será em vão 

se o desenho do interior não corresponder também a essa estratégia. Depois de 

passar a entrada, o interior deve comunicar em pleno a sua dimensão pública. 

Para isso, os edifícios públicos depois de convidarem as pessoas a entrar, devem 

recebê-las com espaços públicos confortáveis e com uma leitura espacial clara. 

Estes interiores públicos para se “viverem” como tal, têm que possibilitar distintas 

formas de apropriação, dando aos utilizadores comportamentos livres e o 

máximo de formas de utilização. Podem ter uma organização extremamente 

clara, permitindo o domínio quase instantâneo de todo o espaço acessível, sem 

no entanto perder a possibilidade de criar situações de descoberta que 

enriqueçam a experiência de utilizar o espaço (fig.43 a 46).  
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47, 48, 49 e 50 – Centro de Artes de Sines, Aires Mateus Arquitectos. 

Nestas quatro imagens, podemos confirmar como a luz, as dimensões e 

a relação com o exterior são elementos fundamentais para informar do 

domínio de cada espaço. Nas primeiras duas (47 e 48), vemos dois 

corredores de distribuição, percebendo-se rapidamente que na primeira 

se trata de um corredor de acesso a espaços de maior utilização 

pública. O mesmo sucede com os exemplos das escadas nas imagens 

seguintes (49 e 50). Podemos também perceber a importância do 

domínio da luz no desenho do interior deste edifício. 

  

47 48 

49 50 
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 Em vez de impor comportamentos, o interior dos edifícios públicos pode 

oferecer grande liberdade de utilização, permitindo que as pessoas o usufruam 

de forma semelhante à fruição dos espaços exteriores. 

 Não podemos no entanto esquecer que estes interiores têm espaços mais 

públicos do que outros. Dependendo do programa, podem existir diversos 

espaços, como o foyer, a recepção, o bar, ou a loja, por exemplo, que têm uma 

conotação de uso público. Mas estes espaços estão quase sempre rodeados por 

outros onde o acesso já não é público. As zonas de transição podem resolver os 

possíveis conflitos.6 As zonas de transição, neste contexto, têm o papel de 

informar sobre o “grau de acesso” a cada um dos diferentes espaços interiores. 

Esta questão é relevante, pois a utilização pública destes espaços não poderá 

pôr em causa o bom funcionamento do edifício, e por isso o desenho tem de ser 

conscientemente desenvolvido para o ambiente que se quer criar e comunicar. 

Como escreve Hertzberger (2006: 19): 

 

“Quando, ao projectar cada espaço e segmento, temos consciência do 

grau de relevância da demarcação territorial e das formas concomitantes 

das possibilidades de “acesso” aos espaços vizinhos, podemos expressar 

essas diferenças pela articulação de forma, material, luz e cor, e introduzir 

certo ordenamento no projecto como um todo. Isto, por sua vez, pode 

aumentar a consciência dos moradores e visitantes quanto à composição 

do edifício, formado por ambientes diferentes no que diz respeito ao acesso. 

O grau de acesso de espaços e lugares fornece padrões para o projecto. A 

escolha de motivos arquitectónicos, sua articulação, forma e material são 

determinados, em parte, pelo grau de acesso exigido por um espaço.”. 

 

 O dimensionamento da largura de uma zona de passagem ou o tipo de 

iluminação, são suficientes para informar se é um acesso a um espaço público ou 

de uso mais restrito (fig. 47 a 50), e assim evita-se a criação de barreiras 

arquitectónicas, como a multiplicação de portas, que perturbariam a leitura da 

dimensão pública. O controlo do pé-direito é outro elemento fundamental que 

permite dar maior amplitude aos espaços de carácter mais público. 

                                                           
6  Nestas situações as zonas de transição podem ser usadas para fazer a clivagem entre o 
público e o privado, para que essas diferenças no interior não sejam notórias ao ponto de 
prejudicar o ambiente que pretendemos. 
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51 e 52 – Centro de Artes de Sines, Aires Mateus Arquitectos.  A luz zenital 

é bastante homogénea e garante mais claridade que a proporcionada 

por vãos verticais, permitindo assim uma iluminação de carácter mais 

público. 

 

 

 

53 e 54 – Casa da Música, Porto, Rem Koolhaas. Nestas imagens 

podemos ver como este espaço interior, o envidraçado em frente ao 

grande auditório virado para a rotunda da Boavista, pode ser utilizado 

para as mais variadas actividades. Neste caso, uma visita de estudo, 

onde a guia tira partido das características do espaço, principalmente 

dos vidros, para fazer um jogo com os miúdos. 

51 52 

53 54 
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 A relação com o exterior é crucial. São os espaços interiores públicos que 

devem ter maior relação de continuidade com a envolvente, permitindo que as 

actividades interiores e exteriores se cruzem e convivam em simultâneo.7 As 

transparências têm por isso um papel fundamental, tanto pela desejada 

continuidade espacial e visual, como pela iluminação natural que muito contribui 

para proporcionar uma ambiência pública, sendo de considerar as 

características da iluminação zenital para esse efeito (fig.51 e 52). 

 Pela lógica das reflexões que temos vindo a desenvolver e procurar 

entender, facilmente se poderá cair no erro de desenhar estes interiores com 

grandes dimensões e completamente “abertos” ao exterior. Parece-nos que de 

facto estes espaços devem ser generosos, mas controlados, e apesar da 

pretendida continuidade, é preciso cuidado para que não se tornem em meras 

“bocas abertas” para a cidade, nem corram o risco de se tornarem inóspitos. É 

fundamental que estes interiores públicos se estendam e abram à cidade, mas 

isso deverá acontecer em locais precisos, porque embora essa abertura seja vital 

para alcançar o nosso objectivo, não é só dessa transparência que vive a 

dimensão pública interior. As dimensões dos vãos, a sua localização, se estão ou 

não protegidos por brise-soleil, o desenho da caixilharia, etc., são uma série de 

factores a considerar no desenho dessa continuidade, e em função de cada tipo 

de espaço.  

 É muito importante que estes espaços tenham uma grande flexibilidade, 

para que possam despertar múltiplas formas de apropriação, e consigam 

acolher uma grande variedade de actividades de participação pública, 

incentivando à afluência de pessoas (fig.53 e 54). Essa capacidade de receber 

várias actividades colectivas, faz desses interiores um prolongamento da rua, da 

praça, ou do largo, e isso confere-lhes sem dúvida carácter público. Lembrando 

o capítulo I, entendemos mais uma vez ser oportuno salientar o papel da 

entidade gestora, pois é da sua responsabilidade a iniciativa para este tipo de 

actividades, bem como para o controlo de acesso às mesmas. Existe outro 

princípio de desenho que na nossa opinião dá um grande impulso para a 

utilização pública destes espaços.  

                                                           
7  Mais à frente apresentaremos uma breve reflexão sobre a possibilidade de algumas 
actividades interiores poderem fluir e acontecer em simultâneo com e no exterior. 
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55, 56 (extracto planta no piso do mezanine), 57 e 58 – Centro Cultural do 

Cartaxo, CVDB Arquitectos. As escadas de acesso ao mezanine foram 

desenhadas paralelas à rua. Este principio utilizado por referência aos 

movimentos em teatro, parece-nos proporcionar maior relação com as 

actividades exteriores. Ao assumir movimentações no interior paralelas às 

exteriores, permite que ambas se misturem, envolvendo ainda mais o 

interior com o exterior. 

  

56 

57 55 

58 
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Os edifícios públicos podem proporcionar a ligação entre diferentes pontos do 

exterior, assumindo o seu interior como percurso possível para cidade. Por 

exemplo, se um edifício permitir fazer a ligação entre duas ruas opostas com as 

quais confronte, através de um ou vários percursos de atravessamento possíveis 

no seu interior. Imagine-se a seguinte situação: seria possível a qualquer pessoa 

ao efectuar um determinado percurso pela cidade, entrar num museu por 

exemplo, tomar um café, comprar o jornal na loja, quem sabe consultar o seu 

correio electrónico num dos computadores disponíveis no foyer, sair por outro 

ponto do edifício, e continuar o seu trajecto. Imagine-se agora que esse percurso 

era do trabalho para casa. Em situações destas os edifícios públicos passariam a 

estar verdadeiramente inseridos na vida pública. Para enriquecer ainda mais 

esses possíveis acontecimentos, deixamos a sugestão de ensaiar o desenho 

desses percursos interiores paralelos aos percursos do exterior. Assim, dentro ou 

fora do edifício os movimentos das pessoas serão nos mesmos sentidos, criando 

uma grande relação, aumentando assim a continuidade entre os dois mundos, e 

tornando o interior ainda mais semelhante ao exterior, e por isso mais público. 

Este princípio foi aplicado pelos arquitectos Cristina Veríssimo e Diogo Burnay no 

Centro Cultural do Cartaxo (fig.55 a 58), tendo em conta a lógica cenográfica 

dos movimentos no teatro (ver anexo 1, pág. 89). Parece-nos que poderá ser 

aplicado noutras situações para proporcionar essa maior ligação com os 

movimentos do exterior. 

 

 

ACTIVIDADES INTERIORES NO EXTERIOR 

 
 Relembramos uma vez mais que o objectivo da nossa pesquisa é 

encontrar princípios de desenho que tornem clara a dimensão pública dos 

edifícios públicos. Nesse sentido, tentámos até aqui desenvolver princípios de 

desenho que procuram alcançar a máxima continuidade entre o interior e o 

exterior desses mesmos edifícios, convictos de que o espaço público pode ser 

desenhado na continuidade do lado de fora com o lado de dentro. Esses 

princípios que temos tentado entender, estão maioritariamente vinculados a 

questões formais, que demonstram as nossas intenções. 
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59 – Centro Cultural do Cartaxo, CVDB Arquitectos. A forte 

permeabilidade e transparência do foyer do edifício permitem que a sua 

actividade seja visível da rua, principalmente em ambiente nocturno. 

 

 

60 – Centro Cultural de Belém, Vittorio Gregotti e Manuel Salgado. Os 

espaços exteriores do edifício permitem a extensão das actividades 

interiores para fora, como exposição de esculturas, por exemplo. 
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 Há no entanto princípios que estando menos ligados aos aspectos formais, 

podem dar importantes contributos para alcançar o nosso objectivo. Como já 

referimos, pretendemos que os edifícios públicos absorvam a urbanidade da sua 

envolvente e simultaneamente se estendam à cidade, permitindo que a sua 

influência vá para além dos seus limites físicos. E é sobre este último ponto que 

nos debruçamos de seguida. Na nossa linha de pensamento, levar a actividade 

interior do edifício para a envolvente exterior, pode ter um grande peso para 

conseguir o ambiente público que desejamos no lado de dentro. Há duas formas 

para se conseguir esse efeito. Por um lado, tornar essa actividade visível do 

exterior, e para isso é fundamental manter as transparências, evitando cortinas e 

estores, principalmente à noite quando a iluminação desmaterializa o vidro 

(fig.59). Por outro criar condições para que essas actividades se possam 

realmente desenvolver nos espaços exteriores contíguos a estes edifícios (fig.60). 

Já anteriormente desenvolvemos questões relacionadas com a abertura e 

permeabilidade do edifício. Complementando esses mesmos princípios, 

acrescentamos a importância que pode ter a abertura do edifício para tornar a 

sua actividade interna visível do exterior. Ao permitir que a actividade interior de 

um edifício flua para o exterior, consegue-se que os dois domínios se relacionem 

mais intensamente, e esse maior diálogo torna o interior mais público, 

contribuindo simultaneamente para “animar” a envolvente exterior. A tentativa 

de fundir, ou misturar, as actividades do exterior com as do interior aumenta a 

continuidade entre o dentro e o fora. Sobre este assunto, Jan Gehl (2006: 133) 

escreve que: 

 

“El contacto a través de la experiencia entre lo que está pasando en el 

entorno público y lo que  está pasando en las viviendas, las tiendas, las 

fábricas, los talleres y los edificios comunitarios contiguos puede suponer un 

notable aumento y enriquecimiento de las posibilidades de dichas 

experiencias, en ambas direcciones”. 

 

 Mais uma vez alertamos para a necessidade de um desenho “cirúrgico” e 

intencional, pois dependendo do programa funcional, existirão sempre espaços 

mais propícios para aguentar e tirar partido dessa abertura do que outros, 

enquanto que alguns nem essa relação poderão suportar sob pena de não 

cumprirem a sua função. Constatamos então que não se trata apenas de maior 
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ou menor transparência, de mais ou menos aberturas nas fachadas. Esta 

abertura deve prosseguir sempre uma intenção.8 O que propomos é que essa 

grande abertura aconteça nos espaços interiores mais públicos, de maior 

relação social e menor actividade profissional, pois são zonas de convergência 

de pessoas onde a transparência não prejudicará, por serem quase sempre 

apenas situações de contacto social. 

 Como referimos, é possível também permitir que as actividades 

aconteçam realmente no exterior envolvente, e seguindo a nossa linha de 

pensamento, poderiam desenvolver-se algumas actividades nos espaços 

públicos contíguos aos edifícios, ou em simultâneo entre o interior e o exterior. 

Para além de todas as vantagens enumeradas relativamente à abertura do 

edifício, esta possibilidade de prolongamento acrescentaria maior proximidade, 

e a desejada continuidade estaria mesmo presente ao nível dos movimentos dos 

utilizadores. Prosseguindo o seu discurso sobre esta temática, Jan Gehl (2006: 211) 

diz-nos que: 

 

 

“Los principios de proyecto que sustentan las actividades exteriores 

estacionarias en el ámbito residencial se pueden aplicar a muchos otros 

conjuntos de edificios y funciones urbanas.  

Allí donde la gente va y viene de las distintas funciones de la ciudad, o 

donde las funciones desarrolladas dentro de un edificio pueden 

aprovecharse de las oportunidades de estar en el exterior, la implantación 

de buenas conexiones entre el interior y el exterior, combinada con buenos 

lugares de descanso situados delante de los edificios, debe ser algo habitual. 

Esta ampliación de las oportunidades de estancia en el exterior, 

exactamente donde tienen lugar las actividades cotidianas, será casi sin 

excepción una valiosa contribución a una función determinada y a la vida 

entre los edificios en los conjuntos residenciales, en los barrios y en las 

ciudades”. 

 

                                                           
8  Vejamos o seguinte exemplo proposto por Jan Gehl (2006:133) sobre esta questão de 
desenho: “Una biblioteca con amplias ventanas retranqueadas entre 10 y 15 metros, y una 
biblioteca con ventanas que dan directamente a la calle ilustran las dos situaciones. En un 
caso se puede ver un edificio con ventanas; en el otro, una biblioteca en uso”.  
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 O desenho da dimensão pública do edifício terá resultados mais visíveis se 

a actividade normal para o seu funcionamento acompanhar essa estratégia e 

tirar partido dos seus benefícios. Aí a entidade gestora volta a ter um papel muito 

importante. 

