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“Eu nunca fui capaz de construir uma casa, uma casa autêntica. Não estou a falar de planear e construir 

casas, uma coisa pequena que ainda posso fazer, mais ou menos bem. A ideia que tenho de uma casa 

é a de uma máquina complicada em que todos os dias se estragam coisas: as lâmpadas, as torneiras, 

o esgoto, a fechadura, as dobradiças, as tomadas, o esquentador, forno, frigorífico ou televisão. Ou a 

máquina de lavar roupa, os fusíveis, o mecanismo das cortinas e a trava de segurança que se solta. 

As gavetas que deixam de abrir, os tapetes estão rasgados, assim como o tecido do sofá. Todas as 

camisas, meias, lençóis, lenços, guardanapos, toalhas de mesa e toalhas de chá têm buracos. Da 

mesma forma, há água a cair do telhado: os tubos do vizinho estão entupidos, os azulejos partidos e o 

papel de parede a descascar. As calhas estão cheias de folhas mortas, as grelhas também. 

Quando há um jardim, todo o tempo livre não é suficiente para dominar a raiva da natureza; as pétalas 

caem e legiões de formigas invadem o limiar das portas, há sempre cadáveres de pássaros, ratos e 

gatos. Morar numa casa, numa casa autêntica, é um trabalho de tempo inteiro. O dono da casa é ao 

mesmo tempo um bombeiro de serviço: as casas queimam-se ou são inundadas ou então é o gás que 

foge sem ruído e que em geral explode. Ele ainda é um salva-vidas, um físico, um químico, é um jurista, 

abaixo de todas as artes e profissões. Ele é tudo isso, senão não sobrevive. (...) 

É por isso que considero heroico possuir, manter e renovar uma casa. Sou da opinião de criarmos a 

Ordem daqueles que cuidam das casas, a quem concederíamos a cada ano um prémio. Mas quando 

todo esse esforço não é aparente, quando o cheiro saudável da cera de uma casa bem ventilada se 

mistura com o aroma das flores do jardim e nós, pouco atentos a estes momentos de tranquilidade, 

sentimo-nos felizes, esquecendo as nossas ansiedades de nómadas desconfortáveis, então, a única 

recompensa possível é a gratidão, um reconhecimento silencioso.  

O tempo pára por um momento, olha em volta, mergulha na atmosfera dourada de um interior de outono 

no final do dia.”  

 

Álvaro Siza, Viver uma casa – Vivre une maison, 1994  
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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo estudar a casa na cidade consolidada, enquanto sobreposição 

na Colina do Castelo de S. Jorge, local que é o ponto de partida do estudo (designadamente a partir 

da década de 1940 quando a DGEMN intervém no Castelo de São Jorge), o qual culmina numa obra 

contemporânea, a Casa na Costa do Castelo de S. Jorge da autoria do arquiteto Ricardo Bak Gordon. 

A investigação enquadra-se no projeto de análise das intervenções contemporâneas em contexto 

histórico-patrimonial e centra-se na análise da adaptação das atuais normas de segurança e dos 

standards de conforto da arquitetura doméstica, considerando os desafios do futuro, resultantes dos 

desenvolvimentos tecnológicos e da necessidade de promover um ambiente construído sustentável. 

Mais concretamente, enquadrar os casos de estudo no panorama do ponto embrionário da cidade de 

Lisboa, resultante de um conjunto de sobreposições dos vários povos colonizadores que aqui se 

instalaram desde há mais de 2000 anos. 

Um estudo apurado de toda a constituição da Casa desde o processo criativo e construtivo, às 

condicionantes do projeto, da sua própria morfologia ao mais pequeno detalhe que vai confirmar que, 

no seu todo, esta obra é uma intervenção contemporânea de carácter excecional que tem a capacidade 

de revitalizar a cidade consolidada, num lugar que partilha a mesma denominação. Juntamente com o 

estudo referido, o autor é entrevistado para que se possa compreender de uma forma mais aprofundada 

a origem e conceção do projeto. 

 
Palavras-Chave  
Sobreposições em Arquitetura, Habitação Unifamiliar, Colina do Castelo de São Jorge, Arquitetura 

Contemporânea, Ricardo Bak Gordon 
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Abstract 
 
The present work aims to study a house in the city while it is in the St. George's Castle Hill, having as 

its starting point the study of the Castle Hill, (namely from the 1940s, when the DGEMN decided the 

restitution of the St. George's Castle) and culminates in the study of a contemporary work, a House on 

the Castle Hill by Ricardo Bak Gordon. 

The research fits in the project of analysis of the contemporary interventions in historical-patrimonial 

context and has as main objective to study the adaptation of the security norms and the current comfort 

standards of the domestic architecture, considering the challenges of the future resulting from the 

technological developments and the the need to promote a sustainable built environment. More 

specifically, framing the case studies in the panorama of the embryonic point of Lisbon, resulting from a 

set of overlays of various colonizing peoples who have settled here for over 2000 years. 

A thorough study of the entire constitution of the house from the creative and constructive process, the 

constraints, from its own morphology to the smallest detail will confirm that these points make this work 

an exceptional contemporary intervention in a place that shares the same denomination, and has the 

ability to revitalize the consolidated city. Together with this study, the author is interviewed so that the 

origin and conception of this project can be more effectively understood. 

 
Key-Words  
Architecture Overlays, Single Family Housing, St. George's Castle Hill, Contemporary Architecture, 

Ricardo Bak Gordon 
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Introdução 

Objetivos   

A investigação enquadra-se no projeto de análise das intervenções contemporâneas em contexto 

histórico-patrimonial e tem como principal objetivo estudar a adaptação das atuais normas de 

segurança e dos standards de conforto da arquitetura doméstica, considerando os desafios do futuro 

resultantes dos desenvolvimentos tecnológicos e da necessidade de promover um ambiente construído 

sustentável. Pretende-se estudar o tema da intervenção na cidade consolidada, focando a questão da 

arquitetura doméstica na sua relação com a cidade, designadamente com o centro histórico de Lisboa, 

tendo sido eleita a área da Colina do Castelo de S. Jorge (a “Colina”). Tem como objetivo, também, 

defender uma prática de arquitetura baseada na continuidade do tecido urbano sabendo que é 

fundamental não criar uma rutura no desenvolvimento de sobreposições, neste caso na Colina.  

A Dissertação foca-se na forma como uma nova habitação se adapta numa envolvente especial, quase 

que mística. Identifica e reflete sobre as características principais dessa obra tais como, as condições 

de conforto de uma habitação unifamiliar, as características arquitetónicas ou mesmo a questão das 

vistas na cidade das sete colinas.  

Como resultado final, espera-se a compreensão de como uma nova habitação unifamiliar se desenvolve 

numa envolvente como a da Colina, onde existem inúmeras sobreposições. E, porventura, validar a 

arquitetura como uma atividade na qual é fundamental a continuidade no que toca aos valores do 

património, cidade e história. 

 

Objeto de estudo  

Tendo como ponto de partida a Colina, (designadamente a partir da década de 1940 quando a DGEMN 

intervém na reconstrução e reabilitação do Castelo de S. Jorge), o estudo culmina na análise de uma 

obra contemporânea.  

De modo a completar a investigação e a entender melhor as diferentes maneiras de intervir na Colina, 

serão introduzidos dois casos de estudo: uma obra de reabilitação (Casa do Largo de Santa Cruz do 

Castelo, conduzida pelo arquiteto João Favila) e uma obra de raiz (o projeto da autoria do arquiteto 

Ricardo Bak Gordon), ambas localizadas na área de estudo.  

Esta última, será estudada em profundidade de modo a situar a discussão em torno da habitação 

contemporânea em contexto histórico. Em causa estão vários temas relacionados, principalmente, com 

a habitação contemporânea apoiada por um fundamento teórico, mas também, com o desenvolvimento 

da Casa em questão, num contexto como o da área de estudo. Pretende-se analisar, refletir e 

compreender a máquina de habitar, desde as suas obrigações funcionalistas até às condições de 

conforto contemporâneas, passando por várias temáticas essenciais a uma ideia global da casa e como 

ela se destaca no panorama arquitetónico atual. 
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Existem várias características que fazem com esta obra se distinga de outras habitações, 

designadamente pela particularidade de se desenvolver em altura, por força das características do lote 

e da respetiva envolvente. O terreno tem como um dos quatro limites, a muralha do Castelo de S. Jorge, 

sendo o limite oposto a rua Costa do Castelo - uma via estreita pavimentada com a calçada antiga 

ainda conservada. A necessidade do desenvolvimento em altura fez com que a distribuição funcional 

da Casa fosse, ela mesma, desafiada a tais condições. 

 

Motivação 

O presente tema nasce do interesse pela habitação contemporânea em contexto histórico-patrimonial, 

assunto que ganha cada vez mais impacto no debate arquitetónico atual. A oportunidade surge quando 

a construção da Casa na Costa do Castelo é concluída. Sugerido pelo autor da obra e pela Professora 

Ana Tostões, o tema da dissertação foca-se na Casa, mas todo o estudo do seu contexto é essencial 

para o estabelecimento da ideia de que a arquitetura é feita em continuidade no tecido urbano.  

Constitui também uma forte motivação a qualidade do projeto que, de um ponto de vista pessoal, é por 

si só tão elevada que justifica plenamente a investigação e a pesquisa no contexto do tema em questão.  

