
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partimos de um programa que pretende, através de uma intervenção à escala urbana, 

desenvolver um campus universitário num lote de 59 hectares nas imediações do Taguspark, em 

Oeiras. Os princípios base assentam na ideia de sustentabilidade, promovendo, ao nível 

construtivo, a melhor forma de conciliar o programa e o seu impacto ambiental. Poderemos, no 

entanto, falar de sustentabilidade apenas tocando nessa questão? Um organismo sustentável 

deve ser autossuficiente, mas também ter a capacidade de se adaptar às diferentes condições, 

tempos e necessidades. Inicia-se assim a procura do desenho que cumpra os objetivos 

pressupostos e se adapte à diversidade de situações.  

Tenho o sonho de uma Universidade que se adapta aos diferentes tempos, com um 

conjunto de cursos que não se limita a ciências ou artes, mas que procura os cursos emergentes 

em dada altura. Deste modo acredito que os corpos construídos deixam de ser apenas formas 

que respondem a um programa específico, mas se aproximam da verdadeira Natureza, que se 

adapta conforme as condições que a rodeiam e possivelmente vem influenciar aquilo que a 

circunda, fazendo assim parte de um sistema sustentável. 

Temos o enorme fardo de ser deuses do que construímos. De forma a atingir este 

objectivo precisamos portanto de desenhar os pólos do campus da forma mais adaptável 

possível, reduzindo a sua estrutura à forma mais bela e eficiente, criando um sistema que 

possibilite a adaptabilidade dos espaços ao máximo, criando assim mais uma parte da Natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Why have I sketched this rough outline of the urban situation? Because if I must talk about 

architecture today, be it mine or other people's, it is important to illuminate the topics that lead 

imagination back to reality, and both of these back to freedom. There is no invention, complexity 

or even irrationality that is not seen from the side of reason, or at least, from the side of the 

dialectics of the concrete. And I believe in the capacity of imagination as a concrete thing. The 

definition "analogous city" originated from a re-reading of my book ‘L'architettura della città’. In 

the preface to the second edition, written some years later, it seemed to me that description and 

knowledge should give rise to a further stage: the capacity of the imagination born from the 

concrete. In this respect I stressed Canaletto's painting where, through a most remarkable 

collage, an imaginary Venice is built on top of the real one. And this construction takes place by 

means of projects and things, invented or real, quoted and put together, thus proposing an 

alternative within reality. In my opinion this painting has a major historical and political 

significance, and it is a progressive significance” 

A Cidade Análoga: Painel, Aldo Rossi, 1976  

 

"And there is the problem of beauty, fundamental and unknown. Can a person, a thing or a city 

be beautiful if it signifies only itself or rather its own use? Is not beauty the place where different 

substances and meanings meet; is it not the point where they fuse, a kind of coincidence of 

opposites? And can there be room for beauty wherever everything falls back upon itself, where 

objects do not perform their purposes but describe them, where tautology rules undisputed? It is 

not scandalous to concern oneself with these things. Beauty is useful." 

The beauty of the city, Salverio Vertone 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capriccio con edifici palladiani, Canalletto, 1697 (Óleo sobre tela, 56x79 cm) 

La Città Analoga, Aldo Rossi, Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin e Fabio Reinhart, 1975 



Masterplan 

 

O território de intervenção proposto caracteriza-se em primeira instância por uma 

morfologia fragmentada e sem um planeamento sustentável, resultando numa presença invasiva 

do sistema rodoviário. Este é o ponto de partida de uma intervenção que pretende conciliar as 

infraestruturas construídas e naturais, na procura de um elemento urbano que tenha a 

capacidade de regularizar a envolvente, polarizando a zona com um programa de contexto 

urbano e de uso colectivo. A resposta desenvolve-se em 3 elementos que constroem o campus 

como um todo e criam uma relação coerente com a envolvente. 

Os departamentos procuram uma relação de proximidade com o centro tecnológico do 

Taguspark, de forma a potenciar uma polarização programática, espalhando-se pelo terreno 

através da leitura da sua topografia e colocado numa posição elevada à estrada tangente, escudo 

acústico à presença automóvel nesta zona.  