 

Espaços exteriores do edifícios que suportam essas actividades 

 
O desenho dos edifícios públicos pode criar condições que favoreçam a 

possibilidade das suas actividades interiores fluírem para o exterior. A criação de 

espaços exteriores pertencentes ao edifício, como pátios, ruas, passagens, 

pequenas praças interiores, esplanadas, coberturas acessíveis, etc., proporciona 

um desenho que combina um misto de espaços interiores e exteriores. Estes 

espaços serão sempre entendidos como parte integrante de todo o edifício, e 

por isso reforçarão a continuidade entre o interior e o exterior. Ao usufruir deles, 

estando no exterior já nos sentiremos dentro do edifício. Estes espaços exteriores 

podem ser desenhados com o mesmo grau de importância, entendendo-os 

como pontos de ligação entre o interior e toda a envolvente. Parece-nos que o 

ideal será localizarem-se junto às funções mais públicas do programa, como o 

foyer ou zona de bar (quando existir), e de preferência em relação directa com 

um espaço público adjacente. Imagine-se a seguinte situação: um centro 

cultural que no seu desenho engloba um pequeno pátio que permite o 

prolongamento da zona de bar em esplanada para o exterior; neste lugar existe 

continuidade visual e espacial com uma rua de alguma dinâmica. 

Simultaneamente estava-se no edifício e no espaço público da cidade. A 

continuidade do domínio público entre o interior e o exterior seria alcançada, 

através do prolongamento e diálogo entre as actividades de dentro e fora. Para 

reforçar esta leitura, estas passagens entre os espaços interiores e exteriores de 

um edifício podem ser desenhadas segundo alguns dos princípios apresentados, 

como manter as cotas de pavimento, homogeneidade de material e 

transparências, por exemplo. Parece-nos por isso pertinente procurar uma 

distribuição funcional onde os espaços mais públicos destes edifícios 

comuniquem com a envolvente directa, e quando possível criar estes lugares 

exteriores de prolongamento do interior do edifício para a cidade. Mesmo um 

pátio com um carácter mais íntimo e privado, sem relação espacial com a 

envolvente pública, será sempre uma oportunidade para reforçar o diálogo 
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entre o interior e o exterior, bem como para tornar mais intensas as passagens de 

dentro para fora e vice-versa. Esta vivência de um edifício que procure ao 

máximo uma utilização de espaços interiores e exteriores em simultâneo, parece-

nos capaz de tornar mais cativante a sua fruição e apropriação pública, pois 

estabelece grande continuidade e ligação com a cidade. Dentro ou fora, o 

ambiente será sempre público. 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 – Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Carlos 

Guimarães e Luís Soares Carneiro. Vemos nesta imagem a utilização de 

um dos espaços exteriores do edifício para a realização de uma tertúlia 

ao ar livre. 
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III 
 
 

Subsídios para o desenho da  
dimensão pública dos edifícios públicos  

 
 
 No âmbito da unidade curricular Projecto III, do segundo ano, segundo 

ciclo do mestrado integrado em arquitectura, do curso de Arquitectura, da 

Faculdade de Arquitectura e Artes, da Universidade Lusíada de Famalicão, 

desenvolveu-se um projecto para um edifício ancorado nas reflexões 

apresentadas nos capítulos anteriores. O resultado obtido é a tentativa da 

materialização desses princípios de desenho. Com a sua apresentação e 

explicação, pretendemos demonstrar um caso prático de projecto, onde a 

estratégia de desenho foi clarificar e comunicar a dimensão pública do edifício.  

 

 

INTRODUÇÃO AO PROJECTO 

 

 O Projecto foi desenvolvido para a cidade de Vila do Conde, onde se 

pretendia levar a cabo uma intervenção arquitectónica que contribuísse para 

responder às necessidades económicas, sociais e culturais da cidade. O macro-

tema lançado pelo Corpo Docente da unidade curricular atrás mencionada 

desafiava para a aposta numa estratégia de cidade organizada em rede que 

pudesse funcionar de forma multipolar. O objectivo do trabalho foi a criação de 

uma polaridade, dentro da qual se desenvolveu depois um projecto de ideias 

para um edifício que albergasse uma das âncoras vitais e com um papel central 

para a actividade da mesma. Nas próximas linhas tentaremos fazer uma breve 

introdução do trabalho, apresentando as principais directrizes que levaram à 

definição da polaridade e do edifício âncora. Com esta breve contextualização, 

pretendemos elucidar sobre a visão traçada para a cidade e o papel do edifício 

âncora desenvolvido. 
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62 – Vista aérea de Vila do Conde. Esquema das infra-estruturas de 

mobilidade, e localização de elementos importantes. 

 

 

  

63 – Vista aérea de Vila do Conde. Nesta imagem podemos verificar o 

desequilíbrio entre as margens norte e sul. 
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Feita a introdução, entraremos nas questões de formalização do edifício, onde 

tentaremos explicar e demonstrar como foi feita a materialização de alguns dos 

princípios de desenho estudados nos capítulos anteriores. 

 

 
Diagnóstico 
 
 Do diagnóstico efectuado à cidade, concluiu-se que Vila do Conde está 

numa óptima posição geográfica, próxima de cidades importantes como o 

Porto, Braga, Póvoa de Varzim, Famalicão e Guimarães. Possui excelentes infra-

estruturas de mobilidade, como as auto-estradas A7 e A28, e a linha de Metro. 

Está ainda próxima do aeroporto Internacional Sá Carneiro e do porto marítimo 

de Leixões/Matosinhos. Tem importantes indústrias sediadas no concelho, 

sobretudo no Parque Industrial do Mindelo, e um pólo universitário que lhes 

proporciona recursos humanos qualificados, o ESEIG - Escola Superior de Estudos 

e Gestão Empresarial (fig.62).  

 No entanto, apesar dessa presença empresarial/industrial e universitária, a 

cidade revela um abrandamento da sua actividade empresarial e económica, 

que levou à saída do concelho de algumas empresas importantes. A esta 

situação somam-se os problemas de desemprego e de uma população 

envelhecida e pouco instruída. É ainda notório um grande desequilíbrio entre a 

margem Norte e Sul, estando a última menos desenvolvida (fig.63). 

 

Estratégia 
 
 Procurando contribuir para resolver os problemas encontrados, a 

estratégia que concebemos tenta incentivar a formação dos recursos humanos e 

a introdução de inovações tecnológicas, que aliadas à boa localização 

geográfica e excelentes infra-estruturas de mobilidade de Vila do Conde, 

proporcionarão condições aliciantes para a fixação de importantes indústrias e 

empresas na cidade, criando postos de trabalho e incutindo maior 

desenvolvimento e dinâmica. Pretende-se também assim colocar a cidade numa 

posição privilegiada para beneficiar das potencialidades de integração no ciclo 

da globalização. 
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64 – Esquema demonstrativo da cidade em rede com as várias 

polaridades 

65 – Polaridade de Ciência, Tecnologia e Inovação em Azurara. 

 

 
 

 

 

66 – Polaridade de Ciência, Tecnologia e Inovação em Azurara, com a 

proposta para o Centro de Negócios Implantada. 

  

 

64 65 
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Polaridade 
 
 Para materializar a estratégia atrás apontada, idealizámos uma rede de 

polaridades organizadas numa lógica de funcionamento multi-on (fig.64). Na 

margem Sul do rio Ave, implantar-se-á uma polaridade ligada à inovação, à 

tecnologia e ao conhecimento (fig.65), que terá como principais âncoras um 

Centro de Tecnologia e Inovação e um Centro de Negócios (fig.66). Com estes 

dois novos equipamentos, pretendemos criar recursos tecnológicos de 

vanguarda e mão-de-obra qualificada, que provoquem o desenvolvimento e 

progresso das empresas e indústrias existentes, bem como criem condições 

aliciantes para atrair novas instituições. Acreditamos que com a boa localização 

geográfica, boas infra-estruturas de mobilidade, e com estes novos recursos que 

as duas âncoras introduzirão, atrair-se-ão importantes indústrias e empresas para 

a cidade. Parece-nos assim possível “reactivar” a dinâmica empresarial e 

económica do concelho, bem como incentivar a criação de redes de negócios 

entre as empresas. Assim, entendemos que o Centro de Negócios terá um papel 

crucial para proporcionar todas as condições que propiciem esse espírito de 

cooperação. 

 

Escolha do lugar para a polaridade 
 
 A escolha do lugar de intervenção prende-se com a necessidade de ligar 

as duas margens do rio, permitindo aproximar Azurara do centro urbano. Assim 

procurámos diluir a barreira física e psicológica provocada pelo rio, usufruindo 

dos seus benefícios ambientais e possibilidade para a criação de espaços de 

lazer. Estando Vila do Conde limitada no seu crescimento para Norte (fronteira 

com a Póvoa de Varzim), o “salto” para a margem sul permitirá à cidade alargar 

o centro urbano, fazendo a ligação à zona industrial/empresarial de Mindelo. Por 

outro lado, Azurara possui um núcleo histórico forte (essencialmente a Rua Dr. 

Américo silva), que entendemos ser vantajoso integrar numa nova vivência para 

o lugar. 

 Está previsto para a zona ribeirinha Nascente um plano de pormenor que 

inclui uma nova travessia viária (paralela à linha de Metro), e a requalificação de 

ambas as margens (fig. 67 a 69). Com esta polaridade, procurámos também 

aproximar a nossa intervenção a essa proposta. 
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67, 68 e 69 – Plano de Pormenor para a zona Ribeirinha Nascente. Este plano 

inclui uma nova travessia viária, como se vê na imagem 68, que garantirá 

mais infra-estruturas de mobilidade. 

A linha amarela na imagem aérea (fig.69) localiza a rua Dr. Américo Silva. 

  

67 68 68 

69 
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Pretende-se criar percursos pedonais que permitam ligar as duas margens, Os 

acessos viários estarão garantidos através da actual estrada nacional N13 e da 

nova travessia, que contribuirá para baixar o fluxo sobre a primeira. A 

proximidade de Azurara à linha de Metro permitirá também a criação de uma 

nova estação de metropolitano próxima. 

 Tendo em conta tudo o que referimos, acreditamos que este lugar se 

assume como um importante ponto estratégico para o desenvolvimento da 

cidade. Por um lado permite resolver problemas de desequilíbrio no crescimento 

da cidade, unindo as duas margens. Por outro, está próximo do centro urbano e 

da zona industrial/empresarial a sul, bem como do grande Porto, estando as 

infra-estruturas de mobilidade asseguradas. Ao apostar numa polaridade da 

inovação, tecnologia e conhecimento, estão criadas as condições para atrair 

importantes empresas e indústrias. 

 

Âncora Centro de Negócios 
 
 As grandes empresas e indústrias investem onde existir mão-de-obra 

qualificada e bons recursos tecnológicos, incentivando à pesquisa e à inovação. 

Como procurámos mostrar, Azurara poderá no contexto da cidade de Vila do 

Conde assumir-se como um local propício à sediação de empresas importantes. 

A nossa estratégia inclui a criação de um Centro de Negócios, um equipamento 

com todas as infra-estruturas que possam despertar um ambiente propício à 

instalação de empresas, estabelecendo redes de negócios e cooperação entre 

as mesmas. O Centro de Negócios procurará estabelecer grande relação com o 

ESEIG, o futuro Centro da Tecnologia, e com a zona Industrial/Empresarial de 

Mindelo, possibilitando assim parcerias de investigação e formação, com 

estágios, bolsas, protocolos,… (fig.70). Será por isso uma âncora fundamental 

para a polaridade, bem como para prosseguir a ideia de cidade em rede multi-

polar. 

 No âmbito deste estudo, procuramos desenvolver e explicar o projecto do 

edifício que alberga esta âncora, tentando demonstrar como foram 

materializados muitos dos princípios estudados nos capítulos anteriores. 
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70 – Esquema das relações do Centro de Negócios com a envolvente. 

 

 

71, 72 e 73 – Imagens da rua Dr. Américo Silva. 

71 72 

73 
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Princípios para a formalização 
 
 O lugar de intervenção tem como principal elemento estruturador a Rua 

histórica Dr. Américo Silva (fig. 71 a 73). Para além da sua forte presença física 

que desenha uma linha densamente construída de ambos os lados, foi sobretudo 

o seu ambiente que nos marcou. Há uma relativa actividade constante, com 

pessoas a caminhar, pequenos grupos aqui e ali a conversar, um fluxo de trânsito 

baixo mas contínuo. No rés-do-chão de alguns edifícios existe actividade 

comercial que contribui para essa dinâmica. A rua assume-se assim como o 

“espaço público” de Azurara, que é escasso no local. 

 A nossa intenção é conservar esse ambiente de manifestação da vida 

pública na rua, incentivando o carácter pedonal e o aparecimento de mais 

actividade comercial diária como cafés, supermercados, quiosques e lojas, que 

suportem os novos fluxos resultantes da actividade que o Centro de Negócios 

desenvolverá. A ideia para o conjunto a edificar é relacioná-lo o mais possível 

com a rua, desenhando-o na sua continuidade, procurando aplicar o princípio 

relacionado com a posição do edifício, desenvolvido no capítulo II, pág. 17. Um 

lugar onde a actividade empresarial conviva com o comércio, a habitação e o 

espaço público, pois simultaneamente, pretendemos também que o desenho do 

conjunto englobe espaços exteriores de fruição e utilização públicas. 

Pretendemos deste modo aplicar outro princípio de desenho estudado 

anteriormente, na pág. 43, e “oferecer” espaço público de que Azurara tanto 

carece.  

 Entendemos que assim será possível integrar o novo conjunto no lugar, e à 

luz das reflexões presentes na pág. 41, criar condições para que a actividade 

interior dos volumes e os espaços exteriores públicos do conjunto estabeleçam 

maior continuidade entre si. 

 

 É nossa intenção que o complexo do Centro de Negócios não se 

destaque da envolvente, surgindo antes na sua continuidade, criando espaço 

público, infra-estruturas para empresas, mas também zonas comerciais, cafés, 

esplanadas, restaurantes, bem como a habitação e os serviços, na continuidade 

da cidade.  
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1-Terreno de intervenção;    2 – Escavação até à cota da rua Dr. Américo Silva;    3- Novos volumes respeitam cérceas e alinhamentos;    4 – O silêncio mantêm-se. 

74, 75, 76 e 77 – Maquetas de estudo. Conceito.

74 75 

77 76 
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Conceito para a formalização 

 
 Sendo a rua Dr. Américo Silva o fundamental elemento estruturador do 

local, pareceu-nos necessário com ela relacionar directamente a nova

Intervenção. Percorre-la e sair dela no sentido Nascente é uma experiência forte. 

Face a um contínuo construído reina depois o vazio, o silêncio, a horizontalidade 

e uma luz intensa. O conjunto acaba por desenhar-se em torno dessa ideia de 

silêncio. Tirando partido da pendente do terreno, o edifício assume um carácter 

topográfico, como que “escavado” no terreno, assumindo progressivamente a 

sua massa à medida que emerge do solo (fig.74 a 77). Respeitam-se e 

consolidam-se alinhamentos e cérceas junto aos edifícios confinantes com a rua 

Dr. Américo Silva. Trabalhando o vazio, criam-se praças e ruas, que são o suporte 

para a vida do conjunto e para sustentar a relação com a rua histórica de 

Azurara. Todos os volumes do conjunto estão assim em relação directa com 

espaços exteriores públicos. Estabelecem-se três pontos de ligação com a rua Dr. 

Américo Silva. Um deles define-se como o percurso mais relevante para a 

proposta. Este percurso passa pelos três principais espaços exteriores do conjunto, 

e é pontuado por um edifício vertical que marca o final da intervenção, da 

mesma forma que marca a presença do edifício à distância. Mais do que criar 

um edifício o conjunto procura fazer um “fragmento” de cidade criando espaço 

público (ver síntese da proposta nas figs. 78 a 103, págs. 56 a 61). 