Foi também essencial a indiscutível relevância do trabalho que o arquiteto Ricardo Bak Gordon tem 

vindo a desenvolver, destacando-se cada vez mais no panorama da arquitetura contemporânea, tanto 

a nível nacional como internacional. E por isso mesmo, o reconhecimento da sua obra é evidente nesta 

dissertação. Quanto à Casa, a mesma surge no percurso do arquiteto com diretrizes utilizadas em 

outras intervenções, contudo esta destaca-se pelo seu contexto, pelo facto de se desenvolver 

verticalmente e ocupar 4 pisos para um agregado familiar de 4 pessoas, mas também pelas várias 

atmosferas criadas em cada um dos espaços pensados. Exemplos são a entrada da Casa, a garagem 

ou a biblioteca, um espaço que prima pela sua intimidade com referências atmosféricas do arquiteto 

mexicano Luís Barragán. 

 

Método  

A investigação implica a realização de trabalho de campo e de pesquisa documental para instruir a 

interpretação e síntese finais. A pesquisa estende-se a todos os centros de investigação de Lisboa para 

que se possa complementar, principalmente, o estudo da área da Colina do Castelo e a teoria da 

arquitetura doméstica.  

Adicionalmente, considera-se relevante que os arquitetos, autores dos casos de estudo, sejam 

entrevistados e questionados sobre as obras em questão, para deste modo completar a análise tanto 

de uma construção como de uma reabilitação em contexto histórico. 

A recolha fotográfica é também essencial, sendo esta um instrumento de ilustração de alguns temas 

discutidos na dissertação. As fotografias podem ser retiradas de referências bibliográficas, cedidas 

pelos autores das mesmas, ou tiradas pelo autor. Fará ainda parte do processo um extenso 
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levantamento bibliográfico sobre os diversos temas discutidos na presente dissertação, desde, como 

já referido, a história da Colina do Castelo referindo autores como Augusto Vieira da Silva, Pastor de 

Macedo, Norberto de Araújo e Júlio de Castilho todos conhecidos historiadores olisiponenses:  

“Em todos eles se descortina o mesmo objectivo e se assinala o mesmo factor de criação: investigar, 

estudar, esclarecer quanto existiu ou na Lisboa de outrora, explicar a origem e evolução de monumentos 

e casos, palácios e conventos, de ruínas e de relíquias do passado que substituíram e se deparam aos 

olhos dos que percorrem a cidade. Há em todos eles o desejo de tornar conhecida a história e o significado 

de quanto existe nesta Lisboa, as vicissitudes e ocorrências ligadas às suas ruas e praças.”1 

até ao tema da habitação apoiada por grandes arquitetos teóricos como Aldo Rossi ou mesmo Le 

Corbusier.  

 

Estrutura 

De modo a que se realizem os objetivos da presente dissertação, a sua estrutura inicia-se com uma 

Introdução, em que se descrevem e introduzem os objetivos, objeto de estudo, a motivação, o método 

a estrutura da mesma e o estado da arte. Todos os pontos essenciais para que se possa entender o 

contexto do que vai ser discutido, porquê e como.  

Depois de introduzido o tema, discute-se o enquadramento das habitações em estudo, neste caso, uma 

das sete colinas de Lisboa, a Colina do Castelo de São Jorge no capítulo Lisboa e a Colina do Castelo. 

Após uma breve introdução histórica sobre a criação da cidade de Lisboa e a consolidação da Colina 

ao longo do tempo, o texto foca-se naquele que será o ponto de partida da discussão do trabalho: a 

década de 1940. A partir deste momento podemos analisar e refletir, de um modo geral, as 

sobreposições existentes até ao momento da construção e da reabilitação das obras em estudo. Para 

tal, está implícito um momento muito importante na história da Colina e mais concretamente do Castelo 

de S. Jorge - a sua restituição. 

O terceiro capítulo é intitulado de Intervir na Colina onde se insere o tema da habitação e de como 

esta se adapta em contexto histórico, mas também a forma como podemos debater o papel da casa na 

história da arquitetura e onde, nela, temos a possibilidade de entender diretamente varias relações 

complexas. Pretende-se também compreender a casa como a “máquina de habitar” e realizar um 

estudo funcional da mesma. Seguido de uma análise às acessibilidades da área de estudo, 

complementada por uma revisão histórica do lugar, o tema da habitação surge com a apresentação 

dos dois casos de estudo (a construção e a reabilitação) que tem como objetivo entender o seu 

processo e modo de operar em cada caso em particular. Enquadra ultimamente a Casa no Largo de 

Santa Cruz do Castelo da autoria do arquiteto João Favila Menezes, que por sua vez a disseca numa 

introdução ao autor, numa análise da matéria existente e finalmente na Casa na Costa do Castelo, de 

modo a complementar e confrontar as diferentes formas de intervir neste território.  

                                                   
 
1 BRANCO, F. (1979) Breve História da Olisipografia, Lisboa, Ministério da Cultura e da Ciência, p.85 
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Posteriormente, no capítulo Casa na Costa do Castelo a dissertação irá focar-se no estudo do caso 

central, ou seja na análise, pesquisa e entendimento da Casa da autoria do arquiteto Ricardo Bak 

Gordon. Para que seja possível uma análise estruturada e completa, a mesma divide-se em vários 

tópicos desde uma introdução ao arquiteto e uma contextualização da Casa no seu percurso, tendo em 

conta toda a sua obra construída. Discute-se a adaptação do programa de habitação a este lugar.  

Ainda dentro da análise em questão, o mote das vistas é introduzindo de modo a conseguir identificar 

alguns momentos que transformaram o espaço construído da Casa para que possa ter vistas e 

estabeleça relações visuais tanto com o seu contexto mais imediato, a Colina do Castelo de S. Jorge, 

como com as restantes seis colinas de Lisboa, sabendo que a obra se apresenta numa posição 

privilegiada, “debruçada” sobre a cidade. O tema das condições de conforto contemporâneas num 

contexto como este surge neste alinhamento como essencial. Pretende-se explorar e definir as 

condições de conforto projetadas e identificar os mecanismos de apoio à sua criação, tais como a 

materialidade, texturas e ventilação. 

Para concluir os tópicos em estudo da Casa, destaca-se a luz como responsável pela criação de uma 

atmosfera única na habitação. A procura da introdução de luz natural no interior é muito óbvia, e alguns 

dos momentos criados para que a mesma se apodere da habitação são relevantes no conjunto criado 

e acabam por marcar a diferença no seu todo. 

Para finalizar, a Conclusão, que encerra todo o percurso criado nesta dissertação e que tem em si 

uma lógica estrutural muito definida. Este capítulo expõe análise critica do conjunto de tópicos 

discutidos anteriormente, tendo como objetivo agrupar e refletir estas temáticas, desde o contexto 

histórico até às, recentemente mencionadas, condições de conforto contemporâneas, passando pela 

discussão do papel da habitação no panorama arquitetónico até à questão das vistas. E um confronto 

direto entre as investigações dos dois casos de estudo, culminando nas considerações finais 

direcionadas àquela que é o rosto do trabalho, a Casa na rua Costa do Castelo, nº58. Pretende-se 

concluir que esta obra contemporânea se insere e enquadra na vida da Colina, sendo mais uma das 

suas sobreposições. A casa tem de se encontrar em continuidade com o tecido urbano da cidade 

consolidada. 

 

Estado da Arte 

De modo a contextualizar o tema e perceber a sua evolução ao longo dos tempos, existem livros e 

artigos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho e que servem como fundamento cientifico 

a alguns pontos que o introduzem. Primeiramente, destaca-se o conjunto de olisipógrafos responsáveis 

por investigar e contar a história de Lisboa, e mais concretamente na Colina do Castelo, área onde 

Augusto Vieira da Silva2 se especializou, estudando tudo o que engloba esta área, culminando no 

                                                   
 
2	Augusto Vieira da Silva (1869-1951) “Já foi escrito, mas não fica mal repeti-lo: o Engenheiro Vieira da Silva, 
segundo sua própria confissão, entrou na gloriosa confraria dos olisipógrafos porque, tendo lido a obra magistral 
de Júlio de Castilho sentiu a necessidade de localizar e pormenorizar monumentos e locais ligados a factos de 
relevo da vida da cidade [Lisboa]”. Fonte: DIAS, J. (1951) “Engenheiro Augusto Vieira da Silva”, Revista Municipal, 
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Castelo de São Jorge, este também alvo de estudos muito precisos e completos por parte do autor. 

Nas obras de Vieira da Silva destacam-se aquelas que se centram nas Cercas Fernandina e Moura 

nos livros: A Cerca Fernandina de Lisboa Volume I e II e A Cerca Moura de Lisboa Estudo 

Histórico Descritivo (ambos de 1987) de modo a introduzir e contextualizar a Lisboa antiga para que 

se possa contextualizar uma Lisboa para além dos anos de 1940, período em que este trabalho se 

foca. Ora, chegando a este ponto, é importante referir que a restituição do Castelo de São Jorge foi um 

marco muito importante na história de Lisboa e, claro, na Colina, sendo consequentemente fulcral na 

composição deste estudo. Por isso mesmo o livro Restauro do Castelo de S. Jorge (1940) vai 

completar aquele que foi o momento-chave para o início do estudo das sobreposições neste lugar até 

ao projeto de Ricardo Bak Gordon.  