Relativamente às residências, propõe-se uma localização que se agarra a um núcleo 

contruído nas imediações, numa estratégia que procura criar um mundo separado dos 

departamentos, onde as vistas para o centro de Oeiras e para o infinito, aliadas à construção de 

uma sequência de espaços sociais são motivo de felicidade e qualidade de vida.  

O desenho do Campus ganha um sentido de conjunto com o espaço naturalizado que 

se espalha em diferentes densidades por toda a proposta. Responsável por cozer realidades 

intencionalmente distintas, este espaço sem limites desenha caminhos previstos que se 

encontram com os traços dos dois grandes elementos contruídos, completando assim o desenho 

do Campus Universitário proposto e a própria rede ecológica municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamentos 

 

A abordagem conceptual do desenho dos departamentos é gerada através da intenção 

de criar numa única lógica de intervenção, tanto o posicionamento dos edifícios que acolhem o 

programa pedagógico, como o desenho do espaço urbano. Assumindo a área de intervenção 

como um espaço expectante na sua natureza, nasce assim uma matriz que ocupa um espaço 

cujo único programa prévio é a sua topografia.  

O desenho desta estrutura é assim gerado através de dois eixos: o eixo horizontal 

responde à ponderação das linhas de nível do terreno, fazendo a ligação entre a intervenção e 

a estrada a norte da proposta; o eixo vertical, por sua vez, vence as cotas da topografia e faz a 

conexão com o parque urbano que une as duas macro intervenções construídas da proposta e 

liga o campus à rede ecológica municipal. 

Depois de definidos estes eixos geradores, o desenho da intervenção flui entre as 

intenções. Os eixos tornam-se passadiços de 5 metros de largura, de modo a possibilitar o 

acesso automóvel de apoio logístico e de emergência e os pódios onde se posicionam os 

departamentos colocam-se tangentes a esses passadiços. 

Todo o espaço restante torna-se espaço público, com os passadiços que aqui se 

transformam em limites da topografia pré-existente, definindo espaços naturais de uso público e 

controlado. Estes pátios relacionam-se com a matriz construída de formas diversas ao longo da 

proposta, tanto na sua dimensão como com a sua permeabilidade e relação com os 

departamentos, evidenciando tanto zonas onde o terreno é mais acentuado (criando anfiteatros 

naturais) como topografias mais horizontais (onde o espaço de estar é potenciado). 

Este é assim o programa que remata o gesto desta matriz, demonstrando a sensibilidade 

para a escala e o uso humano num desenho que inicialmente representa um gesto impositivo. 

Mais que uma solução, este projecto pretende assim contar uma história que represente a sua 

envolvente a uma larga escala, fragmentada e com um zoneamento sem pontos de contacto 

entre usos, mas que ao ser descoberta à escala real de destrói a si própria e revela tanto o 

respeito pela pré-existência, emoldurando o terreno intacto e dando-lhe um programa usufruível.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Residências 

 

Os núcleos residenciais encontram o seu lugar de implantação na zona nordeste da área 

de intervenção. Posicionados num contexto topográfico acentuado e tangentes a uma morfologia 

urbana pré-existente, o seu desenho ganha sentido através da sua apropriação do terreno e pela 

desconstrução do conjunto edificado nas imediações da proposta, fazendo assim a transição 

entre o território construído e natural. Neste diálogo de charneira entre realidades, o desenho e 

programa urbano torna-se intrinsecamente ligado à fruição de espaços dedicados à residência. 

Todos os corpos que geram o programa habitacional nascem da topografia e 

desenvolvem-se seguindo a mesma cota de cobertura, ganhando pisos ao longo da apropriação 

da pendente. O resultado morfológico é um conjunto de corpos de cobertura acessível, 

potenciando um espaço público que privilegia as linhas de vistas do local (Oeiras, Bugio e o 

infinito) e espaços definidos entre os corpos que, pela sua variação ao longo da proposta, nutre 

o espaço público com sentidos de lugar distintos. 

Uma residência universitária, tanto como cumprir os requisitos habitacionais, deve 

também ser um espaço que promova a discussão informal e o ócio. Dentro desta premissa, a 

lógica geradora dos núcleos fornece à proposta espaços com a capacidade de definir escalas 

sociais diferentes, tanto pela área dos pátios gerados como pela altura dos edificado que os 

conforma. O desenho dos espaços exteriores segue de forma fractal a lógica morfológica do 

conjunto, através do desenho de zonas verdes que dilatam e contraem o espaço exterior, 

fornecendo mais um nível de definição de espaços de estar. 