 

Distribuição funcional 
 
 Na continuidade com a rua Dr. Américo Silva, é a habitação que faz a 

ligação entre a intervenção e o existente. Outra das apostas para implementar a 

estratégia apresentada passa pela forte presença de actividade comercial no 

conjunto. O complexo divide-se programaticamente em 2 zonas. De um lado 

espaços mais públicos que suportam as actividades comerciais, procurando 

tendo em conta os princípios estudados no capítulo II, aproximar as funções mais 

públicas dos espaços públicos exteriores. No lado oposto localizam-se os espaços 

de escritórios para as actividades empresariais (fig.84). A zona comercial 

relaciona-se com o principal percurso apontado para o conjunto.  
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78, 79 e 80 – Plantas; 81, 82 e 83 – Cortes e alçados. Estes desenhos permitem perceber o espaço público criado entre os volumes, bem como a forma como o edifício se insere no terreno. 

84 – Distribuição funcional. Habitação junto da rua; duas zonas funcionais distintas (de um lado forte presença de comércio e do outro escritórios).  

78 79 

82 81 
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85 (antes da intervenção), 86 (depois da intervenção) e 87 (imagem 

aérea da proposta) – Nestas imagens vemos o espaço público disponível 

antes e depois da intervenção. Antes resumia-se quase exclusivamente 

às ruas. 

 

 
88– Localização dos momentos principais do conjunto.  

85 86 

87 
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Este passa pela praça principal e pela praça que marca a presença do corpo 

da administração e da incubadora de empresas, seguindo-se depois um pátio 

que anuncia o final da intervenção marcado pelo edifício vertical anteriormente 

citado à cota mais alta do terreno (fig. 88). Na relação entre os dois últimos 

espaços exteriores referidos, aposta-se na forte presença do comércio com a 

convicção que será o elemento fundamental para atrair pessoas para os 

espaços desta intervenção. A mediar a relação entre a praça principal e a 

praça adjacente situa-se o comércio de restauração, antevendo-se que estes 

espaços sejam animados pela presença de esplanadas, cafés e restaurantes. 

 
 
 
 
 

 
89 – Relação do edifício com a rua DR. Américo Silva. Mantém-se a 

cércea dominante de dois pisos. 

 

 
.
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90 e 91 – Maqueta; 92 – Imagem da proposta final;  

93 a 103 – Imagens do principal percurso pedonal que atravessa a proposta. 

90 91 

93 94 95 96 97 98 
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Nestas imagens podemos ver a importância do espaço público para a proposta. Procurando aplicar alguns dos principios estudados, todos os volumes têm relação com espaços exteriores de dominio público, para onde as 

actividades interiores podem fluir. As funções mais públicas, como comércio, estão junto aos espaços exteriores de maior dominio público, como as praças e o principal percurso pedonal que atravessa toda a proposta. 

92 
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104 – Esquissos da Incubadora de Empresas. Nos esboços podem ver-se vários 

ensaios da zona de entrada e da sua relação com a rua e a praça. São 

também visíveis testes de desenho dos vãos, essencialmente ao nível do piso 1.
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INCUBADORA DE EMPRESAS 
 
 O programa funcional para o Centro de Negócios inclui a criação de uma 

Incubadora de Empresas. É uma valência importante para a concretização da 

estratégia, pois será um equipamento essencial para o incentivo à criação de 

novas empresas que procurem beneficiar de maior proximidade com outras já 

consolidadas no mercado de trabalho e que venham a sediar-se no Centro de 

Negócios. Esta proximidade facilitará as relações entre as várias empresas, 

permitindo a criação de um ambiente de forte cooperação, estimulando o 

desenvolvimento empresarial e a inovação. 

 Dada a possível quantidade de empresas que a Incubadora possa vir a 

albergar, será um edifício com grande fluxo de utilização, não só pelos 

profissionais que aí se venham a instalar, mas sobretudo pelas pessoas que a ele 

se deslocarão para usufruir dos múltiplos serviços prestados pelas diversas 

instituições. Prevê-se por isso, que o edifício tenha grande utilização pública e 

assim, no contexto deste projecto de ideias, foi no desenvolvimento da 

Incubadora de Empresas que tentámos explorar com maior profundidade o 

desenho da sua dimensão pública. Na formalização deste volume integrante do 

Centro de Negócios, procurámos aplicar os princípios estudados nos capítulos 

anteriores, prosseguindo o nosso objectivo de desenhar os espaços interiores mais 

públicos na máxima continuidade com a envolvente pública. Para além de 

utilizar este edifício como um caso prático de aplicação das reflexões anteriores, 

a nossa ideia é que a Incubadora seja o modelo para o desenho dos restantes 

edifícios do Centro de Negócios. Entendemos que nem todos os volumes 

poderão ser desenhados com a continuidade que idealizamos para a 

Incubadora, pois como vimos na página 35, existem espaços que poderão não 

suportar essa dimensão pública. Em todos aqueles que seja possível e entenda 

vantajoso, é nossa intenção que os lados de dentro e de fora estejam em 

diálogo, procurando que todo o Centro de Negócios seja utilizado como um 

grande espaço público, resultado da relação dos espaços públicos interiores 

com os espaços públicos exteriores. 

 Para apresentar a nossa estratégia de desenho da Incubadora de 

Empresas, faremos uma sequência semelhante à utilizada no Capítulo II. 

Tentaremos assim analisar o desenho por partes e seguindo a mesma sequência, 

partindo do exterior para o interior do edifício. 
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105 – Localização da Incubadora de Empresas. No esquema de localização vê-se a amarelo as ruas e a laranja as praças. Confirma-se a envolvente completamente pública; 

106 – Imagem aérea do enquadramento da Incubadora no conjunto; 

107 a 109 – Imagens em sequência de aproximação ao edifício. Note-se o efeito perspectivo pelo edifício estar ligeiramente na obliqua face à rua.  

105 

106 

107 108 109 
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Posição do edifício 
 
 Nas páginas 17 a 21, reflectimos sobre a importância da posição do 

edifício, e concluímos que para a leitura da sua dimensão pública, deveria estar 

em relação directa com a envolvente, permitindo continuidade visual e espacial 

entre o interior e o exterior. A Incubadora de Empresas será um edifício chave 

dentro do Centro de Negócios, pois fará a transição de funções. Tornar-se-á num 

edifício com grande uso público, pois associada à utilização dos empresários das 

empresas incubadas terá a utilização das pessoas que lá se dirigirem para usufruir 

dos diversos serviços prestados pelas empresas. Não tendo a mesma fruição 

pública que os espaços comerciais, terá certamente maior que os restantes 

edifícios de escritórios e serviços, e por isso proporcionará a mediação entre esses 

distintos ambientes. Face a essa utilização pública prevista, procurou-se uma 

localização estratégica e central no conjunto. O edifício acompanha assim parte 

do principal percurso pedonal e tem relação directa com a segunda praça. Para 

além disso, em todo o seu perímetro confronta com ruas, ficando 

completamente rodeado pelo domínio público exterior (fig.105). Está desta forma 

garantida, no seguimento das reflexões presentes na página 17, a possibilidade 

de criar grande relação visual e espacial entre o interior e o exterior. Ainda neste 

domínio, o edifício está em posição frontal face à praça, mas numa situação 

ligeiramente obliqua em relação à rua. À medida que se efectuem movimentos 

na rua ou na praça, ter-se-á grande informação sobre o edifício, e como ao nível 

da rua foram criadas transparências (que serão desenvolvidas mais à frente), a 

aproximação ao edifício permite absorver muita informação tanto do exterior 

como do interior (fig.107 a 109). Esta posição levemente obliqua, permite que 

quando ao percorrer a rua se chegue à segunda praça do conjunto, o edifício 

apareça com dois planos visíveis. Acentua-se deste modo ainda mais a leitura e 

percepção do vazio sob o piso 2 em consola, dando ênfase a um espaço, que 

como veremos à frente, é crucial para atingirmos o nosso objectivo. 

Conseguimos assim colocar dois planos verticais visíveis em simultâneo, e com a 

reentrância e o pátio no piso 1 introduzimos várias profundidades que transmitem 

maior informação quer do interior quer do exterior. 
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110 – Esquema volumétrico; 

111 – Planta com marcação de vãos paralelos; 

112 a 115 – Imagens da Incubadora onde se confirmam as relações visuais exterior-

interior-exterior, e os grandes vãos ao nível da rua. 

110 111 

112 113 

114 115 
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Imagem do edifício 
 
 Quando nas páginas 21 a 23 reflectimos sobre as questões relacionadas 

com a imagem do edifício, entendemos que para atingir o nosso objectivo, o 

carácter aberto e permeável dos edifícios era fundamental para comunicar a 

sua dimensão pública. Seguindo o princípio de Arnheim (1988: 190) já 

mencionado, procurámos desenhar grandes transparências, pois “o abrimento 

de limites revela no volume arquitectónico o seu carácter tridimensional, ao guiar 

os olhos, e mesmo o próprio observador, até ao espaço interior”. Esta exposição 

do interior para a rua é na nossa linha de pensamento fundamental pois são as 

aberturas que permitem o diálogo entre os dois domínios. No edifício para a 

incubadora de empresas, desenhamos vãos estrategicamente colocados ao 

nível da rua, permitindo assim maior interactividade entre as actividades interiores 

e exteriores. Ensaiámos também o desenho de vãos paralelos entre fachadas 

(fig.111). Como o edifício tem um pátio exterior público, é possível estabelecer 

contactos visuais do pátio para o interior do edifício e para a rua em simultâneo, 

e vice-versa. Procuramos com esta formalização criar continuidades visuais 

consecutivas de exterior-interior-exterior de um único ponto de vista (fig.113 a 

115). Parece-nos que o interior ficará deste modo em relação quase completa 

com o exterior. 

 O edifício é construído em betão branco. A imagem monolítica acaba por 

“ganhar” grande abertura pela permeabilidade criada pelo pátio público e 

permeável ao nível da rua (fig.110), bem como pelos grandes envidraçados. Esta 

dualidade entre o opaco e a transparência, entre o peso do betão branco e a 

leveza do vidro, conferem-lhe uma imagem representativa e simultaneamente 

possibilita as desejadas relações entre o interior e o exterior. Em suma, apesar de 

o edifício ter uma implantação regular, de limites rectangulares, o vazio sob a 

consola na zona de entrada e o pátio permeável, conferem-lhe uma imagem de 

grande tridimensionalidade, que associada à utilização de um “léxico” de vãos 

diferente das habituais portas e janelas, recorrendo a grandes envidraçados, lhe 

atribuem uma presença forte e uma “leitura” de grande abertura e continuidade 

entre o espaço exterior e interior do edifício. 
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116, 117, 119 e 120 – Imagens da zona de entrada onde se vê a continuidade das cotas e 

materiais do pavimento entre o interior e o exterior. O grande envidraçado contrasta com 

a opacidade das portas. O piso 2 em consola torna este espaço quase interior. 

118 – Pormenor construtivo da fixação do vidro com a caixilharia “escondida

116 

117 118 

119 120 
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Zona de transição e Entrada 
 
 A estratégia de desenho da Incubadora de Empresas inclui a criação de 
uma zona de transição. Vimos no Capítulo II, pág. 25, e à luz do pensamento de 
Hertzberger (2006: 41), que estes espaços de intervalo permitem eliminar a rígida 

divisão ente áreas com diferentes demarcações territoriais. O espaço de 
transição que desenhámos procura atenuar a fronteira entre o interior e o exterior 
do edifício. Assim, criámos um vazio ao nível da rua na zona de entrada, obtendo 

um espaço exterior coberto pelo segundo piso que levita em consola (fig.116). 
Este vazio, permite que o edifício crie um espaço exterior que está em relação 

directa com a praça, a rua e o pátio, obtendo um momento de elevada 
continuidade espacial. Para além da continuidade espacial, a grande 
transparência para o interior nesta zona permite também níveis elevados de 

continuidade visual para o interior (fig.117). Surge assim um espaço que é exterior 
e simultaneamente também parece interior. Proporciona-se então grande 
diálogo entre o dentro e o fora, bem como com os vários espaços exteriores que 

envolvem o edifício. De uma vez só tem-se a percepção de várias profundidades 
e de distintos espaços, tanto interiores como exteriores, e assim, procuramos a 
leitura desses diferentes domínios em continuidade. Neste espaço procura-se a 

sensação de o exterior invadir o interior e simultaneamente o interior se estender 
ao exterior. 
 A entrada localiza-se no espaço desenvolvido anteriormente. Protegida 

pela consola do segundo piso, em relação directa com a rua e a praça, assume 
um carácter de elevada transparência, pois o caixilho não é visível (fig.118). 
Apenas um plano opaco marca a presença das portas de acesso e equilibra 

com o envidraçado ao lado (fig.117). Seguindo o princípio de Jan Gehl (2006: 
201) e os princípios desenvolvidos na página 29, o pavimento está à mesma cota 
nos lados de fora e de dentro, mantendo-se ainda o material de revestimento e 

respectiva estereotomia. A entrada está assim num espaço de transição, uma 
reentrância criada ao nível da rua e da praça, uma zona coberta e em relação 
com o domínio público. À sua posição excepcional, aliam-se as cotas dos 

pavimentos interiores e exteriores ao mesmo nível e no mesmo material, 
somando-se ainda o recurso a grandes transparências. Tentou-se com este 
desenho proporcionar na entrada do edifício a máxima continuidade entre o 

interior e o exterior. 
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121 e 122 – Interior, zona recepção. Grandes vãos em relação 

com o exterior; o branco; e os volumes das instalações 

sanitárias e elevador soltos das paredes a separar os espaços. 

  

122 

121 
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O interior 
 
 O interior da Incubadora assume duas zonas distintas. Uma de grande 

abertura para a envolvente destinada às actividades mais públicas e outra mais 

intimista, aberta apenas para o pátio, que alberga as actividades empresariais. 

Procurando aplicar as reflexões presentes na página 37, os espaços mais públicos 

da Incubadora, como a entrada e recepção (fig.121 e 122), showroom, ou a sala 

de convívio, têm grande abertura para o exterior. Estas transparências 

possibilitam a relação visual com o exterior, e permitem criar demarcações 

espaciais suaves através da luz, pois estes espaços são banhados por imensa luz 

natural, criando uma iluminação mais forte e por isso mais pública. Ao nível do 

piso 1, procurou-se um desenho com percursos paralelos à rua, tentando 

alcançar o efeito desenvolvido na página 39, de conseguir maior simbiose entre 

os movimentos interiores e exteriores. A disposição dos vãos, possibilita a 

utilização do edifício como percurso, permitindo entrar para, por exemplo, ver o 

showroom, e sair novamente para a rua sem retrocesso de percurso. No piso de 

entrada, percebe-se claramente a organização interior pois desenharam-se as 

instalações sanitárias e o elevador com módulos soltos das paredes, que criam 

assim diferentes profundidades e diferentes espaços em permanente relação 

visual e espacial, o que incentiva à descoberta e proporciona diversas formas de 

apropriação deste espaço interior de carácter público. No piso 2 criou-se uma 

zona igualmente mais pública, também ela paralela à rua, com a qual 

estabelece alguns momentos de transparência. No entanto entendeu-se dar a 

este piso um carácter mais intimista que o piso 1, para proporcionar condições 

de alguma tranquilidade e privacidade para as actividades empresariais. Em 

ambos os pisos procurou-se garantir alguma flexibilidade. No piso 2 idealizou-se 

um esquema que permite obter diversos espaços e várias possibilidades de 

distribuição espacial para tentar atingir a maior variedade possível de oferta para 

as actividades empresariais (fig.127 e 128). No piso 1 desenhou-se o espaço 

como um “tubo”, marcado pelos volumes das instalações sanitárias e elevador, e 

pelas escadas, que medeiam dois espaços generosos, a zona de entrada e o 

showroom. Este último é um espaço multifuncional, podendo também ser um 

espaço para pequenas conferencias, apresentações ou projecções vídeo.  
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123 e 124 – Plantas; 

125 e 126 – cortes e alçados; 

127 – Esquema explicativo dos possíveis espaços interiores para empresas; 

128 – Exemplos de configurações possíveis para o interior do piso 2.  