Apesar do autor supra referido ter sido o principal historiador da Colina , existem outros olisipógrafos 

relevantes para o desenvolvimento deste tema entre os quais José-Augusto França, Norberto de Araújo 

e Irisalva Moita, esta última autora da obra O Livro de Lisboa (1994) que a certo ponto nos introduz o 

teatro romano3 (no qual procedeu a diversas escavações), tão próximo da Casa e com uma história tão 

antiga como a de este lugar. É também de destacar a obra de José Augusto-França A reconstrução 
de Lisboa e a Arquitetura Pombalina (1989) que nos informa e clarifica sobre a Lisboa antiga antes 

do terramoto, catástrofe tão marcante na história de Portugal e principalmente na capital pela forma 

como criou a oportunidade de fazer nascer uma nova cidade contrastante com a velha Colina. Sobre 

esta nova cidade, mais concretamente sobre a Baixa Pombalina, introduz-se o livro Lisboa 1758, O 

Plano da Baixa Hoje Catálogo da exposição (2008) da autoria de Ana Tostões que vem enquadrar 

a história da “vizinha” Baixa, que se encontra na base da área de estudo, relatando a sua profunda 

renovação até ao Martim Moniz (lugar também privilegiado por esta operação), excluindo a Colina do 

Castelo. 

Tornou-se essencial para a introdução ao trabalho no capítulo de Lisboa e a Colina do Castelo a 

Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo como património mundial da UNESCO 

da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (1985), que sintetiza aspetos fundamentais, desde 

a morfologia do lugar, ao tipo de densidade, ocupação e mobilidade. Serve, pois, para aprofundarmos 

o entendimento da forma como este ambiente se foi transformando até ao presente. Surge aqui 

também, resumidamente, uma introdução histórica aos povos colonizadores e uma cronologia desde a 

sua origem até à data da proposta, concluindo e confirmando o poder de síntese deste documento e a 

sua importância na dissertação. A dirigir esta proposta identificamos Rui Macedo. 

Ainda sobre este tema, mas com referências bibliográficas em formato de artigo ou revista 

reencontramos a autora Ana Tostões na Cidade e Memória: a Lisboa de Eduardo Portugal no 

                                                   
 
Publicação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, Ano XII (Nº48 1º Trimestre / 1951), p.7 – Merece a 
homenagem do Gabinete de Estudos Olisiponenses pelos 150 anos do seu nascimento, no corrente ano. 
3 “Possivelmente construída no tempo de Augusto, durante o séc. I d. C., e reconstruída na época de Nero (segundo 
inscrição descrita por autores do séc. XVIII), esta edificação romana foi descoberta por volta de 1798, quando se 
procedia à abertura dos caboucos para construção de edifícios no âmbito do projeto geral de reurbanização 
pombalina pós-terramoto de 1755.” Fonte: RIBEIRO, M. (1996), Os Capitéis Romanos do Teatro de Olisipo, 
Miscellanea em Homenagem ao Professor Bairrão Oleiro, Lisboa 
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Catálogo Digital de Exposições do Fotógrafo Eduardo Portugal (2004), no qual para além de 

identificarmos o seu texto rico na história de Lisboa nos anos 40, anos em que a cidade se encontrava 

num processo de transformação profundo, encontramos também várias referências visuais alusivas à 

época. A autora, destacada professora, arquiteta, crítica de arquitetura, historiadora e Presidente da 

Docomomo Internacional4, atribui a este texto uma conotação própria sobre a cidade em transformação, 

tornando-o essencial para complementar toda a pesquisa anteriormente realizada. 

Destaca-se também o Engenheiro Luis Tavares Ribeiro, também professor no Instituto Superior 

Técnico, especialista nas águas que habitam a zona de Alfama, em artigos como Águas de Alfama, 

dois milénios de fruição na revista Pedra & Cal, que nos informa sobre a riqueza desta zona 

introduzindo historicamente alguns aspetos essenciais da vida deste bairro da cidade.  

Uma vez contextualizado o lugar onde a intervenção se insere, maioritariamente no capítulo de Lisboa 

e a Colina do Castelo, segue-se no o capítulo “Intervir na Colina2 com a exposição dos temas que 

apoiam a construção da Casa e que servirão depois para uma análise mais completa da mesma. É o 

exemplo do tema da habitação, sustentado por uma pluralidade de perspetivas e reflexões, tais como 

dos arquitetos Viollet-Le-Duc, Adolf Loos ou Francisco Barata Fernandes, da socióloga Marion Segaud 

e do filósofo francês Gaston Bachelard. A multidisciplinaridade dos investigadores referenciados 

consciencializa-nos para a complexidade desta temática. Aqui destacam-se algumas obras que servem 

de apoio à discussão tais como o texto Architecture de Adolf Loos (1910) e L’ architecture française 

de Pierre Lavedan (1944), sendo que esta última destaca a complexidade do desenho e pensamento 

da habitação. Neste ponto, a tese de Doutoramento de Francisco Barata Fernandes Transformação e 

Permanência na Habitação Portuense: As formas da casa na forma da cidade é relevante para a 

questão da habitação que não se define só a si própria, mas também caracteriza a cidade. Não 

podemos esquecer a grande e conhecida obra de Aldo Rossi, L’ Archittettura della città (1966). 

Referência também à obra La Casa del Hombre (1999) de Le Corbusier 

No capítulo seguinte, após uma contextualização analítica dos temas gravitacionais à Casa, 

introduzem-se as formas de intervenção no território da cidade, com referência aos dois casos de 

estudo desta dissertação, sendo que uma se materializa através da reabilitação de um edifício de quatro 

pisos situado no Largo de Santa Cruz do Castelo e a outra se sobrepõe às ruinas da Vila Leitão, 

emergindo como uma construção nova. Surge então a Teoria do Restauro e da Reabilitação como tema 

fundamental para suportar os conceitos inerentes à Casa de João Favila. Aqui são citados e 

referenciados múltiplos autores e as respetivas doutrinas ou teorias, entre os quais Johann Joachim 

Winckelmann (Restauro Arqueológico), John Ruskin (Anti-Restauro), outra vez Viollet-Le-Duc 

(Restauro Estilístico), Camillo Boito (Restauro Moderno), Luca Beltrami (Restauro Histórico), Gustavo 

Giovannoni (Restauro Cientifico) e, por fim, Carlo Scarpa e Cesare Brandi (Restauro Crítico). 

Culminando numa investigação sobre o restauro em Portugal (mais concretamente a fim das operações 

                                                   
 
4  “A Docomomo Internacional é uma organização sem fins lucrativos dedicada à documentação e conservação de 
edifícios, locais e bairros do Movimento Moderno. Iniciado em 1988 por Hubert-Jan Henket, arquiteto e professor, 
e Wessel de Jonge, arquiteto e investigador, na Escola de Arquitetura da Universidade Técnica de Eindhoven, na 
Holanda.” Fonte: https://www.docomomo.com/about/organization 
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da DGEMN) com apoio à citação de Henrique Gomes da Silva em “Monumentos Nacionais: 
Orientação técnica a seguir no seu restauro” incluída em Actas do 1º Congresso da União 

Nacional (1934). 

Tal como o Restauro, o tema da Sobreposição na cidade compactada tem um papel importante na 

contextualização do presente trabalho. Neste caso emerge Le Corbusier como o impulsionador da 

“tábua rasa”5 com o Plan Voisin (1925) ou o seu livro Maniére de penser L’ Urbanisme (1946). Autor 

que será referenciado noutros capítulos do trabalho dada a sua importância na história da arquitetura. 

O tema merece também o apoio científico da autora brasileira Marisa Barda no seu livro Espaço (Meta) 

Vernacular na cidade contemporânea (2009) que nos informa como intervir na cidade a partir das 

sobreposições. Outros arquitetos são referenciados para que nos possamos aproximar de um 

esclarecimento de formas de intervir no território consolidado, visto que é nesta temática que os dois 

casos de estudos se apoiam e se distanciam.  

O restante trabalho expõe diversos tópicos inerentes à complexidade da arquitetura que servem, por 

fim, para completar a análise dos casos de estudo e principalmente a Casa na Costa do Castelo. Entre 

estes estão temáticas como a da luz, onde nos serve a reflexão do já mencionado Le Corbusier na sua 

conhecida obra Vers une architecture (1924) para desafiar esta mesma visão na conceção da obra 

de Ricardo Bak Gordon, ou até mesmo quando falamos de condições de conforto contemporâneas 

onde incluímos o Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo da 

autoria de João Favila, do qual o seu projeto da Casa do Largo de Santa Cruz do Castelo vai depois 

beneficiar. Destaca-se também a obra (outra) de Ana Tostões Arquitetura Portuguesa 

Contemporânea (2008) que insere a arquitetura contemporânea de modo a incluir a principal Casa em 

estudo. Concluindo com o coincidente foco da recente edição de setembro da revista “Casabella”, 

protagonizado pelo arquiteto Federico Tranfa no artigo A Lisbona, sulla Colina del Castello di São 
Jorge (2019), algo essencial no apoio ao estudo em causa, tanto na Casa de Ricardo Bak Gordon 

como na de João Favila. 

As condições de conforto contemporâneas passam por questões muito técnicas a partir dos sistemas 

naturais ou não naturais de aquecimento ou arrefecimento de uma habitação, e por isso mesmo são 

investigados todos os mecanismos responsáveis pela manipulação das condições de conforto da Casa 

na Costa do Castelo. 

Toda a Bibliografia referida foi um contributo essencial para a presente dissertação que pretende 

enquadrar os casos de estudo no panorama da arquitetura contemporânea como projetos de exceção 

num lugar de carácter similar. Todas as obras referidas foram importantes para relatar e investigar, 

desde a história do lugar e de como este se transformou ao longo do tempo, até à complexidade de 

pensar e desenhar uma habitação.  