Os pátios da residência podem ser divididos em três categorias. Na parte mais elevada 

da proposta encontramos espaços confinados apenas por edifícios de piso térreo, numa lógica 

que se aproxima de um carácter mais doméstico. Num nível intermédio o conjunto edificado 

ganha mais um piso, numa escala intencionalmente mais colectiva e circundada no piso térreo 

por um programa que privilegia serviços comerciais e espaços de trabalho. O terceiro e último 

nível remata a proposta e representa-se apenas com um pátio. Este ganha características mais 

distantes da escala humana, sendo um espaço que obtém a sua complexidade e contradição 

através do espelho de água que preenche quase na sua totalidade o pátio, expandido a 

percepção de limite espacial e reflectindo tanto o céu como o mundo. 

A construção do programa específico segue a lógica de expansão morfológica, desenhando de 

forma modular tanto os dormitórios como os espaços comuns. Todas as instalações sanitárias 

são posicionadas no eixo longitudinal dos edifícios, criando através das redes a vértebra onde 

se agarra o resto do programa. Todo o limite do edifício formaliza a desconstrução do edificado 

na sua tangência com o espaço urbano, gerando uma galeria de acesso aos dormitórios que 

pertence ao interior e ao exterior, permitindo um espaço de transição entre espaços públicos e 

privados. 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento 

 

Desde o início do processo projectual que existe uma clara intenção no que toca à 

abordagem do programa pedagógico. Num momento em que a emancipação dos meios 

tecnológicos influencia inclusive o processo de ensino, toda a construção do espaço pedagógico 

deve ser repensada. O departamento procura assim reduzir os limites impostos pela estrutura e 

programas “congelados” à sua essência, libertando todo o espaço restante como uma base sem 

limites onde se introduz o programa específico. 

O edifício proposto apresenta-se em planta livre e é gerado através de uma grelha 

estrutural resultante do ponto de encontro entre a exigência construtiva e programática, de forma 

a condensar todas as exigências numa única matriz, a partir da qual tudo se constrói. Baseado 

num sistema híbrido, o departamento consiste num sistema pilar/viga metálicos, com dois 

núcleos centrais em betão armado, onde se encontram tanto os acessos verticais como as 

instalações sanitárias e técnicas. Em torno do edifício é colocado um segundo plano de fachada 

onde são colocados painéis metálicos que garantem o controlo da exposição solar à qual o 

edifício é sujeito, garantido assim uma maior eficiência térmica e consequentemente energética 

do edifício.  

O programa distribui-se ao longo dos pisos colocando os espaços maiores no pisos 

inferiores e os mais reduzidos nos últimos pisos. Temos portanto um piso térreo que através 

dos volumes com o serviço de bar/cafetaria, recepção e espaço expositivo são conformados 

espaços informais com potenciais distintos, sejam eles zonas de estudo, esplanada ou até 

mesmo uma zona para conferências. Nos pisos onde se colocam os auditórios os limites 

necessários aumentam, sendo que estes são reduzidos ao seu mínimo com paredes de 10 cm 

em gesso cartonado acústico e isolamento. Todas os acessos às salas como os limites 

temporários disponíveis são concretizados com cortinas acústicas, de forma a fortalecer o 

conceito de adaptabilidade e desconstrução dos limites que definem os espaços. Possibilita-se 

assim, por exemplo, a alteração de um auditório em duas salas mais pequenas caso seja 

necessário. Os pisos dedicados às salas de aula seguem a mesma lógica, sendo que aqui o 

dimensionamento dos espaços adequa-se às características de uma sala de aula, criando 

também neste piso dois espaços informais que podem ser completamente abertos ou fechados 

através das cortinas acústicas. Os pisos tipo são concluídos com o dedicado aos gabinetes e 

secretaria do departamento. Este mais uma vez segue a grelha estrutural para definir os 

gabinetes, que se encostam à periferia do piso, deixando o espaço restante como um ‘open 

space’ onde se localizam tanto mesas individuais para alunos de investigação, como mesas para 

a realização de reuniões ou mesmo até o desenvolvimento de trabalho colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