126 
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Esta possibilidade de várias organizações e diversidades de espaços, conferem à Incubadora de empresas um elevado grau de flexibilidade, capacidade de adaptação e resposta às necessidades das empresas. 

127 

128 
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129 – Espaço do showroom. Grandes envidraçados em relação 

com rua; 

130 – Sala convívio e reuniões informais no piso 2. Grande 

relação visual com a praça em baixo.   

129 

130 
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 Esta zona permite às empresas exporem os seus produtos e serviços aos 

utilizadores de todo o edifício. Estes espaços mais públicos são amplos, utilizando 

sempre que possível a largura máxima, aproximadamente 10m, que lhes garante 

uma dimensão de sentido público. Tentamos evitar ao máximo a criação de 

portas e outras barreiras arquitectónicas, utilizando apenas a iluminação e as 

dimensões para comunicar a maior ou menor dimensão pública de cada 

espaço.  

 

 

 

 

 

 

 
131 – Espaço showroom. Grande relação visual com o exterior; volumes 

das instalações sanitárias e elevador definem o limite do espaço sem 

retirar a continuidade com a zona de entrada. 
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132 e 135 – Planta e imagem do pátio; 

133 e 136 – Os percursos interiores são paralelos aos exteriores, permitindo maior fluidez das actividades interiores para o exterior;  

134 e 137 – Relações de continuidades visuais exterior-interior-exterior no pátio.

132 133 134 

135 136 137 
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Actividades interiores no exterior e 

 espaços que suportam essas actividades 
 
 Nas páginas 39 a 44 reflectimos sobre princípios que procuram estender a 

actividade interior ao exterior. No desenho deste edifício tivemos também em 

atenção essas reflexões, essencialmente nos espaços de maior utilização pública. 

Assim, ao nível do piso 1, desenhou-se um grande vão orientado para a praça e 

outro para a rua, que serão os locais exteriores onde a relação visual com o 

edifício será mais notória e presente. Estes vãos são complementados por outros 

dois, de menor dimensão, no lado do pátio. No piso 2, desenharam-se dois vãos 

principais. Um de grandes dimensões, também orientado para a praça, a marcar 

a zona de convívio e reuniões informais. Prevê-se neste espaço um movimento 

constante, e a transparência criada permitirá que essa actividade interior flua 

para fora e se misture com o movimento exterior. O outro vão orienta-se para a 

rua, enquadrado com a pequena e última praça do conjunto a marcar o final 

da zona comercial. Os restantes espaços abrem-se para o pátio do edifício. Este 

pátio como é público e pode ser percorrido, permitirá visualizar alguma da 

actividade interior, embora num ambiente mais intimista, sem contudo deixar de 

se sentir como público (132 e 135). 

 Relativamente à possibilidade de as actividades do edifício se 

desenvolverem realmente no exterior, dada a diversidade e incerteza do tipo de 

actividades, não foi possível desenhar espaços exteriores que suportassem 

especificamente actividades empresariais. No entanto, tentou-se criar espaços 

exteriores de domínio público pertencentes ao edifício, como a zona coberta 

junto à entrada e o pátio permeável no piso 1. Estes dois espaços poderão 

acolher actividades, mas serão sobretudo momentos de descompressão, onde 

os empresários das empresas incubadas poderão estar no exterior a conversar, 

sentindo-se contudo no domínio do edifício. 
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Conclusão 

 
 

 Partimos para este estudo convictos que a fronteira entre o interior e o 

exterior dos edifícios públicos poderia ser atenuada ao máximo. Esta parecia-

nos a hipótese mais viável para aproximar os dois domínios. Fizemos uma breve 

reflexão sobre a dimensão pública dos edifícios públicos, pois sentimos 

necessidade de nos certificar que de facto esses interiores comportam um 

sentido e ambiente públicos. Parece-nos que após todas as reflexões reunimos 

condições para aderir com convicção ao conceito de “interiores públicos” 

proposto por Maria Melgarejo (1997), pois estes edifícios são espaços com 

grandes fluxos de utilização, onde os seus utilizadores manifestam as mais 

diversas formas de apropriação e fruição. 

 Na nossa linha de pensamento, é extremamente vantajoso ter em 

consideração essa utilização pública desses espaços no momento do seu 

desenho. Estando mais ou menos perceptível, a dimensão pública está na 

maioria das vezes presente nestes espaços, pois do programa funcional 

resultará constantemente um elevado fluxo de utilização. Aquilo em que 

acreditamos convictamente após a realização deste estudo, é que potenciar 

esses ambientes de carácter mais público no interior, aproximará os edifícios 

públicos dos espaços públicos exteriores. A procura de maior ligação entre o 

interior e o exterior, permitirá aproximar esses dois ambientes distintos mas que 

celebram em comum a dimensão pública da arquitectura. O aumento da 

actividade pública no interior reflectir-se-á sempre no exterior, pois a 

envolvente destes edifícios beneficiará dos seus fluxos de utilização. 

 Por tudo isto, mais do que atenuar a fronteira, concluímos que o grande 

princípio para o desenho da dimensão pública destes edifícios é criar a 

máxima continuidade entre os espaços exteriores públicos envolventes e os 

espaços interiores de maior utilização pública. As reflexões efectuadas, levam-

nos a acreditar que é possível desenhar o espaço público em continuidade 

entre o interior e o exterior, e que isso introduzirá maior variedade e 

quantidade de espaços de utilização colectiva na cidade. 

 Mas como referimos, tal só será possível nos espaços interiores de maior 

utilização pública, pois não se poderá correr o risco de pôr em causa o 

funcionamento das instituições que utilizem estes edifícios. Vimos que 
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certamente alguns espaços interiores não poderão ter esta relação com o 

exterior, e o desenho deve procurar esse equilíbrio entre as zonas mais 

acessíveis e as mais privadas. 

 Dos princípios de desenho estudados, podemos concluir que desde a 

localização até ao pormenor do desenho de um caixilho, tudo é essencial 

para materializar a dimensão pública dos edifícios públicos. Nesse seguimento, 

uma conclusão importante que retemos, é que é fundamental combinar o 

maior número possível de situações de desenho que tendam para o nosso 

objectivo. A utilização de um único princípio não terá força suficiente para 

tornar perceptível o ambiente público, e por isso é necessário um desenho 

global e desde o início. Há contudo directrizes gerais que podemos apontar 

como princípios basilares.  

 Relativamente à localização dos edifícios, é fundamental que se 

aproximem o mais possível do domínio público exterior, procurando relações 

directas com as ruas e as praças, permitindo relações visuais e a criação de 

espaços exteriores pertencentes ao edifício, para onde a actividade interior 

possa fluir e misturar-se com a urbanidade do exterior e vice-versa. A imagem 

dos edifícios é extremamente importante, pois permite comunicar com os 

possíveis utilizadores antes de estes entrarem. O desenho da pele do edifício, à 

luz do nosso pensamento, deverá englobar transparências que permitam 

fortes relações entre o interior e o exterior, possibilitando o contacto visual 

entre os dois lados, aproximando-os. A entrada deve no nosso entender ser 

concebida de modo a evitar todo o tipo de obstáculos, facilitando as 

passagens entre o exterior e o interior. Os interiores para além de confortáveis, 

poderão ser amplos, luminosos, ter grande relação com o exterior e evitar a 

utilização de barreiras físicas, como portas ou gradeamentos por exemplo, 

para criar as necessárias separações e demarcações espaciais. O controlo da 

luz e das dimensões são elementos sobre os quais se deve ter especial 

atenção. 

 Todos estes princípios podem ser materializados das mais variadas 

formas. Como vimos nos capítulos anteriores, o mesmo princípio pode ser 

desenhado de múltiplas formas e aparecerem daí resultados semelhantes. A 

criatividade e sensibilidade de cada autor permitirão sempre diferentes 

soluções para os mesmos objectivos. O mesmo princípio em situações 



80 

 

semelhantes, pode ser desenhado e materializado com distintos materiais ou 

dimensões, por exemplo. 

 Deixamos ainda uma nota para o importante papel das entidades 

gestoras destes edifícios. O desenho pode materializar na perfeição a 

desejada dimensão pública, mas cabe também à gestão destes espaços 

proporcionar condições para que de facto sejam possíveis apropriações e 

fruições verdadeiramente públicas destes edifícios. A realização de variadas 

actividades de acesso e participação públicas, são um contributo importante 

para dinamizar estes “interiores públicos”. Quantas mais actividades públicas 

estes edifícios “oferecerem”, mais utilizadores usufruirão dos seus espaços, 

sejam interiores ou exteriores. Aqui reside o grande papel das entidades 

gestoras, pois serão responsáveis por proporcionar esse tipo de actividades. 

Não podemos esquecer que não se trata exclusivamente de uma questão de 

desenho. É necessário potenciar, usufruir e beneficiar de todas as 

possibilidades que esse desenho possa proporcionar. Estes edifícios podem, na 

medida do possível, ser munidos com um elevado grau de flexibilidade. Mas 

são necessárias “mentes” criativas que constantemente criem condições para 

o desenho da dimensão pública destes edifícios “cumprir” a sua função. 
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Entrevista com Cristina Veríssimo e  
Diogo Burnay - 27 Novembro de 2008 

 
Daniel Félix (DF) – Muitos edifícios públicos, 
apesar de poderem ser de propriedade 
privada, têm uma utilização e fruição 
pública. Qual a sua importância para as 
cidades? 
 
Diogo Burnay (DB) – Os espaços de domínio 
público, pela sua relevância, não se 
equacionam com esta questão do domínio 
privado ou público, mas com a presença 
da arquitectura na paisagem, o que 
confere a estes edifícios uma grande 
importância. São edifícios / espaços, que 
representam, que oferecem o seu corpo, 
espacialidade, materialidade e vivências à 
dimensão pública da arquitectura. Estes 
edifícios/espaços têm uma considerável 
responsabilidade do ponto de vista cultural 
e ético. São edifícios que, 
independentemente de se localizarem em 
pequenas localidades, como o Cartaxo, 
podem contribuir significativamente para 
uma alteração da relação que a 
comunidade tem com o seu património 
edificado. Estes edifícios, de algum modo, 
transportam consigo toda a tradição e 
dimensão cultural da arquitectura. Quais 
são as condições que são necessárias e 
favoráveis para que isto seja possível? Existe 
obviamente uma dimensão que está 
relacionada com o carácter do programa. 
Aqui estamos a referir o modo como o 
edifício se organiza programaticamente 
perante o seu contexto urbano mais 
imediato e perante a paisagem urbana, 
cultural e social na qual se enquadra. Deve 
existir também uma preocupação em 
enquadrar a materialidade do edifício, a 
definição de cotas altimétricas e cotas de 
soleira, a própria dimensão do espaço, a 
comunicação com o exterior, o modo 
como os vários espaços públicos no interior 
do edifício se relacionam com o espaço 
público exterior ao edifício. Podemos referir 
aqui, por exemplo, o Teatro Municipal do 
Cartaxo, agora conhecido como Centro 
Cultural do Cartaxo.  
Em relação à questão que foi colocada, 
estes edifícios, independentemente da sua 
escala, dimensão ou carácter, possibilitam 
juntar, agregar nos seus vários espaços.  

Estes edifícios podem ser também 
extremamente relevantes do ponto de vista 
social porque albergam múltiplas 
possibilidades vivenciais para as pessoas se 
encontrarem, não necessariamente para 
tomarem atenção à arquitectura, pois aí 
esta é apenas um meio, não um propósito. 
É nesse sentido que se reforça a dimensão 
cultural e social da arquitectura. Um espaço 
dedicado à comunidade pode potenciar o 
modo como esta se apropria e identifica, 
não no sentido apenas passivo, mas no 
sentido de dialogar com o espaço, de se 
apropriar, de usufruir desse espaço, ou 
espaços, de formas muito diferenciadas. 
Acreditamos que isto está também 
relacionado com o modo de habitar o 
espaço. Até que ponto, o facto se de 
usufruir de um determinado espaço ao 
longo da vida, pode também favorecer a 
construção de memórias afectivas com 
esses lugares? Um edifício público pode ter 
realmente uma dimensão pública para 
quem o usufrui e utiliza, ao longo dos 
tempos, que possibilite e sedimente uma 
noção, percepção e uma memória do que 
é um espaço público e da dimensão 
pública da arquitectura. Existe aqui uma 
relação muito clara entre o dia-a-dia, o 
quotidiano, a sociedade e o contexto 
urbano, no seu sentido mais lato, na vida de 
uma pequena comunidade; e um certo 
sentido que decorre da sedimentação de 
memórias, de vivências e de leituras que 
certamente, se irão acumular ao longo do 
tempo. Isto está relacionado como que 
está aqui/agora e com esta leitura do 
tempo, por isso referimos esta 
responsabilidade diacrónica e sincrónica 
em simultâneo. Referimos aqui a questão 
do espaço, na sua multi-dimensionalidade, 
em organizar eventos, na sua pertinência 
social; e do tempo, pelo modo como o 
edifício vai envelhecendo e se enraizando 
na comunidade. Esses edifícios expressam a 
sua dimensão pública, independentemente 
da sua natureza programática, quer seja 
um ginásio, biblioteca, teatro, junta de 
freguesia ou escola. 
Há aqui também um factor muito 
importante. O edifício é maioritariamente 
construído com fundos públicos e não pode 
deixar de ser associado, a essa noção de 
representatividade de uma instituição 
pública. 
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O edifício dará sempre inequivocamente 
corpo a um certo simbolismo, porque se 
enquadra, se circunscreve nesta esfera que 
tem que ver com aquilo que diz respeito a 
todos nós. O edifício do Centro Cultural do 
Cartaxo, foi especificamente construído no 
lugar onde existia um antigo cinema, o 
cineteatro do Cartaxo. Houve a percepção 
que se iria demolir um edifício que foi 
construído nos anos 40 e, que durante 
muitos anos se enraizou na memória das 
pessoas. Aquele edifício fazia parte da 
memória colectiva de muitas gerações 
daquela comunidade. Foi ali que as 
pessoas devem ter visto as peças de teatro 
dos seus filhos, os primeiros beijos no 
cinema, o cinema sonoro, etc. Foi bastante 
importante a certa altura, dar a 
possibilidade das pessoas se despedirem do 
antigo Cineteatro antes de o edifício ser 
demolido. O edifício apesar de do ponto de 
vista estrutural já ter algumas áreas 
delicadas, foi possível visitar o foyer e uma 
parte da sala do Teatro foi aberta com uma 
exposição de vários cartazes, de diversos 
eventos e variados filmes que ao longo do 
tempo tinham sido exibidos no edifício. 
Foram ainda colocados cartazes do novo 
projecto. Disponibilizamo-nos para estar 
presentes no primeiro e último dia dessa 
visita. Numa das visitas, uma senhora com 
os seus setenta e alguns anos, chamou a 
atenção para um assunto que acho 
central. É a questão da responsabilidade 
civil, cultural dos arquitectos e da 
arquitectura. A responsabilidade que temos 
que ter e sentir do ponto de vista cultural 
pelo facto de se estar a intervir, naquele 
caso específico, a propor a demolição de 
património e substituição desse património 
por outro. Obviamente que uma “criança” 
quando nasce, é muito cedo para tecer 
juízos sobre ela, mas que esta senhora, 
achava que haveria que ter noção desta 
responsabilidade. Ou seja, estamos a lidar 
com a causa pública, com a causa comum 
e estamos a lidar com algo que é a 
arquitectura, que diz respeito a todos. O 
edifício público de algum modo representa, 
simboliza e materializa todas estas questões 
nele próprio. 
 