  

                                                   
 
5 Expressão que demonstra a ideia de rutura no pensamento da conceção da cidade, sendo impulsionado pelo 
arquiteto Le Corbusier, mostra um desenho sem pré-existências, apenas originado a partir de um plano novo. 
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1. Lisboa e a Colina do Castelo 

A velha cidade 

A Colina do Castelo de S. Jorge apresenta-se como o ponto embrionário da cidade de Lisboa e, sendo 

um lugar de carácter excecional, foi desde sempre cobiçado pela sua localização estratégica, visto que 

se encontra na inflexão do Tejo, debruçada sobre ele e no ponto em que existe uma visibilidade 

panorâmica privilegiada. 

Quem fundou e quando a cidade de Lisboa é, por enquanto, impossível apurar através de documentos 

escritos ou de edificações. Contudo, existe a hipótese de terem sido os fenícios a originar a mesma, 

dando-lhe o nome de Alis Ubbo. Ou pode ter estado a civilização grega na origem da sua fundação, 

apelidando-a de Elassippos. Quando os romanos invadiram a Península, em 205 a.C., e ocuparam a 

já importante província lusitana, “o nome fenício ou grego foi corrompido para Olisipo”6. 

Depois de conquistada a cidade, os romanos trataram de a fortificar para que pudessem defender o 

seu mais recente triunfo. As fortificações eram constituídas pelo “castellum” (que ocupa o lugar do atual 

Castelo) e pelas muralhas que seguiram o mesmo traçado das atuais. 

Em 714 d.C. a cidade caiu no domínio dos muçulmanos, que acabavam de invadir a península ibérica, 

trazendo consigo uma civilização muito evoluída. A cidade, agora nas mãos da comunidade islâmica, 

passa-se a chamar Olisibona (ou Lissabona). Durante este período construiu-se a Cerca Moura (ou 

Cerca Velha) que serviu de cerco para que os muçulmanos pudessem resistir, durante quatro meses, 

à investida de D. Afonso Henriques, até que em 1147 este conquista a cidade de Lisboa. É depois, em 

1373, que D. Fernando I reconhece a necessidade da construção de novas muralhas para proteção da 

cidade, em contraposição à Cerca Moura (ou Cerca Velha) - a Cerca Nova (ou Cerca Fernandina). 

Nesta obra trabalharam os mestres João Fernandes e Vasco Brás7. Mais tarde, D. João I elege São 

Jorge como padroeiro do reino de Portugal e do Castelo, apelidando-o assim de Castelo de S. Jorge.  

O Castelo e a cidade de Lisboa vão tomando vários nomes e denominações. Em 1650 o arquiteto João 

Nunes Tinoco denomina o Castelo como Castelejo8 o qual foi ocupado por quartéis e prisões durante 

o domínio filipino.  

A norte do monte do Castelo, na então freguesia de Santa Justa, fica o bairro da Mouraria que D. 

Afonso Henriques destinou para a habitação e cemitérios dos mouros expulsos da cidade depois da 

conquista. A sul do monte encontra-se Alfama que mantém a sua morfologia praticamente inalterada 

desde a sua constituição, pós-terramoto de 1755. 

                                                   
 
6 VIEIRA DA SILVA A. (1898) O Castello de S. Jorge - Estudo Histórico - Descriptivo, Lisboa, Typographia do 
Commercio 
7 SILVA, J. (1991) Registo do “Castelo de São Jorge e Cercas de Lisboa” (IPA00003128), SIPA – Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico da DGEMN 
8 s. m. pequeno castelo ou castro, Dicionário da Língua Portuguesa, Universal, Texto Editores 
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É em 1910 que a área do Castelo é classificada como monumento nacional que engloba o Castelejo e 

as suas muralhas e alguns edifícios na sua praça que estariam ocupados pelo antigo quartel. 

Em 1928 é criada a DGEMN (Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) e os nos anos 30 

e 40 assistimos a uma série de intervenções, particularmente em construções medievais, nas quais, de 

um modo geral, se mantém a ideia de restituição do original. Para além das intervenções pontuais em 

diversos edifícios destaca-se, nos anos 40, um investimento em grandes obras de infraestruturas, mais 

concretamente na consolidação e restauro da área de Alfama e especialmente do Castelo de São 

Jorge. 

 
1. Vista de Lisboa (Pintura a óleo sobre tela. Ass. Detarge, 1797), da coleção do Exmº Senhor João de Albuquerque de Melo 
Pereira e Cáceres. Fonte: DIAS, J. (1951) “Engenheiro Augusto Vieira da Silva”, Revista Municipal, Publicação Cultural da 
Câmara Municipal de Lisboa, Ano XII (Nº48 1º Trimestre / 1951), p. 18 
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A Colina nos anos 40 

A restituição do Castelo de S. Jorge 

A restituição e reabilitação do Castelo de S. Jorge a cargo da DGEMN (realizada no âmbito das 

comemorações centenárias da fundação da nacionalidade e da restauração da independência de 

1940), obra escolhida como o exemplo máximo da nacionalidade pelo Estado Novo9, foi crucial para a 

reabilitação da imagem debilitada do monumento. Muitos dizem mesmo que já não se tratava de um 

Castelo. A limpeza e avaliação de vários elementos acumulados ao longo do tempo foram essenciais 

para que se pudesse estabelecer uma imagem sólida daquilo que deveria ser o antigo “castellum”. 

Coroando a Colina, e sendo esta apelidada em sua homenagem, a restituição deste monumento foi 

responsável pela restruturação na imagem de toda a envolvente, mais concretamente nos anéis mais 

próximos que o circundam, como por exemplo a rua Costa do Castelo que tem a particularidade de 

fazer parte do bairro da Mouraria e acabar onde começa Alfama. Foi responsável na limpeza da Colina, 

no sentido em que os trabalhos realizados na década de 40 (com o objetivo de realçar o antigo 

monumento na paisagem urbana) trataram de restruturar, reorganizar e reabilitar alguns edifícios 

degradados ou torreões inutilizados, enfatizando assim as muralhas do monumento, principalmente 

nos alçados Norte e Oeste. Com isto, a intervenção foi um agente de modificação em grande escala 

no tecido urbano envolvente. 

     
2. Vista do Castelo antes da Intervenção (1938) Fonte: VIEIRA 
DA SILVA, A. (1898) O Castello De S. Jorge - Estudo Historico 
Descriptivo, Lisboa               

 
3. Vista do Castelo após a Intervenção (1941) Fonte: VIEIRA 
DA SILVA, A. (1898) O Castello De S. Jorge - Estudo Historico 
Descriptivo, Lisboa              

               
De facto, a restituição do Castelo foi uma tentativa de recomposição histórica sem intenção de 

reconstituir à luz do que era antes, mas sim de homenagear a imagem cultural do Castelo medieval 

português, para que este se libertasse da camuflagem onde estava embutido e sobressaísse na 

paisagem urbana de Lisboa, mais concretamente na Colina que tem como base. O processo foi tão 

extenso que teve de ser dividido em duas fases: uma primeira em que se concentraram os esforços na 

limpeza de entulho, escavações e demolições, e uma segunda parte na qual se realizaram as obras 

destinadas à reconstituição do Castelo em si.  

                                                   
 
9 Regime político que entrou em vigor Portugal a 11 de Abril de 1933, data da entrada em vigor da Constituição de 
1933 e terminou com a Revolução de 25 de Abril de 1974. A principal figura deste regime, fundador e líder: António 
de Oliveira Salazar (1889-1970) 
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O Castelo de S. Jorge e a sua envolvente, tal como os vemos hoje, são, pois, consequência, quase 

direta, das obras de restauro do monumento nacional. O mesmo se pode verificar pelas figuras abaixo 

que evidenciam claramente as colossais diferenças, especialmente no Castelo, entre o antes e o 

depois, e pelas quais nos apercebemos da intenção clara de dignificar, glorificar e destacar o 

monumento em homenagem à pátria antiga, apanágio do Estado Novo. Para tanto, foi essencial a 

remoção dos edifícios que outrora serviam de quartel já que estes representavam um significativo 

bloqueio à visibilidade dos muros. Tanto o Castelo como as suas muralhas foram evidenciados, por 

vezes apenas por ação do desbastamento de vegetação ou limpeza de destroços, mas também pela 

demolição de edifícios debilitados e que estariam a causar ruído à paisagem urbana.   

Augusto Viera da Silva, considerado por muitos o Olisipógrafo mais importante da história da cidade, 

escreve num dos seus vários livros que:  

“(...) desde cerca de trinta anos que se considera que os disformes edifícios dos aquartelamentos no 

Castelo de S. Jorge constituem uma mancha desagradável no meio do casario da cidade (...) não era 

chegado ainda o momento oportuno, mas esse veio agora com o ressurgimento do nacionalismo 

português, e com a melhor compreensão do culto do passado, e do respeito pela história e tradições”. 

Acrescenta ainda “o benefício que o Governo prestou à cidade capital do Império restaurando-lhe o seu 

Castelo, núcleo provável dos primeiros povos históricos que fundaram a póvoa (...) que se tornou a 

nossa bela cidade de Lisboa”10. 