DF - É pena que a maior parte das pessoas 
não tenham noção que os arquitectos têm 
essa responsabilidade de intervir. 

DB – Confirmaram-nos que esta pessoa era 
reformada e que aparentemente não tinha 
especial interesse ou formação em 
arquitectura. Nós conhecemos muitas 
pessoas que gostam de arquitectura, 
gostam de ver edifícios e acham que têm 
uma certa sensibilidade para apreciar as 
cidades e os edifícios. Esta pessoa chamou 
a atenção para uma questão que é muito 
presente. De facto, a arquitectura tem 
também uma grande capacidade em se 
constituir como parte integrante das nossas 
memórias, das nossas relações afectivas, 
com o que nos rodeia.  
 
DF – Estes edifícios dão espaço público à 
cidade. A arquitectura enquanto meio de 
comunicação deve realmente passar essa 
mensagem de que no interior há espaço 
público através do desenho? 
 
DB – Penso que o desenho/projecto deve 
corresponder a essa estratégia. Poderá 
haver edifícios públicos, que por alguma 
natureza se tenham que defender de 
alguns aspectos do seu próprio contexto, 
por exemplo se estiver junto a uma auto-
estrada. Um edifício tem sempre de 
dialogar com o seu contexto e terá que ter 
uma estratégia de adequação do seu 
programa ao lugar. No nosso ponto de 
vista, esta estratégia deve ser clara. A forma 
como o edifício se abre, porque há este 
objectivo de abrir as suas portas, para a 
paisagem mais imediata, é a estratégia 
essencial do projecto.  
Centrando-me um pouco na estratégia de 
relação entre a cota de soleira do piso 
térreo e a cota do passeio do Centro 
cultural do Cartaxo, foi absolutamente 
central que houvesse uma relação de nível 
entre interior e exterior. Esta continuidade 
entre o interior e o exterior introduziu um 
conjunto alargado de problemas e foi 
construtivamente resolvida de forma a 
garantir, por exemplo, que a caixilharia 
poderia drenar qualquer água que pudesse 
entrar. 
Temos convicção que a arquitectura, a 
expressão do edifício, as suas estratégias 
conceptuais, programáticas e construtivas 
devem clarificar em absoluto esta sua 
dimensão pública.  
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1 - Centro Cultural do Cartaxo 
 
Para não esquecer um pouco o domínio 
privado, é obvio que, por exemplo, no caso 
do Centro Cultural do Cartaxo cabe muito 
aos seus gestores culturais celebrarem de 
formas diferentes este entendimento da 
relação entre o domínio público do edifício 
e privado do município, e da sua dimensão 
pública e a sua inserção na sociedade. 
Aqui, a interpretação do responsável pela 
gestão do espaço, pode contribuir ou não 
para tornar estas estratégias mais claras, 
através do tipo de actividades que 
desenvolve e promove e pelo modo como 
o espaço se transforma pelo modo como é 
utilizado. Este entendimento da dimensão 
pública passa também pelo programa, 
pela intenção de construir algo num 
determinado sitio. Penso também que 
como arquitectos temos que entender que 
é absolutamente central o modo como o 
projecto celebra esta dimensão. Do nosso 
ponto de vista, se isto for muito claro, quem 
vai ocupar e viver o edifício vai sentir que 
tem mais espaço de manobra para se 
adequarem, interpretarem, transformarem 
e se apropriarem daquele espaço, porque 
estão a lidar com algo que lhe é 
apresentado de uma forma clara e forte.  

Por exemplo, o director do centro cultural 
do Cartaxo contou-nos que já viu pessoas a 
discutir os materiais do edifício. Estes 
comentários centravam-se, por exemplo, 
sobre o betão, por acharem que a Câmara 
não teve dinheiro para o pintar, sobre a 
madeira, porque o pinho é considerado um 
material pouco nobre e sobre a ardósia no 
pavimento, por atribuir um carácter mais 
rústico ou vernacular. Não são comentários 
favoráveis nem desfavoráveis, são 
conversas. Por vezes questionamos até que 
ponto a presença dos materiais com 
grande clareza e com um carácter 
bastante evidente, pode contribuir através 
do seu desenho, para que as pessoas 
consigam construir uma certa afectividade 
com estes espaços.  
 
DF – Mas mais importante que comunicar 
essa dimensão pública é dar as condições 
para que a mesma se sinta quando se 
entra? 
 
DB – Claro! O Centro Cultural do Cartaxo, 
está entre dois edifícios de modesta escala. 
O edifício foi pensado para ser o mais 
transparente possível para a rua. O espaço 
do foyer foi claramente entendido como 
uma extensão do espaço público. O foyer 
tem 22 metros de largura, que corresponde 
à largura do lote, e tem a profundidade 
máxima possível, para garantir que o 
edifício ainda funcione, na parte por detrás 
da boca de cena, com todos os espaços 
necessários para o apoio ao palco. 

 
2 – Centro Cultural do Cartaxo: planta ao nível da 
rua – foyer 
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O programa inicial do cineteatro foi 
interpretado de modo que a estratégia de 
projecto para espaços como o foyer, 
permitisse a quem está a gerir este edifício, 
pudessem ser utilizados de muitas formas e 
para muitas actividades. Penso que a 
noção que o edifício poderia ser 
denominado como o Centro Cultural do 
Cartaxo, deve ter surgido quando houve 
uma certa percepção da sua dimensão e 
das suas potencialidades, já quando este 
está em obra. Tem sido bastante 
interessante observar todo um conjunto 
alargadíssimo de eventos que têm sido 
possíveis de realizar, sobretudo no espaço 
do foyer. Tem sido feitas pequenas peças, 
concertos de jazz, debates, rave–parties, 
para uma geração mais nova, o que tem 
sido muito importante para cativar novos 
públicos para estes espaços. Será que 
poderemos afirmar que existe alguma 
relação com a arquitectura a este nível? 
Temos também a percepção que o Centro 
tem uma grande sorte pelo facto de que 
quem está a gerir este espaço, tem tido 
uma certa sensibilidade/criatividade para 
perceber e aproveitar as múltiplas 
possibilidades e potencialidades do foyer e  
de muitos outros espaços, mesmo nos 
bastidores do edifício. Isto tem sido também 
para nós o projecto e a obra. Há aqui uma 
questão obviamente fundamental que 
consiste no facto de termos tido um 
consultor de teatro, em todas as fases do 
projecto, que teve o cuidado e a 
dedicação de nos orientar do ponto de 
vista técnico, para garantir que este 
funcione impecavelmente como sala de 
espectáculos. É uma sala de espectáculos 
de configuração tradicional mas que tem 
dimensão e uma proporção entre a plateia 
e o palco que favorece a organização de 
qualquer tipo de espectáculos. O centro 
cultural está bastante orgulhoso, porque 
tem albergado um conjunto alargadíssimo 
de espectáculos, desde o chamado circo 
radical, até ópera e bailado. É um espaço 
que do ponto de vista da sua infra-
estruturação tem sido muito capaz de 
receber um leque muito grande e variado 
de eventos. Isto não se refere apenas ao 
grande auditório, mas, como já referimos, à 
potencialidade que o espaço do foyer tem 
pela maneira como foi desenhado.  

Quando desenhamos os espaços mais 
públicos, como o foyer, não pensamos que 
o edifício seria um centro cultural. Pensamos 
que o foyer tem também uma relevância 
social muito importante. É o espaço do 
intervalo, um espaço de transição, em que 
as pessoas trocam impressões antes, 
durante e depois de um espectáculo. O 
Centro Cultural está localizado na Praça 
principal da cidade e certamente isto 
contribui também para que a sua relação 
com a rua e a praça possa simbolizar e 
representar a sua relevância do ponto de 
vista da dimensão pública da arquitectura. 
 
DF – O princípio basilar para conseguir isso 
será então a máxima continuidade, ou 
fluidez entre o interior e o exterior?  
 
DB – Isso já é uma questão na qual 
acreditamos profundamente, que consiste 
no facto de na modernidade e na 
contemporaneidade, o espaço público 
poder existir em continuidade entre o 
interior e o exterior. Até que ponto é que 
este sentido, esta leitura dos fluxos, do 
modo como as pessoas se movimentam, 
pode construir uma estratégia para o 
espaço e para o projecto? Será que, com 
este pressuposto, a soleira pode ser um 
elemento relevante para reforçar esta 
continuidade num espaço público no 
exterior ou no interior do edifício? Para nós 
esta ideia da diluição da soleira é muito 
importante. Esta questão não está presente 
apenas neste projecto. É uma 
preocupação que está presente em 
praticamente todos os projectos de 
espaços e programas públicos que temos 
feito. Esta relação de continuidade, de 
fluidez, da percepção como o movimento 
do corpo e o movimento das pessoas no 
espaço, informa o modo como o espaço é 
concebido, desenhado, construído, 
materializado e vivenciado. Este tema não 
se centra na questão em diferenciar ou 
identificar o espaço privado e/ou público, 
mas com a percepção do modo como as 
pessoas se movimentam entre o espaço 
público exterior e o espaço público interior, 
ou seja, através do edifício, estando 
claramente num espaço cuja dimensão e 
celebração é pública.  
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No Centro Cultural, por exemplo, a soleira 
praticamente não existe, exactamente por 
se pretender essa diluição entre o espaço 
público exterior e interior ao edifício. 
Quando em obra se discutia a 
exequibilidade deste pormenor, por vezes o 
construtor propunha uns dez centímetros de 
soleira. Apesar de poder parecer pouco, 
para nós era absolutamente crucial que 
não existissem. Temos um pormenor 
bastante delicado, para resolver a questão 
da drenagem e do remate do caixilho junto 
ao chão. Esse pormenor remata dois 
materiais diferentes, calçada portuguesa 
em cubos de calcário com cerca de 7cm 
de face e as placas de ardósia através de 
um perfil de alumínio que está embutido, 
está à face do pavimento. Nesse aspecto 
há uma diferença de materiais mas há uma 
absoluta continuidade de cotas 
altimétricas. 
 
DF – O papel da transparência é 
fundamental? 
 
DB – Sim, é fundamental. Este edifício está 
orientado a sul/poente, portanto a 
estratégia da especificação técnica dos 
envidraçados face à sua exposição solar é 
fundamental. Escolhemos um vidro que 
cumpre as suas funções do ponto de vista 
térmico, da sua capacidade de reflexão, 
de protecção à exposição dos raios ultra-
violetas, mas que fosse o mais transparente 
possível. Esta obra tem também uma certa 
contenção/gestão de custos em muitos 
aspectos. O orçamento da obra para todo 
o sistema dos envidraçados e para o 
sistema das caixilharias teve de ter em 
conta o facto do auditório estar 
integralmente em consola. O auditório está 
em consola cerca de 20m num dos lados e 
24m do outro. O orçamento para a 
estrutura em betão à vista teve também de 
ter em conta estas questões. Depois há 
uma grande contenção em muitas outras 
áreas do projecto que falaremos 
posteriormente.  
Pareceu-nos também central o facto deste 
edifício viver sobretudo ao fim do dia e à 
noite. É de noite que o envidraçado se 
desmaterializa, por haver mais luminosidade 
no seu interior e deste modo apercebemo-
nos da vida que se passa no interior do 
edifício.  

 
3 – Centro Cultural do Cartaxo 
 
Há uma outra questão que foi muito 
discutida com o nosso consultor da área do 
teatro, que é a do movimento das pessoas, 
entre os vários pisos do edifício, se fazer 
sobretudo paralelo à rua. A tradição do 
movimento vertical do ponto de vista 
coreográfico no teatro, consiste no facto 
de os actores subirem e descerem 
paralelamente à plateia, para que através 
do seu perfil, se tenha a percepção que os 
actores estão efectivamente a subir ou a 
descer em palco. Se uma pessoa se 
aproximar perpendicularmente ao público, 
pode-se confundir a ascensão com o efeito 
perspéctico. Quando projectamos as 
escadas paralelas à rua, reproduzimos para 
o foyer uma lógica relacionada com a 
tradição coreográfica dos movimentos em 
altura em cena. Portanto, nesse aspecto há 
aqui esta proximidade por trabalharmos 
com pessoas de outras áreas que nos vão 
sensibilizando, vão-nos chamando a 
atenção para estas múltiplas dimensões do 
espaço público. 

 
4 – Centro Cultural do Cartaxo: Planta do mezanine.  
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A transparência pretendida e a escolha dos 
materiais são absolutamente fundamentais. 
O pórtico de betão, questionado muitas 
vezes, corresponde aproximadamente à 
dimensão do edifício original do antigo 
Cineteatro e procura adequar este grande 
foyer, à escala das edificações contíguas. 
O pórtico é absolutamente central porque 
é um elemento, que nós denominamos 
como mediador de escalas.  
O pórtico mantém uma certa 
transparência, permite que os seus dois 
metros de profundidade sejam uma “pele” 
habitável, um elemento de porosidade do 
edifício face à cidade. Este elemento de 
transição enfatiza e celebra esta relação 
entre o interior e o exterior. Não é só uma 
cortina de vidro com 10mm de espessura, 
mas também tem a responsabilidade da 
leitura da escala do lugar, de uma certa 
dicotomia que o edifício tem, na sua 
relação com a grande dimensão da praça 
e a modesta dimensão da sua frente 
urbana. Estamos a lidar com o espaço do 
ponto de vista da grande praça e dos 
edifícios que a limitam, que são todos eles 
muito estreitos e baixos. 
 

 
5 – Centro Cultural do Cartaxo: Pórtico.  
 
Houve esta leitura que existe um espaço 
público que é o foyer, que este se abre à 
cidade, mas que por outro lado não pode 
ser só uma boca aberta, temos que 
encontrar elementos que façam a 
mediação entre a escala da praça e a 
escala do edificado.  

Nota: Cristina Veríssimo junta-se à nossa conversa.  
 
DF – Relativamente à entrada, temos 
estado a falar de transparências e da 
máxima fluidez, mas acham que é 
necessário, apesar de tudo, que a entrada 
se sinta?  
 
Cristina Veríssimo (CV) – Marcar a entrada 
relativamente ao território e à paisagem 
urbana… 
 
DF – Que a entrada seja marcada e que a 
passagem para o interior se sinta ao de 
leve, mas no entanto mantendo na mesma 
sempre esta continuidade e fluidez? 
 
DB – Sim! Há colegas nossos que nos dizem 
que o projecto deveria ter muitas mais 
portas do que tem, porque essa vontade 
de fluidez, para ser radical, para ser mais 
clara, de forma a permitir que as pessoas 
pudessem entrar por qualquer lado ao 
longo da fachada. Percebo perfeitamente 
esse ponto de vista. No entanto a nossa 
opção prende-se por uma estratégia de 
movimentação das pessoas entre a praça 
e o edifício, por um espaço de transição e 
mediação de escalas. Achamos mais 
apropriado entrar pelo pórtico. O pórtico 
tem um pé direito mais baixo quando se 
entra no edifício e que corresponde à laje 
do mezanine. Quando se está debaixo 
dessa laje, não é possível ver a laje do 
auditório grande e só quando nos 
deslocamos e movimentamos, é que se 
redescobre esta grande laje. Esta transição 
entre o interior e o exterior é muito 
importante. Não é apenas uma questão de 
marcação da entrada, mas de fazer uma 
transição que seja suave e contínua. Não 
há descobertas, se no primeiro momento 
que se chega a um determinado espaço, 
se percebe logo tudo na sua globalidade. 
A sua transparência nocturna, a presença 
do corpo suspenso em betão à vista, o 
modo como as pessoas se movimentam 
neste espaço de transição são questões 
importantes para a caracterização e 
percepção deste espaço e para que estes 
possam ser redescobertos de formas muito 
diferentes. Quando nos movimentamos no 
espaço, é possível descobrir aos poucos as 
diferentes qualidades dos seus vários 
elementos. 
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O foyer, através do pórtico e do auditório 
tem vários sentidos. Este espaço pode ter 
11m de altura. Se estivermos no mezanine, o 
espaço tem 2,70m de altura e é possível 
tocar no “tecto” do foyer, na laje do 
auditório, que no ateliê chamamos a 
“barriga da baleia”. Há uma certa 
preocupação em não monumentalizar este 
espaço. Este elemento não é apenas uma 
grande laje que está por cima nós e que 
nos alberga. Pelo facto de nos 
movimentarmos em múltiplas direcções no 
foyer, é possível redescobrir as suas múltiplas 
dimensões. Isto está também relacionado 
com esta questão da memória e o modo 
como as várias leituras deste espaço se vão 
completando enquanto nos movimentamos 
no espaço. Esta leitura multidimensional 
associada ou intrincada com o modo como 
nos movimentos no espaço é para nós 
também bastante importante. 
 
CV – E tens falado de outros projectos?  
 
DB – Temos falado sobretudo sobre os 
temas e questões do Centro Cultural do 
Cartaxo e apenas os outros projectos. 
 
CV – Vais focar um projecto apenas? 
 
DF – Não. No caso da vossa obra, conheço 
também o Centro de Convívio do Cartaxo 
e vejo lá muitos destes princípios.  
 
DB – Concluímos recentemente uma obra 
para um Centro de Apoio à terceira idade, 
em Carnaxide, Oeiras. A questão da soleira, 
da transição e continuidade entre o interior 
e o exterior é também aqui abordada de 
forma muito semelhante. 
 
CV – O projecto para o Concurso para o 
Museu de Foz Côa, organizava-se em torno 
de um claustro, enclausurado em três lados 
e aberto no quarto lado para a paisagem 
do Douro. Isto iria possibilitar que uma 
pessoa se apercebesse deste espaço como 
um espaço mais interiorizado e muito 
diferente relativamente à paisagem 
circundante, apesar de este ser exterior. 
Aqui está igualmente presente esta questão 
do espaço de transição entre o exterior e o 
interior, entre a paisagem e o programa, 
apesar de ser abordada de um modo 
diferente. 

 
6 - Museu de Arte e Arqueologia no Vale do Côa 
 
DB – No projecto do Museu de Foz Côa, era 
também proposto uma continuidade entre 
a paisagem e o pátio. Isto era 
absolutamente claro, já que não havia a 
marcação de um percurso nem de um 
pavimento que delimitasse o modo como o 
edifício se projectava no solo. A paisagem 
do Douro consiste também num conjunto 
de plataformas habitáveis, construídas em 
xisto da região. O projecto consistia numa 
plataforma habitável, encastrada no solo, 
que se levanta do chão, de forma a deixar 
o espaço quase intocado, sem nenhum 
desenho em particular ao nível dos 
pavimentos. Deste modo seria possível 
transitar do interior do pátio para o exterior, 
da paisagem, subir ou descer a colina sem 
que houvesse qualquer marcação de 
pavimentos no solo que sinalizasse que se 
estava a transitar para outro espaço, a não 
ser o corpo que se erguia superiormente. 
Não havia aqui a marcação de um cunhal, 
no sentido clássico, o material era sempre o 
mesmo, xisto da região, proporcionando 
esta noção de uma total continuidade. 
 
CV – Era como se a colina entrasse para 
dentro do próprio edifício.  
 
DB – E é o corpo em cima que te dá essa 
noção e percepção. 
 
CV – E este é um lugar, um espaço exterior 
mas completamente diferente naquela 
paisagem arrebatadora. Propõe-se um 
certo sentido de enclausuramento, de um 
lugar, de um espaço protegido e habitável. 
 
DF – Sente-se que quando vocês lá foram, 
no meio daquela imensidão houve 
necessidade de criar espaço. 
 
CV – Cria-se um lugar, um “claustro”, um 
espaço mais aconchegado, face ao 
espaço exterior mais aberto e avassalador, 
que é a paisagem do Douro. 
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DB – No projecto para o Concurso para o 
Conservatório de Música de Coimbra, que 
ficou classificado em 2º lugar, é proposto 
um espaço central, um grande átrio que é 
o coração da escola do Conservatório de 
Música. Este átrio proporciona também a 
articulação entre as diferentes ruas 
adjacentes e as diferentes cotas 
altimétricas do terreno. Deste modo é 
possível perceber-se que existe uma total 
continuidade espacial entre o contexto 
urbano, o programa e a vivência da escola, 
entre as diferentes ruas, que é celebrada 
neste espaço. 
 
CV – Há também atravessamentos 
pedonais. 
 
DB – Entra-se sob uma grande corpo em 
consola. Existe aqui um tema próximo ao de 
Foz Côa. Retira-se um volume do edifício ao 
nível do solo, deixando uma parte 
projectada com cerca de 15m por 35m. É 
por baixo desta corpo em consola que se 
faz a entrada principal e se chega a um 
espaço, uma “praça” interior, que é o 
coração da escola.  
 

 
7 - Conservatório de Música de Coimbra 
 
A rampa em espiral envolve a praça e 
resolve os acessos verticais do edifício. Esta 
praça interior faz a transição entre uma rua 
com mais movimento e um conjunto de 
ruas com menor movimento. É também 
proposto várias possibilidades de entrada e 
de acesso ao espaço central, o coração 
da escola. A diluição das soleiras, dos limites 
entre interior e exterior e da fluidez dos 
percursos e do modo como se movimenta 
neste espaço, faz com que se tenha uma 
percepção deste espaço sempre a partir 
de um  observador que nunca está fixo no 
espaço e no tempo. 

CV – Será importante referir também a bow-
window do Centro Cultural do Cartaxo. 
 
DB – O entendimento de que a percepção 
do espaço faz-se sobretudo através de um 
observador em constante movimento, é 
uma noção que introduz uma 
multiplicidade de perspectivas para o 
espaço. A bow-window do Centro Cultural 
coloca a questão da porosidade da pele, 
do limite. A bow-window é um espaço 
interior que se projecta para o exterior do 
edifício, estando-se fora e dentro dele em 
simultâneo. Por outro lado existe no interior 
do pórtico uma varanda que é um espaço 
exterior, pois o caixilho foi deslocado para a 
face interior do pórtico.  
 
CV – Estás no exterior mas estás dentro do 
pórtico. 
 
DB – Tornou-se num espaço absolutamente 
fundamental porque é onde as pessoas vão 
fumar o seu cigarro. 
 
CV – Pois é! 
 
DB – É possível também atravessar o pórtico 
até à bow-window.  
 
CV – Aí estás fora do pórtico sobre rua, mas 
estás dentro do edifício. 
 
DF – A questão de estar dentro e fora ao 
mesmo tempo? 
 
DB – Exacto! 
 
CV – Este pórtico tem alguma profundidade 
e permite olhar a rua lateralmente. O 
pórtico define também o limite físico do 
edifício, a relação interior/exterior do 
edifício. O pórtico proporciona um jogo 
entre o interior e o exterior com variações 
que podem ser quase infinitas, como estar 
dentro e fora do edifício em simultâneo. 
Assim poderá ser mais facilmente 
perceptível que a continuidade entre o 
interior e o exterior é um tema estruturante 
do projecto. A simples possibilidade de uma 
pessoa se poder deslocar e habitar o 
interior do pórtico e a alteração da 
localização dos envidraçados torna a 
percepção e a vivência daquele espaço 
completamente diferente. 
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DF – Nós temos estado a falar de algumas 
questões que eu diria mais de massa e de 
imagem dos edifícios, como a bow-window, 
o pórtico, ou a barriga da baleia. Mas há 
pormenores que vejo nos vossos projectos, 
como esconder o caixilho, ou a 
continuidade dos materiais entre o interior e 
o exterior, que são detalhes, que não sendo 
desenhados, ao nível da execução, tudo 
perde o sentido? 
 
DB – Claro! No centro de apoio à terceira 
idade em Oeiras, esse critério da 
pormenorização é absolutamente 
fundamental. Existem alhetas nos corpos em 
ardósia para encaixar os prumos das 
caixilharias, para favorecer a leitura de 
continuidade entre o interior e o exterior. 
 
CV – Existe aqui uma vontade de uma total 
transparência e do caixilho ser quase 
inexistente. O mesmo material continua 
pelo exterior e portanto o caixilho aqui 
quase não faz de barreira. Estas relações 
são temas que procuramos insistentemente. 
Na sala de convívio do Centro de apoio, 
existe um momento em que o jardim entra 
para dentro do edifício, sem que se perca 
visualmente a continuidade deste espaço.  
 

 
8 - Centro de Apoio à Terceira Idade 
 
A leitura interior/exterior nos nossos projectos 
não é feita exclusivamente às mesmas 
cotas, ao mesmo nível e horizontalmente. 
Interessa-nos muito esta ambiguidade, a 
percepção visual e a ligação de espaços a 
níveis diferentes. No caso das áreas comuns 
do Centro de Apoio, a rua está a uma cota 
e o observador poderá estar noutro nível 
mais afastado, mas é sempre possível 
perceber-se a relação deste espaço com a 
rua. 

No centro de apoio, existe uma intenção 
de trazer para as áreas comuns no interior 
do edifício, características de alguma 
urbanidade, como a vivência da rua. 
Estamos sempre desejosos que este espaço 
seja utilizado, porque a sua dimensão é 
generosa, já que as áreas comuns estão 
ligadas num único volume e imaginamos 
que os utentes idosos com dificuldade de 
mobilidade, possam vir para aqui conversar 
com os seus vizinhos. 
 
DF – Como se fosse a rua? 
 
CV – Como se fosse a rua na qual vêm e 
conversam com os seus vizinhos. Este 
espaço tem também outras características 
que a rua não tem, que é esta 
tridimensionalidade. É possível conversar 
com os vizinhos de pisos/ruas diferentes. É 
importante trazer esta ambiência de 
espaço comunitário que a rua tem na nossa 
tradição e transpô-la para o interior.  
 
DB – Obviamente estamos a falar de 
espaços que têm exactamente esta 
dimensão pública. Este corredor de acesso 
aos fogos foi transformado numa rua, que é 
um tema da tipologia em galeria. O facto 
de ter vazios desencontrados faz com que 
esta rua ganhe uma dimensão 
completamente vertical e tridimensional. 
 

 
9 - Centro de Apoio à Terceira Idade 
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Nesse sentido, não estamos apenas a referir 
a tridimensionalidade do espaço, mas 
também a sua 4ª dimensão, o tempo e o 
modo como nos movimentamos. 
Consoante se circula nestes corredores em 
pisos diferentes, é possível ter uma 
percepção muito diferente deste espaço.  
 
DF – No início da conversa, eu e o Diogo 
começamos pela questão destes edifícios 
serem propriedade privada, e pegando um 
pouco nisso pergunto-vos se acreditam 
que, ainda que a administração destes 
edifícios, pelas mais variadas razões, com o 
tipo de utilização que lhes dá, caminhe um 
pouco contra esta lógica, a forma como 
eles estão desenhados é suficiente para 
continuar a suportar esta dimensão pública 
no interior? 
 
DB – A nossa experiência do Centro Cultural 
foi crucial para aprofundar estes estudos. 
Não é possível desassociar o facto de o 
centro ter a sorte de ter interlocutores e 
gerentes que têm demonstrado uma 
particular sensibilidade para as múltiplas 
possibilidades deste espaço. No Centro, o 
espaço do sub-palco, com as suas paredes 
brancas, pavimento de betonilha e com as 
aquarteladas de madeira por cima, tem 
uma grande porta que dá directamente 
para um espaço envidraçado que permite 
ver e chegar à rua, onde está localizada a 
entrada de serviços. Neste espaço são 
organizados pequenos espectáculos e 
festas quando não decorrem espectáculos. 
O espaço de backstage é muito apertado 
mas tem uma dimensão que permite ser um 
pequeno foyer para outras actividades. Isto 
está também relacionado com a intenção 
de promover uma certa porosidade e 
permeabilidade entre o edifício e a cidade.  

 
10 – Centro Cultural do Cartaxo: Corte 

DF – Então a traseira do edifício também 
continua a mesma lógica! 
 
CV – Também! De certo modo, não há 
traseiras neste edifício. 
 
DB – Exactamente para tornar tanto a 
frente para a praça principal como a 
entrada de serviço, o mais permeáveis à 
praça e à rua, para quem nelas passa. 
 
CV – O facto de haver um foyer generoso 
na consequência de se ter levantado a sala 
do teatro, pode ter contribuído para que a 
designação inicial do edifício de cineteatro, 
tenha sido mudada para Centro Cultural. 
Esta nova designação veio de certa forma 
enquadrar a necessidade de atribuir ao 
foyer uma dimensão mais generosa com 
múltiplas possibilidades, escalas e vistas 
para a cidade. As pessoas que têm gerido 
o Centro aperceberam-se que o foyer 
poderia ser utilizado de diversas formas. Já 
decorreu no foyer uma performance de um 
pianista de renome, que quando chegou 
ao centro preferiu ter o público à volta do 
piano e por isso escolheu o espaço do 
foyer, já que se veio a confirmar que a  sua 
acústica é perfeitamente adequada para 
este tipo de eventos. 
O biombo de luz, um lanternim que remata 
o fundo do foyer, já foi utilizado como um 
caixa de luz para uma exposição de 
fotografia. O ripado de revestimento das 
paredes laterais em madeira de pinho tem 
sido utilizado para apoiar quadros, 
esculturas e outros objectos. Apesar do 
projecto potenciar esta multiplicidade de 
possibilidades, tem sido surpreendente o 
modo como este espaço tem vindo a ser 
utilizado e por isso transformado no seu dia 
a dia, ao longo destes anos de existência. 
 