     
4. Vista da Colina do Castelo antes da Intervenção de 1940 
Fonte: SILVA, J. (1991) Registo do “Castelo de São Jorge e 
Cercas de Lisboa” (IPA00003128), SIPA – Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico da DGEMN            

 
5. Vista da Colina do Castelo depois da Intervenção de 1940 
Fonte: SILVA, J. (1991) Registo do “Castelo de São Jorge e 
Cercas de Lisboa” (IPA00003128), SIPA – Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico da DGEMN  

  
É difícil identificar todas as modificações realizadas no anel mais próximo do Castelo, mas analisando 

e comparando as duas imagens temos a perceção de que a dignificação do monumento introduziu uma 

hierarquia à Colina, há muito necessária, e, por conseguinte, estruturou e consolidou o seu tecido 

urbano. Na primeira imagem, existe uma homogeneidade entre o antigo Castelo e os edifícios 

envolventes o que confunde e degrade a imagem do antigo castelejo, enquanto na segunda imagem o 

mesmo é posicionado com destaque e distinção da primeira fileira de edifícios, possibilitando assim a 

                                                   
 
10 VIEIRA DA SILVA, A. (1940) “O Castelo de Lisboa -Trabalhos de Restauração Realizados em 1939-1940”, 
Boletim da Ordem dos Engenheiros, Lisboa, Separata 
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separação da imagem por três níveis: o Castelo, o aglomerado de edifícios da encosta oeste e por fim, 

a Baixa11.  

Fernando Pessoa menciona, num texto escrito em 1925, a degradação do ambiente em volta do 

Castelo, contudo valoriza-o e incentiva a sua visita antecipando o seu potencial:  

“O turista que tenha tempo de sobra não deve deixar de subir a este Castelo, construído num alto de onde 

se domina uma ampla vista do Tejo e de grande parte da cidade. O Castelo tem três portas principais, 

conhecidas como da Traição, de Martim Moniz e de S. Jorge. Todas elas são muito antigas. O próprio 

Castelo é assaz notável. Foi construído pelos Mouros e, segundo parece, fazia parte das fortificações de 

Lisboa, com as suas grossas muralhas, ameias e torres. Dele fizeram os reis sua residência e foi também 

cenário de muitos eventos notáveis na história política de Portugal. Hoje em dia, ainda que rodeado e 

obstruído por um grande número de casas, cheio de quartéis, modificado, deteriorado e mutilado por 

terremotos e abusos ele é ainda merecedor de ser visto por aquilo que um dia foi. A vista do Castelo é 

maravilhosa.”12 

Em modo de conclusão, podemos então confirmar a extraordinária importância das obras realizadas 

entre 1938 e 1941, pois que alteraram radicalmente o destino daquela que é uma das sete colinas de 

Lisboa: a Colina do Castelo de São Jorge. Sendo este período tão marcante na história da Colina, serve 

de início ao presente estudo de exploração e análise das sobreposições deste local, desde as extensas 

operações de restauro até aos dias de hoje, culminando na Casa na Costa do Castelo, finalizada em 

março do presente ano.  

 

  

  

                                                   
 
11 “Há 250 anos, na sequência do grande terramoto de 1755, criava-se o primeiro plano da Baixa-Chiado para 
reconstrução da cidade. Tratou-se, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista operativo, de um instrumento 
fundamental e pioneiro. (...) Os reconstrutores de Lisboa fizeram de uma catástrofe uma oportunidade para 
anteciparem o futuro, transformando a destruição em criação” in TOSTÕES, A. (2008) Lisboa 1758, O Plano da 
Baixa Hoje Catálogo da exposição, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa; A Baixa, ao contrário da Colina do Castelo 
privilegia de uma reestruturação consequente do terramoto de 1755. 
12 PESSOA, F. (2011) Lisboa: O que o turista deve ver, 11ª Edição, Livros Horizonte, Lisboa 
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O tecido urbano 

A Colina do Castelo de S. Jorge, onde se implantam o bairro de Alfama, o bairro da Mouraria e o 

monumento nacional a que se deve o nome da mesma, tem como limites13: a sul (limite do bairro de 

Alfama) a Rua da Alfândega até à Rua Jardim do Tabaco, a este a Rua da Madalena até à Praça do 

Martim Moniz, a norte (bairro da Mouraria) a Calçada de Santo André, contornando depois a oeste a 

igreja de São Vicente de Fora e o atual Museu Militar, desaguando no bairro de Alfama. Recorreu-se 

como fonte a este trabalho à Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo como património 

mundial da UNESCO de 1985 chefiada pelo arquiteto Rui Macedo. Nesta proposta podemos encontrar 

um estudo absoluto da Colina, desde a sua simples delimitação à morfologia urbana e ocupação. 

Através do documento conseguimos ter uma melhor perceção da ocupação urbana da encosta, como 

acontece no caso das seguintes imagens (figuras 6 e 7), que transmitem um mapa de cheios e outro 

de vazios14. 

 
6. Esquema de Espaço Edificado Fonte: C.M.L. (1985) 
Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo 
como património mundial da UNESCO        

    

 7. Esquema de Espaço não Edificado Fonte: C.M.L. (1985) 
Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo 
como património mundial da UNESCO   

Os mapas acima são igualmente relevantes na medida em que clarificam os limites da encosta do 

Castelo como possível património classificado. Sendo este um terreno tão irregular, tanto ao nível 

topográfico (variando entre o nível das águas do mar e os 90 metros de altitude – Castelo de São Jorge) 

como dos seus limites físicos, o estudo em referência vem esclarecer a linha que define este território. 

Na figura 6, que nos mostra o esquema de ocupação urbana, identificamos um aglomerado de 

edificações bem delimitado pelas suas características morfológicas, pela sua densidade ou até mesmo 

pela sua reduzida dimensão (por exemplo no bairro de Alfama). Alfama tem a particularidade de se 

enquadrar inteiramente no espaço classificado como encosta, enquanto a sua vizinha a norte, Mouraria 

é dividida pela Calçada de Santo André. É também aquela que inclui o principal caso de estudo do 

presente trabalho, sendo caracterizada por uma densidade menor de edificado. O contraste entre os 

dois esquemas acima reproduzidos realça o quão construído é este território, percebendo-se que é 

                                                   
 
13 Limites definidos a partir do estudo: C.M.L. (1985) Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo 
como património mundial da UNESCO 
14 Aqui, os “Cheios” refere-se ao edificado da cidade contrabalançando com o seu negativo, os “Vazios” que 
correspondem ao espaço não edificado. Desta forma lemos claramente a morfologia urbana deste território. 
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composto por um aglomerado de edificações e pouca área não edificada, o que torna a zona de estudo 

mais passível de sobreposições ao longo do tempo. Se atendermos ao facto de o espaço não edificado 

não ser o mesmo que espaço público, reduz-se ainda mais a possibilidade de realização de 

infraestruturas ou praças públicas, tornando esta zona num objeto de circulação restrito e condicionado. 

São, portanto, raros os momentos de desafogo desta densidade urbana, pontuando-se na Sé de 

Lisboa, nas Portas do Sol, e, claro, no Castelo de São Jorge15, mas este, atualmente, com entrada 

condicionada. No seguinte esquema (figura 8) é evidente que o destacado tem um carácter 

maioritariamente linear e não toma, muitas vezes, a forma de largo ou praça, transformando a encosta 

num território pulsante composto por interseções e caminhos vernaculares, consequência de uma 

morfologia urbana centenária. Na segunda imagem (figura 9) exibe-se um esquema com 4 categorias, 

entre as quais: zonas de vizinhança intensa, áreas de estar, movimentação comercial e zonas de 

mercado ao ar livre. A primeira categoria é evidente tanto no bairro de Alfama a sul, como na Mouraria 

a norte. O esquema indica-nos uma movimentação comercial perimetral, que permanece até aos dias 

de hoje, o que se compreende, pois, o núcleo do território é maioritariamente habitacional, registando-

se apenas, pontualmente, alguma atividade comercial em Alfama e próximo da Sé de Lisboa. A 

categoria de zonas de mercado ao ar livre é uma característica apenas identificada na vertente sul do 

monte do castelo. 

 

8. Esquema de Espaço Público Fonte: C.M.L. (1985) Proposta 
de Classificação da zona da Encosta do Castelo como 
património mundial da UNESCO       

 
9. Esquema de Movimentações Fonte: C.M.L. (1985) Proposta 
de Classificação da zona da Encosta do Castelo como 
património mundial da UNESCO

É agora evidente o contraste entre o esquema de não ocupação urbana das figuras anteriores (figuras 

6 e 7) e a presente sintetização de espaço público, realçando-se mais uma vez a densidade das 

edificações e a falta de espaço de desafogo para que os habitantes se possam reunir, cruzar ou 

simplesmente estar. De notar que apesar da data da proposta, e salvo algumas alterações, este estudo 

apresenta-se atual pois as características físicas, a morfologia urbana e a ocupação da encosta 

mantêm-se praticamente inalteradas desde as obras de restituição do Castelo de S. Jorge, objeto de 

análise anterior.  

                                                   
 
15 No Castelo de São Jorge a área de espaço público é abundante, mas este é condicionado pelas suas muralhas. 
No caso das Portas do Sol, a sul, debruçado sobre Alfama, passando pelo Miradouro de Santa Luzia, encontramos 
um desafogo na densidade urbana existente. 
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Prosseguindo para o tema da circulação e acessibilidades as seguintes imagens vão permitir uma 

análise de fluxo e espaço público, sendo que a figura 10 trata de identificar as pequenas praças e largos 

existentes como áreas de preservação, e a figura 11 esquematiza a intensidade de fluxo rodoviário no 

período em referência o qual, como é sabido, sofreu alterações significativas até aos dias de hoje. 

É possível, pois, identificar os dois principais fluxos, que aliás se mantêm atualmente, o fluxo perimetral 

do monte do Castelo, desde a Rua da Madalena à frente Tejo, na base do bairro Alfama, que coincide 

com a principal atividade comercial e a artéria que circunda a Colina. Outra corrente de grande 

importância é aquela que trespassa este território partindo da Baixa e acabando na calçada de Santo 

André, desaguando, ultimamente, na Praça do Martim Moniz. É a partir deste eixo, que podemos aceder 

a outros pontos importantes da Colina, nomeadamente ao Castelo de São Jorge, mas também à Igreja 

São Vicente de Fora, ainda que sejam ligações de menor intensidade. Existem depois algumas 

ramificações no bairro de Alfama que ligam as suas vertentes norte e sul. De notar que na zona norte 

da encosta, o fluxo rodoviário apenas acontece condicionadamente, sendo esta área especialmente 

densa em habitação. Um exemplo disso é a rua da Costa do Castelo que com aproximadamente três 

metros e meio de largura, apenas serve habitações como é o caso da Casa em estudo, mencionada 

nos capítulos posteriores.  

      
10. Esquema de Praças e Largos Fonte: C.M.L. (1985) 
Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo 
como património mundial da UNESCO 

 
11. Esquema de Intensidade de fluxo rodoviário Fonte: C.M.L. 
(1985) Proposta de Classificação da zona da Encosta do 
Castelo como património mundial da UNESCO 

Esta densidade habitacional, característica da vertente norte, resulta na falta de espaço amplo, e, por 

conseguinte, espaço público, como podemos ver no esquema de praças e largos. Tal facto é óbvia 

consequência das dificuldades inerentes à própria topografia, uma vez que nesta zona se faz sentir um 

maior declive na encosta16. O bairro de Alfama acaba por beneficiar de um declive, ainda que elevado, 

menor do que na zona norte, o que cria mais condições de acessibilidade, espaços públicos e atividade 

comercial, tornando este bairro mais rico e diversificado. A topografia da área em análise acaba por ser 

um dos temas mais relevantes para o estudo da Colina do Castelo, pois é um agente muito importante 

na morfologia urbana, quer do bairro de Alfama, quer no da Mouraria.  

                                                   
 
16 Enquanto Alfama beneficia de uma maior área de implantação que lhe confere o privilégio de uma topografia 
não tão agressiva como a da Mouraria que sofre de um espaço condicionado a uma implantação menor e por 
conseguinte vive de um declive acentuado. 
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Mouraria e Alfama 

Os dois bairros mencionados anteriormente e assinalados na figura 13 (1 – Mouraria e 2 – Alfama), o 

primeiro localizado na encosta norte e o segundo a sul, são os bairros embrionários da cidade. O bairro 

da Mouraria (designação originária do facto de D. Afonso Henriques ter confinado esta zona aos 

mouros17) situa-se entre o vale do Martim Moniz e ocupa também a vertente poente da Colina da Graça. 

Já a vizinha Alfama, palavra de origem árabe para designar termas ou fontes de água, pois esta era e 

é uma zona muito rica em água tendo inúmeros canais, chafarizes, bicas, poços e cisternas, encontra-

se na vertente sul do monte, debruçada sobre o rio Tejo onde desaguam as suas águas. Ambos 

mantiveram no essencial a sua morfologia no pós-terramoto de 1755, com destaque para Alfama onde, 

ainda hoje, é possível identificar traços claros dessa época. 

 

 12. A topografia da Colina Fonte: C.M.L. (1985) Proposta de 
Classificação da zona da Encosta do Castelo como património 
mundial da UNESCO       

 
13. Mouraria e Alfama delimitadas na Colina do Castelo Fonte: 
C.M.L. (1985) Proposta de Classificação da zona da Encosta 
do Castelo como património mundial da UNESCO

Em particular a Mouraria sofreu de poucas reabilitações após o grande terramoto de 1 de Novembro, o 

que levou a uma estagnação desta zona urbana. Nunca tendo sido integrado no plano de remodelação 

da Baixa, o processo de degradação do bairro permaneceu durante centenas de anos18. Foi mais tarde 

valorizada com o crescimento que se fez sentir na cidade, “o crescimento urbano dos séculos XVIII e 

XIX atribuiu aos bairros montanhosos um papel quase exclusivo da classe trabalhadora, tornando-os 

guardiões da tradição (...)”19. 

É depois, durante o Estado Novo, a par do investimento realizado nas obras de restituição do Castelo 

de S. Jorge que se realizam algumas reabilitações nesta área urbana com o principal objetivo de escoar 

o trânsito e que resultam, principalmente, no alargamento de vias como é o caso da importante 

intervenção na Rua da Palma ou da remodelação do Arco do Marquês de Alegrete. Importante referir 

que, ao contrário da Baixa Pombalina, a Colina do Castelo não foi alvo do investimento e da vontade 

de remodelação após o terramoto tendo tido, por conseguinte, um desenvolvimento e recuperação 

muito mais lentos. Contudo e paradoxalmente foi essa mesma falta de intervenção que nos permite 

                                                   
 
17 Considerados os povos vindos do Norte de África que ocupavam a cidade de Lisboa à data da sua conquista. 
18 O bairro passou por muitas fases em que a degradação era tal que as condições de vida se tornavam nulas.  
19 TRANFA, F. (2019), “A Lisbona, sulla Colina del Castello di São Jorge”, Casabella, Ano LXXXIII (Nº901, 
Setembro / 2019), pp. 76-78 
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entender a morfologia e a malha urbana na sua génese. 

Alfama, mais do que a Mouraria que sofreu algumas alterações na sua morfologia urbana, mantém 

ainda hoje características intrínsecas e transversais à história de Lisboa, sendo uma área onde a 

arquitetura, principalmente contemporânea, não tem por fim causar impacto ou marcar a diferença, mas 

sim integrar-se e respeitar a sua envolvente centenária, o que traz consigo um grande peso histórico e 

responsabilidade. Este bairro acaba por ser o grande embaixador da ideia de que a arquitetura não 

pode romper a continuidade da malha urbana na linha temporal, e deve permanecer fiel aos princípios 

da sua envolvente. 

 
14. Alfama em 1939, Escadinhas de São Miguel. Fotografia de 
Eduardo Portugal Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

	
15. Alfama em 1939, Rua de S. Tomé. Fotografia de Eduardo 
Portugal. Fonte Arquivo Municipal de Lisboa 	

 
16. Alfama em 1953, Rua de São Tomé. Fotografia de Eduardo 
Portugal. Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 
17. Alfama em 1939, Calçada de São João da Praça, Esquina 
do Beco das Canas. Fotografia de Eduardo Portugal Fonte: 
Arquivo Municipal de Lisboa 

Com esta coleção de imagens (figuras 14, 15, 16 e 17) ganhamos uma perceção da atmosfera vivida 

em Alfama nas décadas de 30 e 40, anos que, como anteriormente abordado, são palco de grandes 

intervenções orquestradas pelo engenheiro Duarte Pacheco20 enquanto ministro das obras públicas. 

São estes anos que ditam, a partir do Plano Diretor “de Groër”21, as vias principais e estruturantes da 

nova cidade de Lisboa, com um projeto que engloba e intervém em toda a área urbana, estabelecendo 

os seus limites. Foi então uma época em que, a par com à ação da Direção Geral dos Monumentos 

Nacionais para valorização dos principais monumentos, Lisboa aparece como revitalizada e orgulhosa 

                                                   
 
20 Duarte Pacheco (1900-1943) responsável por uma transformação profunda no país. Diretor do Instituto Superior 
Técnico, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Ministro das Obras Públicas e Comunicações.  
21 Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa – PGUEL de 1948. Foi em 1938, que a Câmara Municipal 
de Lisboa sob a presidência de Duarte Pacheco contratou o arquiteto urbanista Étienne de Gröer que definiu as 
grandes linhas de desenvolvimento da cidade. 
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de si mesma e do seu passado, mas com a preocupação de atrair o progresso como ferramenta do 

desenvolvimento.  

Um exemplo disso mesmo foi a já abordada restituição do Castelo, definida por portaria22. Reconhecido 

como o mais antigo monumento de Lisboa: a “verdadeira acrópole da nação”, justificou-se, assim, a 

necessidade de o dignificar “desafrontando-o de malefícios construtivos, isolando-o na sua solene 

beleza, reintegrando-o enfim, quanto possível, na sua rude e expressiva estrutura de fortaleza de outros 

tempos”. Pensado como uma “comemoração centenária da Fundação da Nacionalidade e da 

Restauração da Independência reunidas na data conjunta de 1940”, o governo levou a cabo a 

“reintegração do Castelo de S. Jorge, a sua completa dignificação, mostrando de novo a Lisboa e ao 

País o glorioso monumento em toda a sua expressão militar”.  

Ora,  Alfama conseguiu manter-se fiel a si mesma, apesar de todos os incentivos intervencionistas que 

a assombravam, chegando a haver um debate sobre a reurbanização do bairro com um traçado ao 

estilo parisiense de Haussmann23,  urbano racional e descaracterizado. Vozes como a de Júlio de 

Castilho24, importante olisiponense, opuseram-se à ideia. Porém, a Mouraria foi palco de grandes 

intervenções, mais concretamente a baixa Mouraria, onde se demoliram grandes quarteirões para dar 

lugar à praça a que chamamos Martim Moniz. As imagens seguintes demonstram uma época de 

transição na história da Mouraria. Na génese destas intervenções estiveram questões de saneamento 

básico e de melhoria das condições de vida da população, condenada há muito pela degradação desta 

área, aliadas às necessidades crescentes de circulação viária.  