 
11 – Centro Cultural do Cartaxo: Lanternim 
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DB – Deixa-me contar só um pormenor. 
Todos os anos celebra-se o aniversário da 
inauguração do centro, e todos os anos há 
um espectáculo especial. Somos sempre 
convidados, o que tem possibilitado uma 
relação de continuidade com a obra. Por 
vezes, as relações entre o dono da obra, o 
arquitecto e o construtor chegam a 
momentos de grande tensão, mas de facto 
não passámos muito por isso nesta obra. 
Tem sido delicioso que todos os anos seja 
feito um bolo de aniversário e que se 
cantem os parabéns ao edifício. Isto 
transmite um pouco o que tem sido a leitura 
das pessoas que estão de certo modo 
envolvidas com o Centro. Isto é algo que 
nos transcende completamente. A verdade 
é que não se faz nada sem envolver as 
pessoas, isto é uma questão que nos 
parece importante.  
 
CV – No outro dia o Marco Guerra, o 
director do Centro Cultural do Cartaxo, 
disse-nos que tinha redescoberto o piso 
foyer do cinema, que é um piso enterrado, 
porque tem uma óptima acústica para 
concertos de rock. Utilizaram este espaço 
para este tipo de performances, porque 
este reúne determinadas qualidades. 
Nunca imaginámos sequer que ali 
pudessem haver espectáculos muito menos 
de rock. Pelos vistos o espaço parece ser 
acusticamente adequado aos sons graves 
desejáveis a este tipo de espectáculos. 
 

 
12 – Centro Cultural do Cartaxo: Planta piso cinema 

Muitas vezes penso que como arquitectos, 
é necessário ver para além do que nos é 
exigido. Mas depois deixar ou ter a sorte do 
tempo e de quem usa um edifício para 
descobrirem outras potencialidades, outros 
usos. Só para te dar um exemplo, pediram-
nos para fazer um silo aqui na Damasceno 
Monteiro, na Graça, em Lisboa. 
 
DF – Um edifício que também tem 
habitação, muito transparente também? 
 
CV – Sim, com estacionamento por baixo. O 
dono de Obra, a EMEL tinha um programa 
que consistia em habitação e 
estacionamento. Ao olhar para o contexto 
urbano, consegue-se perceber que aquele 
sitio potencialmente é um grande lugar de 
vista, um miradouro sobre a cidade. A nossa 
intenção foi resolver todo o programa 
exigido pelo cliente, e ainda libertar o 
espaço público ao nível mais alto das cotas 
do terreno, para um novo espaço público, 
uma vez que este projecto localiza-se entre 
uma zona habitacional extremamente 
densa da cidade, sem espaços públicos 
muito qualificados e o Convento da Graça. 
 

 
13 - Silo+habitação+cafetaria na Graça 
 
Portanto, procuramos oferecer algo mais ao 
projecto, algo que pudesse reforçar a 
dimensão pública do trabalho, o que não 
iria certamente prejudicar o cliente. Pelo 
contrário, potenciou a possibilidade de o 
cidadão se aproximar daquele espaço e 
usá-lo de formas diferentes. Descobrir estas 
possibilidades e potencialidades é algo que 
procuramos sempre investigar nos vários 
projectos. Isto implica sempre tentar 
estabelecer um entendimento que temos 
que explorar o programa para além dos 
requisitos identificados e quantificados no 
quadro das áreas funcionais.  
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Outra história muito engraçada refere-se ao 
Concurso para o Centro de Convívio do 
Cartaxo. A intenção era dar um espaço 
coberto aos velhinhos que jogavam às 
cartas no jardim da Praça Principal do 
Cartaxo. A câmara achou que lhes devia 
dar condições para continuarem a conviver 
mesmo de Inverno e em dias de chuva 
intensa e curiosamente convidou o grupo 
de idosos a integrar o júri para seleccionar o 
projecto. Todas as restantes propostas a 
concurso apresentavam-se como casinhas, 
com telhados e pequenas janelas. Como se 
pode verificar, a proposta era muito 
diferente e consistia num pavilhão com 
grandes superfícies envidraçadas para o 
jardim da praça principal do Cartaxo. 
 

 
14 – Centro de Convívio do Cartaxo 
 
A apresentação foi feita oralmente ao júri e 
quando chegou a nossa vez explicamos 
que a nossa intenção era manter uma 
relação com o jardim o mais transparente 
possível, através de um grande 
envidraçado entre a sala principal e o 
espaço exterior. Permitimos que em tempos 
de vento, de chuva, de escuridão, etc., se 
possam continuar a reunir, 
independentemente das condições 
climatéricas. Eles perceberam esta 
intenção e gostaram, porque não queriam 
perder a relação com o jardim. Esta ideia 
de se sentirem no jardim, mas 
aconchegados, protegidos das intempéries, 
foi muito apreciada. O sítio escolhido está 
nas franjas do jardim e está virado para 
uma rua muito movimentada, onde se 
localiza um paragem das camionetas que 
vão para Lisboa e Santarém. Protegemos o 
pavilhão da rua através de umas paredes 
de betão branco, que se constituem como 
um filtro entre o interior e o exterior, à 
semelhança do pórtico do centro cultural. 
Mas, a partir do momento que se está 
dentro do espaço da sala de convívio dos 
idosos tem-se uma vista de 180º para o 
jardim.  

Como a face virada para a rua não tem 
jardim, então o que fizemos foi revestir 
elementos que limitam esse lado em chapa 
de aço inox polido, para que o reflexo do 
jardim passasse para aquela superfície e o 
jardim fosse reflectido também no interior 
do edifício, dando a ilusão das pessoas 
estarem rodeados pelo jardim. 
 
DF – E passa a fazer os 360º! 
 
CV - E passa a fazer virtualmente os 360º. 
Também há aqui uma escolha de 
determinados materiais que possam 
potenciar esta impossibilidade que no 
fundo também o território nos dá.  
 
DF – Por tudo isto que a Cristina tem estado 
a falar, parece que para além de todas 
essas preocupações, procuram sempre 
uma grande flexibilidade ao nível do 
espaço? 
 
CV – Isso é uma das nossas preocupações 
centrais! Muitas vezes, como sabes 
concorremos muito a concursos, e o que 
reparamos é que na maior parte dos casos 
o promotor não tem noção da criança que 
fica nos braços quando o edifício fica 
concluído. Muitas vezes tem um programa 
e acha que nós temos que resolver esse 
programa, mas não consegue depois olhar 
como é que gere o espaço, como é que no 
fundo o vai fazer viver, ou como é que as 
pessoas o vão usar. Penso que aqui a nossa 
intervenção é de tentar potenciar ao 
máximo esse espaço em que a arquitectura 
tem aqui um papel fundamental, mas 
pensando que estes espaços possam vir a 
ser apropriados de várias maneiras, muitas 
vezes, com os riscos que isto pode criar. Mas 
temos sempre este objectivo presente e às 
vezes chega ao ponto de ser um pouco 
radical. Por exemplo, o facto de fazermos 
aquela consola quase de 22m no Centro 
Cultural, é obvio que grande parte do nosso 
orçamento foi para ali, e nós sabíamos que 
tínhamos de gerir por isso muito bem o 
nosso orçamento. Os materiais de 
arquitectura são por isso de uma 
simplicidade, são materiais muito baratos, 
apesar de serem muito dignos. Dignifica o 
espaço, mas sabemos que não foi ali que 
se gastou o dinheiro.  
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O dinheiro era especialmente apertado nos 
camarins, e percebemos que o único luxo 
que poderíamos ter era a cor. Por isso é que 
os camarins têm cor, e apesar de a cor 
estar sobre a betonilha, no reboco grosso, o 
modo como projectamos faz com que 
tenhamos tido muitos elogios por parte dos 
actores, que acham que aquilo é um luxo. É 
confortável, o espaço é confortável, quem 
usa acha bem, tem muito bom aspecto, 
mas se fores somar custos, aquilo são dois 
tostões, é betonilha pintada. Mas as 
pessoas sentem-se bem, acham que aquilo 
parece ser um luxo. Às vezes não é só o 
material, também tem que ver com escala 
dos espaços, o seu desenho. Por exemplo, 
no caso do Centro de Apoio, acho que o 
facto de termos dado um pé direito 
generoso ao piso térreo, de repente aquele 
espaço é arrebatador. A relação com o 
jardim é mais intensa, a escala face ao 
espaço também nos torna mais pequenos e 
mais insignificantes. Dá outra dignidade ao 
edifício e na realidade com recurso a 
muitas poucas coisas. 
 
DF – Cristina, agora que o Diogo saiu, fazia-
lhe duas ou três perguntas das que fiz ao 
Diogo no inicio. 
Pondo de lado a questão da propriedade 
privada, porque estes edifícios são 
verdadeiramente públicos, podemos dizer 
que apesar de tudo há uma diferença 
entre o público daquele interior e o público 
do exterior? Ou será que o ideal é tanto 
público cá fora como lá dentro? 
 
CV – Acho que depende do modo que 
cada pessoa interage com o espaço. Por 
exemplo, deixa-me só perguntar-te, para ti 
em Foz Côa o facto de estares no exterior 
mas dentro/debaixo do pátio, estás dentro 
ou fora do edifício?  
 
DF – Imaginando o espaço, eu ali acho que 
já me imaginava dentro do edifício. 
 
CV – Pronto. No entanto haverá pessoas 
que acham que pelo facto de não haver 
cobertura estão no exterior. Mesmo  em 
Coimbra, na realidade a “praça” interior, 
passaria no nosso entender a ser um 
percurso normal que os estudantes faziam 
para ter acesso aos outros edifícios da 
universidade.  

Este percurso passava a ser um percurso 
pedonal urbano. Porquê? Este concurso 
tinha contemplado o desenho de um 
viaduto pedonal, que estava associado aos 
transportes públicos. Portanto, sabíamos 
que haveria muita gente a usar aquele 
viaduto e o viaduto foi desenhado com 
uma boa articulação com o edifico e a 
entrada. Num dia de chuva ou num dia 
extremamente quente, naturalmente os 
estudantes atravessariam o edifício, pois 
seria mais confortável e conveniente. Do 
ponto de vista dos estudantes das outras 
escolas vizinhas, aquilo era completamente 
público, pois atravessavam apenas o 
edifício. Para os outros alunos do 
conservatório, era o sítio onde se 
encontravam com os amigos, era o 
coração da escola e portanto o sentido do 
privado, de sentires que estás no teu 
espaço, na tua vizinhança. Acho difícil 
haver uma opinião unânime sobre a tua 
questão, o que nos interessa.  
Mesmo o sentido da permeabilidade é um 
pouco ambígua. Fazemos projectos que 
permitem essa permeabilidade total física 
de fluxos, de entrarem por um lado do 
edifício e saírem por outro. Outros como o 
Centro Cultural, isto não é possível, até 
porque a nível de controlo de entradas e 
saídas, tem outra exigência. No entanto 
naquela fotografia do Centro Cultural, não 
percebemos, a não ser pelo reflexo, se os 
miúdos estão dentro ou estão fora do 
edifico. Na realidade eles por ali não 
entravam, só mesmo por outra porta que é 
logo ao lado. 
 

 
15 – Centro Cultural do Cartaxo 
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DF – Encarando a arquitectura como meio 
de comunicação, neste tipo de edifícios, 
ela deve realmente comunicar esta 
dimensão pública? O próprio desenho deve 
despertar na pessoa esse sentido público? 
 
CV - Acho que sim. Acho que a 
arquitectura deve ter esse papel como 
penso que o Diogo deve ter explicado. E 
penso que de alguma forma essa dimensão 
deve passar para o utente de forma mais 
ou menos consciente. O utente deve sentir-
se bem usando aquele espaço, usufruindo 
e visitando-o de várias maneiras. Não deve 
ser indiferente ao espaço. E isso conquista-
se quanto a nós, na maior parte dos casos, 
não com a forma ou singularidade do 
edifico ou dos meios, mas com esta ideia 
de um “uso/relação pluralista” com um 
edifício. Isto é, de me sentir naturalmente 
confortável/bem, dentro e fora do edifício e 
interagindo com ele, independentemente 
da minha idade, da minha cor… Acho que 
isto pressupõe, que como cidadão te 
possas apropriar de maneira diferente de 
um edifício. Só para te dar um exemplo, 
este Centro Cultural tinha um aspecto que 
parecia relevante quando o desenhamos, 
que eram duas escadas em ardósia, sem 
guardas que levam às entradas baixas da 
sala do teatro. Como estas escadas são 
bastante largas e protegidas lateralmente 
de ambos os lados nas cotas altas não 
tínhamos posto guarda nenhuma, de 
propósito. Isto proporcionava que as 
escadas fossem usadas como encosto, ou 
até como assento de anfiteatro para quem 
era jovem. Era impecável porque os jovens 
enquanto estavam à espera nos intervalos, 
e mesmo à espera dos amigos sentavam-se 
naqueles degraus e faziam dali um 
pequeno anfiteatro. Sendo muito útil para 
os tais consertos no foyer que falamos. 
Achamos que aquelas escadas tinham 
também esse papel de poder potenciar 
diferentes apropriações aos utentes. Claro 
que um velhinho prefere sentar-se no 
banco corrido que desenhamos.  
Mais tarde, por questões regulamentos, 
fomos obrigados a pôr uma guarda nessas 
escadas. Acho que a guarda, 
esteticamente acabou por não ficar mal. 
Foi feita em vidro, tem uma  grande leveza 
e por isso não separa os espaços.  

Mas nunca mais as escadas foram usadas 
como anfiteatro, passaram a ser apenas 
escadas, o que entristeceu na altura o 
Director do Centro Cultural. Há aqui 
intenções que criar espaços pluralistas. Com 
isto não significa que os espaços não sejam 
seguros e que as pessoas não tenham que 
se entender e respeitar socialmente.  
 
DF – As pessoas, para além de sentirem que 
podem fluir livremente pelo espaço, que se 
podem apropriar à sua maneira, que não 
têm que passar por ali e entrar pela 
esquerda e pela direita, isso contribui 
largamente para esta dimensão pública? 
 
CV – Com certeza! Nos Estados Unidos 
quando estava a tirar o mestrado, tive um 
professor, que dizia que: “um espaço é mais 
público quanto mais acessibilidades e 
fluidez tiver e quanto mais poder potenciar 
formas distintas de apropriação. Talvez aí 
esteja o segredo dos espaços públicos 
públicos mediterrânicos! Por isso muitas das 
características do que é um espaço urbano 
no exterior, podem passar para dentro dos 
edifícios, com algumas restrições. Se me 
perguntas se como arquitecta prevejo tudo 
isso de inicio, não, não prevejo! Por isso é 
que nós estamos constantemente a visitar 
as nossas obras. Voltar aos edifícios também 
nos ajuda a perceber como determinadas 
apostas de projecto resultam ou não, como 
o edifico cresce e como envelhece. Isto é 
algo que eu acho que é muito gratificante 
e onde aprendemos muito. Claro que as 
visitas a obras não ficam pelas nossas, mas 
visitamos e viajamos muito para ver 
arquitectura. 
 
DF – Qual é para a Cristina a importância 
destes edifícios com esta dimensão pública 
forte? Qual é o papel que estes edifícios 
podem representar enquanto criação de 
espaço público? Qual a relevância destes 
edifícios, sendo centros de fluxos, de 
aglutinação de pessoas nas cidades, como 
peça que potencia toda a sua envolvente? 
 