Podemos citar o importante olisipógrafo, Gustavo de Matos Sequeira que em 1934, afirmou que a 

evolução da cidade atravessava o pior momento até à data e que a solução dos problemas de trânsito 

acrescidos na época devido à “garganta de S. Roque, o funil do Arsenal, o desembocar na baixa da 

rua Nova da Palma, além do empachamento irritante dessa instituição alfacinha que são os elétricos, 

circulando por onde nunca deviam circular, donos abusivos de todos os espaços livres”25, impunha-se 

na capital. E para isso redesenhou-se àquela que é hoje a praça do Martim Moniz onde outrora 

tomavam lugar “becos e vielas, escadinhas e ruas, valas de escoamento das águas do vale, arcos 

ligados a palácios, igrejas e teatros”26 entre os quais o arco e o palácio do Alegrete, a igreja do Socorro 

ou o teatro Apolo. 

Revelam-se, então, os anos de 1930, 40 e até 50 como, possivelmente, os mais importantes da história 

de Lisboa do século XX, pois vão provocar alterações importantíssimas na morfologia da cidade, 

criando mudanças que se revelam até aos dias de hoje. É manifesta a importância do Estado Novo que 

foi o grande catalisador de uma Lisboa como a vemos hoje, revitalizada e renovada, afogada das 

                                                   
 
22 Portaria de 29 de agosto de 1938, cf. Diário do Governo no 203 – II Série, de 01/09/1938.	
23 Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), o responsável pelo desenho da cidade de Paris. Autor do Plano de 
Haussmann que destrói quase 20.000 edifícios para construir novos e deste modo reestruturar por completo as 
linhas da cidade. Introduz conceitos como as avenidas, monumentalidade, etc. 
24 Júlio de Castilho (1840-1919) distingue-se por ser um dos mais importantes olisipógrafos na história da cidade, 
publicando várias obras sobre a mesma. 
25 SEQUEIRA, G. M. (1934), “A evolução de Lisboa”, Separata das Conferências sobre Problemas 
26 TOSTÕES, A. (2014) “Cidade e Memória: a Lisboa de Eduardo Portugal”, Catálogo Digital de Exposições do 
Fotógrafo Eduardo Portugal, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, p. 69 - 78	
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mágoas do terramoto de 1755 que tanto destabilizou a sua imagem e que assombrou a cidade durante 

muitos anos.   

 
18. Rua do Arco do Marquês do Alegrete, depois da 
demolição do palácio, 1947. Fotografia de Eduardo Portugal 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa  

 
19. Rua do Arco do Marquês do Alegrete, durante a demolição 
do palácio, 1947. Fotografia de Eduardo Portugal Fonte: 
Arquivo Municipal de Lisboa 

Destaque também para a relevância da última década do século XX na história destes bairros, com 

ênfase no pós-incêndio do chiado de 25 de agosto de 1988, quando os arquitetos e pensadores da 

cidade se focaram no potencial atmosférico da Colina, especialmente na vertente sudoeste com a sua 

estonteante vista sobre a cidade e o rio, resultando em várias propostas alvo de análise adiante na 

investigação. 

Concluindo o presente capítulo, nota especial ao grande e reconhecido ilustrador desta tão marcante 

época, Eduardo Portugal (1900-1958), fotógrafo que nos mostra a atmosfera de uma Lisboa em 

transformação, do seu espaço em construção, como homenageia a Professora Doutora Ana Tostões 

uma vez mais no seu texto “Cidade e Memória: A Lisboa de Eduardo Portugal”: 

“É esta memória que Eduardo Portugal trabalha com a consciência do registo de uma Lisboa que se 

urbanizava, que se civilizava ao gosto de uma moralidade feita de passado e futuro. Este discurso da 

cidade é descrito segundo três vetores que não tinham que ser antagónicos: a história, os valores do 

progresso e a adesão a uma certa política de engrandecimento da capital do império” 
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2. Intervir na Colina 

Arquitetura feita em continuidade 

A arquitetura moderna levantou inúmeras questões, tendo muitos assumido este movimento como de 

transição. Tal como sugerido por Cesar Daly27, viviam-se “tempos de crise”, por um lado a tentativa de 

uma arquitetura representativa da sua época, por outro a noção da importância das referências 

históricas. Foi um período marcado pelo ceticismo e falta de orientações. 

Decorriam os anos 50 do século XX e a discussão sobre o estado da arquitetura ganha eco na sua 

história. Foram anos de incerteza quanto a um estilo próprio e forma de agir, e vivia-se um momento 

de impasse. As questões pairavam sobre o intelecto dos teóricos, historiadores e arquitetos, entre os 

quais Le Corbusier, considerado o mestre da arquitetura moderna.  

É neste contexto que aparecem duas ideias: o historicismo e o ecletismo. Estes movimentos 

diferenciam-se na medida em que a arquitetura historicista representa a tendência que usa a história 

como ferramenta literal no projeto. Ao contrário do movimento eclético28, a história serve de mecanismo 

para transmitir uma ideia que permita ao projeto inserir-se no quadro da história da arquitetura, 

incentivando uma arquitetura feita em continuidade. O entendimento destas duas ideias é fundamental 

para se adquirir a perceção da incerteza crítica que se vivia à época marcada também pela perspetiva 

individualista do arquiteto e o desejo de afirmação da sua personalidade em função do objeto onde 

atua.  

Ludovic Vitet29 foi uma personagem de grande relevância nesta era de ceticismo, deixa-nos o seguinte 

texto que permite perceber intrinsecamente a problemática em questão:  

“Não acreditamos que possamos pedir ao nosso século uma arquitetura própria, ou seja, um sistema de 

construção individual, completamente novo e especial, que se distingue de todos aqueles anteriores. A 

arquitetura é uma arte que reproduz fielmente o estado de costumes e a sociedade, de modo que na nossa 

era possa emergir uma pegada claramente marcada. Esse privilégio pertence apenas aos séculos em que 

todas as pessoas parecem estar sujeitas à mesma crença, animadas pelo mesmo pensamento, agitadas 

pela mesma paixão. É quando vemos as grandes revoluções na arte de construir. Mas a dúvida, o ceticismo, 

a indiferença não pode engendrar nada, e deixar no chão apenas um traço insensível e perecível. Devemos, 

portanto, nos resignar com boa graça. (...) O espírito crítico na arquitetura é a arte de se livrar de todos os 

sistemas absolutos, de todos os tipos de convecção, e de escolher corajosamente, entre as tradições de 

todas as escolas e de todos os países, o que pode ser adaptado às condições do clima sob o qual se 

                                                   
 
27 César Daly (1811-1894) foi diretor da Revista Geral de Arquitetura e Obras Públicas, segue o trabalho de Violet-
Le-Duc e preocupa-se com os temas do planeamento das cidades nos tempos modernos. Foi um importante crítico 
de arquitetura, no panorama da arquitetura moderna e reconhecido critico ao plano de Haussmann. 
28 O ecletismo (séc. XIX - séc. XX) é um movimento arquitetónico inserido num período de transição no que toca 
à discussão da arquitetura moderna global e é caracterizado por um conjunto de estilos arquitetónicos diferentes 
entre si, mas que juntos servem de ferramenta para a criação de uma nova linguagem. 
29	Ludovic Vitet (1802-1873) historiador e crítico de arte francês. Foi nomeado o primeiro Inspetor Geral dos 
Monumentos Históricos em França, cargo criado em 1830. Defende que o arquiteto para além de ter 
conhecimentos de história de arte deve realizar um estudo arqueológico sobre o edifício onde intervém para que 
tenha a consciência daquilo que era no seu estado primitivo.	



 35 

trabalha, e o destino especial dos monumentos que se constrói.” 30 

A discussão em torno desta temática acaba por ser um ponto-chave na história da arquitetura, e mais 

concretamente da arquitetura moderna, contribuindo por ditar o seu rumo, clarificando posturas e 

princípios que ainda hoje se mantêm, ou se devem manter: a utilização da história como ferramenta de 

referência permite que a obra se insira no espectro temporal da arquitetura, assegurando uma 

continuidade na mesma, opondo-se a uma proposta de rutura onde o ego se apodera do objeto 

construído. Um dos arquitetos impulsionadores do ecletismo, Gregori Warchavchik31, defendia uma 

arquitetura que absorva o conhecimento dos mestres, as suas técnicas e ensinamentos, e que 

aproveite aquilo que já foi realizado para que se possa até reinventar a própria disciplina. 

Esta crise de identidade, que se iniciou em meados do século XIX e se estendeu até à segunda metade 

do século XX, tal como aconteceu em tantos outros momentos, concorreu diretamente para a evolução 

da arquitetura, no sentido de se reinventar e progredir. É de realçar o papel dos arquitetos modernos 

na discussão, levantando questões essenciais numa época em que se colocavam mais perguntas do 

que se obtinham respostas. Referência ao IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna onde se 

debateu o rumo a seguir nas diversas áreas da arquitetura e que culminou com a elaboração da Carta 

de Atenas.   

“A arquitetura é responsável pelo bem-estar e pela beleza da cidade. É ela que se encarrega de sua criação 

ou melhoria, e é ela que está incumbida da escolha e da distribuição dos diferentes elementos cuja 

proporção feliz constituirá uma obra harmoniosa e duradoura. A arquitetura é a chave de tudo. (Carta de 

Atenas, 1933)”32 

Concluímos esta breve alusão ao tema da arquitetura feita em continuidade, que servirá de mote para 

o objeto de estudo desta dissertação. 