CV – No centro de apoio, por exemplo, isso 
é muito óbvio. Aquele espaço, uma mera 
circulação, passa a ser o grande espaço 
comunitário daqueles moradores. E acho 
que isto é muito bonito, esta ideia que eu te 
falei, de teres ruas a diversos níveis.  
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Entrevista a Jorge Silva  
 27 de Novembro de 2008 

 
Daniel Félix (DF) – Os edifícios públicos têm 

propriedade privada, embora tenham 

utilização e apropriação pública. Qual a 

importância deste edifício em Sines, sendo 

um edifício privado mas que tem essa 

utilização pública? 

 

 
1 - Centro de Artes de Sines 

 

Jorge Silva (JS) – Percebe-se que um 

edifício com aquelas características, 

sobretudo num contexto que não tem uma 

oferta muito grande, é um aglutinador de 

pessoas. Em relação a essa componente 

pública do edifício (que na prática é 

privado da câmara) é uma coisa que faz 

parte do programa. Nós tínhamos a 

consciência, pela própria densidade e pela 

ambição que a câmara municipal 

determinou quando começou todo este 

processo de fazer um edifício que fosse 

simultaneamente um auditório, uma 

biblioteca, um centro de artes e um arquivo 

de documentação, vai ser um pólo de 

interesse e um edifício muito vivido por 

muitas pessoas de maneiras muito 

diferentes. No fundo, transformar um edifício 

não numa coisa anónima, mas numa 

experiência que seja rica e assinalável, por 

comparação com aquilo que é habitual, ou 

com aquilo que uma pessoa espera de um 

edifício convencional. Essa mais valia era 

um dado que sempre fez parte do 

programa, nesse sentido de criar um 

ambiente que conseguisse ser 

simultaneamente lúdico e suportar todas as 

funções que dele eram esperadas, foi uma 

premissa desde o inicio do trabalho, ainda 

antes de o edifício ter forma já se sabia que 

era assim que tinha de ser. 

 

DF – Podemos dizer então que o objectivo 

foi criar espaço público, neste caso no 

interior? 

 

JS – Sim! São espaços públicos todos eles 

com características muito diferentes uns dos 

outros. 

 

DF – No entanto é um espaço público 

diferente da rua. Como é que se parte para 

o projecto com essa premissa de espaço 

público, se passa para o interior e se torna 

esse interior público? 

 
JS – O espaço interior de um centro de artes 

não é comparável ao de uma rua. Só por 

uma razão, porque tem programa preciso, 

tem tipos de ocupação relativamente bem 

definidos. Uma biblioteca todos sabemos 

como funciona, um auditório também, no 

centro de exposições, apesar de poder 

absorver tipos diferentes de mostras, toda a 

gente sabe também como é. Mas não é 

exactamente a mesma coisa que uma rua, 

ou que uma praça. É também um 

comportamento especial e lúdico, mas não 

deixa de ter uma relação muito objectiva 

com um programa específico. Um auditório 

é muito diferente da biblioteca, que é muito 
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diferente do centro de exposições. Mas não 

há a ansiedade abstracta de o desenhar 

como espaço público. Uma pessoa sabe 

que está a dimensionar uma coisa que 

pelas suas características e pela 

quantidade de pessoas que vai ter a usufruir 

delas, será público. 

 
DF - No entanto, nesta ideia de que aquele 

edifício tem espaços de apropriação 

pública, quando se passa para o projecto 

há esta ideia que ele comunique com as 

pessoas essa vocação pública. E 

perguntava-lhe então se a procura da 

máxima continuidade entre o interior e o 

exterior ao nível daquela transparência que 

se pretende ao nível da rua, é o grande 

princípio basilar daquele projecto? 

 
JS – É Nesse corte transversal que se lê, que 

geometricamente todas as funções estão 

elevadas em relação ao nível térreo onde 

passam as pessoas. E lá sente-se, porque 

quem vai na rua está de igual para igual 

com quem está no edifício e ao mesmo 

tempo quem está dentro do edifício 

percebe que as pessoas que estão a passar 

na rua também podiam estar dentro do 

edifício, mas há ali uma ambiguidade que 

faz com que essa cumplicidade seja 

estabelecida… Sim, foi importante desde o 

inicio em que se descobriu que isso poderia 

ser uma estratégia, utilizar esse piso de 

baixo como uma espécie de denominador 

comum e aglutinador de todas as funções 

públicas, por um lado condicionadas e 

orientadas para um tipo qualquer de 

utilização, por outro lado com a passagem 

anónima que no fundo é uma função que 

as ruas têm. As cidades funcionam como as 

casas, mas são escalas diferentes. As salas 

são as praças, as ruas são os corredores, as 

casas são aquilo que nós entendemos 

como quartos. São sempre unidades de 

vivência e de privacidade que são 

comparáveis. 

 

 
2 - Centro de Artes de Sines: alçado/corte transversal 

 

Aquilo que se fez ali no fundo, foi unir todas 

essas funções públicas, através de um 

artifício ou de um desenho que permitisse 

que todas as pessoas vivessem essas suas 

diferentes funções mas em cumplicidade. 

 

DF – Aquela transparência total, é 

fundamental ou acha que se por ventura 

fosse um alçado mais modulado em que 

houvesse tanto de opaco como 

transparência conseguiríamos esse 

resultado? 

 

JS – Não. É absolutamente fundamental e 

posso mesmo dizer que as expectativas 

eram que a gestão dessa transparência 

fosse muito mais presente até do que é. 

Mas na pratica acabamos por ter 

limitações, que até se vão alterando de 

ano para ano, cada vez os regulamentos 

de conforto térmico são mais restritivos, e na 

prática aquele edifício já sofreu com esta 

nova carga de termos que ter vidros duplos 

em todo o lado, que era um legado que na 

altura em que se fez o projecto, em 1998-
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1999, não era uma coisa tão presente 

como é nos dias de hoje, ou como era no 

tempo em que acabou o próprio edifício. 

Temos pena que aquele vidro não seja 

muito mais transparente… 

 

DF – Há muito reflexo… 

 

JS – Sim, é pelo facto de ser vidro duplo, de 

ser muito grosso, estabelece ali uma 

distância que nem sequer era conveniente.  

 

 
3 - Centro de Artes de Sines: vão biblioteca nível rua 

 

O mais indicado desde o inicio, poderíamos 

nós pensar que era um vidro simples, e 

assim não teríamos aqueles efeitos de 

espelho e até de alguma falta de foco 

quando olhamos de um lado para o outro, 

mas no fundo isso é uma característica 

técnica… Se algum dia destes inventarem 

uns vidros que sejam muito mais 

transparentes e que resolvam termicamente 

tudo o que aqueles estão a resolver, 

também se substituem aqueles. Essa linha e 

essa directriz de relação entre o interior e o 

exterior está definida e é importante que 

seja o mais transparente possível. 

 

DF – Entrava agora na questão da rua. 

Quando nos encontramos naquela 

pequena praça, ou largo, cujo material é o 

mesmo da fachada, ao passar para a rua é 

como se estivéssemos já no interior do 

edifício. Até que ponto é que é a rua que 

faz parte do edifício ou o edifício que 

aglutina a rua?  

 

JS – Quanto a nós, é mais ou menos 

indiferente o modo como se interpreta. Na 

prática é tudo isso. Quando uma pessoa 

passa na rua consegue fazê-lo de um modo 

anónimo, sem ser absorvido, sem achar que 

está a pisar um terreno que não é rua, não 

sente que está a trespassar um domínio 

privado do edifício. Pode estabelecer essa 

ligação se prestar atenção ao que se está 

a passar no interior, e essa apreensão é 

facilitada sobretudo quando uma pessoa 

consegue mesmo obter informação de lá 

de dentro. Já não é tão anónimo quando 

uma pessoa está dentro do edifício, em que 

aí sente que a rua faz inevitavelmente parte 

do edifício. Existe essa ambiguidade na 

interpretação e que a nós só nos parece ser 

rica. Ao mesmo tempo também era 

importante naquele centro histórico (que 

não é assinalável do ponto de vista 

patrimonial), mas que é muito rico pela 

escala que mantém. Há logo ali ao lado 

umas casas dos anos 80 em azulejos 

daqueles bicolores, depois há outras que já 

assassinaram de uma maneira qualquer, 

depois a outra já tem umas montras sem 

interesse nenhum, …, não é pelo edificado 

em si mas o que é muito bom é a escala do 

centro histórico manter-se, porque todas 

estas novas construções apesar de tudo 

foram sempre respeitando os perímetros das 

anteriores. Também era importante que 

esta rua no centro deste edifício não fosse 

trair esse legado da escala do centro 

histórico, por isso é que foi sempre 

importante que aquele troço, que no fundo 

é uma ponte, continuasse a ser uma rua 
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também, e quanto a isso parece-nos que o 

edifício funciona bem. 

 
4 - Centro de Artes de Sines: rua 

 

 

DF – Acredita que mesmo que a 

administração do edifício tomasse posições 

mais rígidas relativamente a este uso 

público do edifício, a arquitectura que lá 

está era capaz de continuar a transparecer 

esta ideia de fluidez? Sempre que lá fui, o 

auditório mesmo não estando em 

funcionamento tinha as cortinas fechadas, 

e isto quebra aquele conceito base do 

edifício… 

 

JS – Isso na prática só enfraquece a 

experiência das pessoas. O mal pior não é 

para a arquitectura, ou para o projecto de 

arquitectura, porque estão lá os dados 

todos para que isso funcione e para que 

seja uma vivência rica. Quem nega a força 

que esse edifício tem à própria rua ou à 

própria população, é que nesse sentido 

está a lesar quem não usufrui dele, e da sua 

máxima expressão. Não nos parece que isso 

seja violentar o edifício, é só uma maneira 

mais fraca de o ter disponível para ser 

vivido. Mas em relação a esse fenómeno, 

sempre foi possível que ele se encerrasse, 

aquelas cortinas são preparadas para que 

sejam fechadas nos momentos em que 

existe espectáculo, mas entendemos que o 

facto de estar sempre fechado é um 

equívoco, mas não é grave. Era importante 

também para a rua que ao passar se visse a 

luz que existe nos lanternins, tanto no lado 

da biblioteca como do outro lado do 

auditório, e isso é uma coisa que é negada 

e é pena. 

 

DF – Presenciei também que alguns 

percursos na zona de exposições estavam 

barrados, e isso também prejudica, porque 

há partida se lá estão… 

 

JS – São para usar…. 

 

DF – Relativamente a alguns pormenores da 

construção, alguns são mais visíveis, como a 

transparência do vidro em que não há 

prumos verticais na caixilharia e temos 

apenas o perímetro do vão, a cota do 

pavimento é a mesma da cota da rua, a 

própria homogeneidade do material entre 

a fachada e o pavimento, … Perguntava-

lhe então se existem mais pormenores que 

não sejam tão visíveis mas que procurem 

enfatizar ainda mais esse conceito base? 

 

JS – Outra premissa que era importante 

para um edifício com estas características, 

é que ele fosse uma espécie de edifício 

representativo, fosse uma coisa marcada e 

assumida, e nesse sentido, diferente, ou 

assinalável, daquilo que é a construção 

corrente. Por isso é que não há o recurso ao 

léxico normal de janela e de porta e de 



104 

 

tudo mais… O edifício é por um lado muito 

pesado, muito fechado, abre-se só dessa 

maneira para o exterior no piso térreo, 

depois a escolha da materialidade do 

edifício em pedra reforça essa postura, 

porque a pedra tem sobretudo uma coisa 

que é muito diferente de um edifício em 

reboco, que é o próprio rigor da sua 

geometria. As arestas são coisas vivas e 

estabelecidas, os coroamentos também, a 

própria estereotomia é muito mais presente 

do que se o edifício fosse em reboco. Nem 

o canto era realmente um canto, porque 

havia ali um boleado qualquer técnico, a 

parte lá de cima acontecer-lhe-ia também 

seguramente qualquer outra coisa dessas, a 

escala das paredes alterava-se 

completamente se não tivesse uma 

estereotomia. Portanto, a escolha da 

materialidade daquele edifício é 

intencional para reforçar esse peso, e para 

reforçar essas características diferentes da 

construção que ali está à volta. Por outro 

lado, o interior é muito delicado na sua 

materialidade também, recorre a grandes 

superfícies brancas, que não só modelam e 

encaminham a luz, como na prática 

acabam por dar assim uma espécie de 

ambiente fora de tudo o resto por onde já 

se passou, não só pela escala em relação 

às outras construções mas também porque 

é estar quase nos antípodas da própria 

presença do edifício, em que por fora ele é 

muito duro e por dentro ele é todo muito 

suave. Eu acho que isso faz sentido também 

para falar do que é a vivência do edifício e 

qual é a sua identidade naquela zona. É 

esse contraste entre o exterior que 

precisava de ser representativo, e o interior 

que precisava de ser delicado para as 

pessoas se sentirem bem lá dentro. 

 

 
5 - Centro de Artes de Sines: interior 

 

 

DF – Torná-lo hospitaleiro, digamos assim… 

 

JS – Sim, é fácil estar lá dentro. Nos primeiros 

tempos toda a gente ficava muito 

surpreendida com a quantidade de luz que 

existia lá dentro, e mais do que a 

quantidade de luz, que nunca é directa e é 

sempre meia reflectida e coada, com o 

conforto que essa luz provocava.  

 

 
6 - Centro de Artes de Sines: interior 
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E no fundo, o maior piso de distribuição está 

7m debaixo da terra, e é perfeitamente 

habitável. E mais do que isso, é um 

ambiente absolutamente protegido, uma 

pessoa sente que está ali isolado do mundo 

a consumir o que tiver para ser mostrado na 

altura. Também é intencional que só 

existam aquelas janelas na rua, mas existe 

uma outra só que é contemplativa na 

cafetaria… 

 

 
7 - Centro de Artes de Sines: cafetaria 

 

DF – Que é o único ponto do edifício onde 

se vê o mar… 

 

JS – Sim… Eu diria que existe uma relação 

horizontal com a profundidade. 

 

DF – Depois existem apenas aquelas 

pequenas fenestrações. 

 

 
8 - Centro de Artes de Sines: biblioteca 

 

JS – Mas essas também são 

intencionalmente fechadas, mal se sentem 

do lado de fora, e do lado de dentro 

também são só um apontamento de luz, 

não há uma relação com a rua. 

 

DF – Quanto à entrada, às vezes vemos em 

edifícios zonas de transição. Ali temos 

apenas uma porta de vidro naquela 

transparência horizontal. Encara a rua 

como uma zona de transição? Quando 

entramos na rua já nos sentimos um pouco 

fora e dentro em simultâneo… 

 

JS – Sim. A rua é a área dessas 

cumplicidades todas, entre o centro 

histórico e o próprio edifício. Sim, se analisar 

friamente, é a rua que funciona como uma 

espécie de enorme hall, porque quando 

uma pessoa entra já transpõe o limite da 

impossibilidade, já está dentro do edifício, já 

está submetido às regras do próprio edifício, 

já vê os tais interiores todos brancos… Existe 

um passagem que é precária, entre a rua e 

o primeiro sitio onde uma pessoa encontra 

pedra no interior, aquele mármore, mas aí 

já se sente dentro do coração do edifício 

de facto.  

 

 

 

 
9 - Centro de Artes de Sines: entrada 
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