  

                                                   
 
30 VITET, L. “Des monuments de Paris. Études sur les Beaus-Arts”, citado por ÉPRON, J. (1995), Architecture. Une 
Anthologie. Les Architectes et le Projet. Vo lume 2, Pierre Mardaga Éditeur, s/d p.35.  
31 Gregori Warchavchik (1896-1972), foi um nome incontornável na geração dos arquitetos modernistas no Brasil 
e provavelmente autor da architecture française du XI au XVI siècle, e principalmente da primeira casa modernista 
no Brasil concluída em 1928 no bairro de Vila Mariana em São Paulo 
32 Manifesto urbanístico resultante do IV CIAM que teve como tema a “cidade funcional” impulsionado por Le 
Corbusier influenciando o desenvolvimento das cidades europeias após a Segunda Guerra Mundial, e o plano 
piloto de Brasília por Lúcio Costa  
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Habitar a Colina 

A Habitação 

Como ponto de partida para o estudo introduzimos uma nota sobre a habitação, de como a podemos 

cruzar na era contemporânea, e posteriormente inseri-la em contexto histórico-patrimonial.  

A habitação propriamente dita e vulgarmente conhecida como “a casa” é considerada, por unanimidade, 

o primeiro exercício de arquitetura tal como a conhecemos hoje. Ela surge de uma necessidade, de 

sobrevivência, de proteção e é o tema privilegiado da investigação arquitetónica pela sua complexidade 

de relações entre programas, usos e espaços.  

Numa perspetiva primordial do século XIX, Viollet-Le-Duc tem como definição de habitação:  

“Na arte da arquitetura, a casa é certamente o que melhor caracteriza os costumes, gostos e usos de uma 

população; a sua ordem, assim como as suas distribuições, só é modificada a longo prazo, e por mais 

poderosos que possam ser os conquistadores, a sua tirania nunca chega a tentar mudar a forma das casas 

dos povos conquistados; pelo contrário, acontece que o invasor, no que diz respeito às habitações, se dobra 

aos usos dos vencidos, especialmente se este último é mais civilizado.” (VIOLLET-LE-DUC, E., 1856, 232) 

O conceito intensifica a ideia de que a habitação é o eixo da arquitetura, pois ela mesma tem o poder 

de refletir uma sociedade ou comunidade. Em Adolf Loos33 encontramos uma perspetiva refrescante 

sobre a casa e como ela contrasta com a obra de arte. Neste texto em versos localizamos reflexões 

muito válidas para uma futura análise da casa em estudo nesta dissertação:  

“A casa deve agradar a todos, / ao contrário da obra de arte que não precisa agradar a ninguém. / A obra 

de arte é um assunto privado do artista. / Este não é o caso da casa. / A obra de arte é trazida ao / mundo 

sem a necessidade de ser sentida. / A casa atende a uma necessidade. / A obra de arte não é responsável 

por ninguém, / a casa na frente de todos. / A obra de arte quer arrancar os homens do conforto deles. / A 

casa deve servir conforto. / A obra de arte é revolucionária, a casa conservadora. / A obra de arte conta à 

humanidade novos caminhos e pensa no futuro. / A casa pensa no presente. / O ser humano ama tudo o 

que serve ao seu conforto. / Ele odeia tudo o que quer afastá-lo de sua posição adquirida e assegurada, / 

tudo o que o incomoda. / É por isso que ele ama a casa e odeia arte.” (LOOS, A., 1910, 97) 

Tendo consciência da pluralidade de perspetivas e opiniões que trazem riqueza ao tema, estende-se a 

pesquisa para mais uma reflexão, desta vez do arquiteto francês Pierre Lavedan34 que conclui “De 

todos os problemas que surgem na história da arquitetura, a casa é provavelmente a mais complexa” 

e aprofunda o tema acrescentando “A diferença entre as habitações dos homens é marcada não só de 

acordo com os tempos, mas de acordo com o lugar e a posição dos ocupantes. A casa não é apenas 

um documento histórico; é uma expressão geográfica e uma expressão social.” (LAVEDAN, P., 1944,) 

                                                   
 
33 Adolf Loos (1870-1933), arquiteto do movimento moderno, autor do ensaio Ornamento e Crime e da obra prima 
Villa Müller, onde realiza a sua teoria do Raumplan  
34 Pierre Lavedan (1885-1982), Diretor do Institut d’Urbanisme de Paris e da revista La Vie Urbane. Autor de várias 
obras sobre a história do planeamento urbano e critica do mesmo.  
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Francisco Barata Fernandes35 na sua tese de doutoramento “Transformação e Permanência na 

Habitação Portuense: As formas da casa na forma da cidade” (1999) quando ainda a propósito da 

questão da habitação como conceito da arquitetura, remata que a mesma para além de se definir a si 

própria cria também cidade: “E tal não acontece apenas quando se trata da questão da célula 

habitacional, da unidade mínima de residência ou da sua associação, mas também do modo como se 

forma e caracteriza a cidade.” (FERNANDES, F., 1999, 42) 

De igual modo, merece destaque a perspetiva Segaud36 onde o conceito de habitar começa na noção 

de limite, no que é espaço humanizado ou não humanizado. Ou Bachelard37 que afirma “Nesta 

comunidade dinâmica do homem e da casa, nesta rivalidade dinâmica da casa e do universo, nós 

estamos distantes de toda a referência às simples formas geométricas.”, concluindo a sua intervenção: 

“A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico.” 

(BACHELARD, G., 2008, 227). 

A máquina de habitar38 introduzida pelo mestre Le Corbusier, a vivenda mínima, a análise funcional da 

habitação são todos temas transversais à história da habitação e serviram de base a uma discussão 

alargada a todo o espectro da arquitetura. 

Incontornável será mencionar o abade jesuíta Marc-Antoine Laugier (1711-1769) e a famosa gravura 

de Charles Eisen, que ilustra a ideia da cabana primitiva no seu Ensaio sobre a Arquitetura de 1755, 

considerado como um dos mais importantes tratados ilustrados da sua época. Aqui é visível a mulher, 

em primeiro plano, a chamar a atenção para a cabana primitiva, expondo uma nova clareza estrutural 

encontrada na natureza. No prefácio do seu ensaio, o teórico afasta-se de outras correntes e foca-se 

na simplicidade da estrutura: “É, então, de se desejar que algum grande Arquiteto tente salvar a 

Arquitetura da excentricidade das opiniões, em nós descobrindo as leis fixas e imutáveis”. (LAUGIER, 

1753) 

                                                   
 
35 Francisco Barata Fernandes (1950-2018) diplomado na Escola Superior de Belas Artes do Porto e doutorado na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde foi professor catedrático  
36 Marion Segaud (1940) socióloga publica em 2010 Anthropologie de l’espace, Habiter, Fonder, Transformer onde 
entre outras obras aproxima o trabalho dos sociólogos ao dos arquitetos 
37 Gaston Bachelard (1884-1962) Filósofo e poeta francês. Autor da obra A Poética do Espaço (1957) introduz na 
arquitetura o pensamento filosófico e poético que deve estar presente na conceção do espaço arquitetónico 
38 Da expressão em francês do arquiteto Le Corbusier: “Une maison est une machine à habiter” que é associada 
a um conceito que assenta no funcionalismo e no racionalismo. A expressão mostra o modo do arquiteto ver a 
casa: como uma satisfação das necessidades funcionais do ser humano	
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20. La Cabane Primitive de Charles Eisen Fonte: LAUGIER, M. (1753), Essai sur L’ Architecture (Versão consultada 
HERMANN, W. (1979) An Essay on Architecture, Londres, Hennessey & Ingalls) 
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Formas de Intervenção 

A Reabilitação e a Sobreposição 

No contexto das intervenções na Colina do Castelo de S. Jorge, introduzem-se os conceitos que 

permitirão comparar os dois casos de estudo: a reabilitação e a construção. Quanto ao primeiro, 

existem várias teorias sobre o restauro em edifícios, mas as mesmas são relativamente recentes no 

panorama geral da arquitetura. A primeira surge com Johann Joachim Winckelmann39, o Restauro 

Arqueológico, que procura o respeito pelo existente e pelo edifício original, através da reposição do seu 

equilíbrio e estacando a sua degradação. Consiste, portanto, numa operação de consolidação dos 

edifícios através de duas hipóteses: a recomposição do edifício através da anastilose40 ou a 

reconstituição feita a partir de materiais distintos dos originais, mas mantendo uma imagem coesa do 

edifício. Dita ainda que não se devem introduzir elementos novos, nem inovação nas formas, 

proporções ou ornamentações, mas sim limpar aquilo que seja posterior à época original do edifício. 

Tomemos como exemplo o restauro do Coliseu de Roma onde se utilizaram materiais existentes, mas 

tudo o que se acrescentou é assumidamente diferente, em tijolo, sem intenção de encenar uma 

reconstituição.  

No princípio do século XIX, tem início um debate de ideias sobres as teorias do restauro, 

essencialmente entre o Movimento Anti-Restauro de John Ruskin41 e o do Restauro Estilístico de 

Viollet-Le-Duc. Como a própria designação indicia, o Movimento Anti-Restauro centra-se na ideia de 

intervenções minimalistas e na medida do estritamente necessário de modo a preservar o carácter e a 

autenticidade do edifício. É por isso mesmo um movimento conservador, que tem como seguidores 

Boito42 e Giovannoni43. Esta doutrina torna-se mais relevante quando se procura realçar os valores do 

património e as condições de conservação são favoráveis. Defende a manutenção do edifício ao longo 

do tempo, por forma a evitar futuras intervenções. Assenta, essencialmente, nos seguintes princípios: 

conservação da ruína (valor estético e patrimonial) e manutenção; o valor histórico sobrepõe-se à 

funcionalidade	(ideia romântica de que o edifício pode não ter função, mas tem valor histórico); não se 

deve intervir nos monumentos, através de um trabalho de restauro, mas sim de conservação; os 

edifícios devem continuar tal e qual como chegaram até nós; não se deve retirar material, nem recolocar 

peças em ruínas.  

Por outro lado, o Restauro Estilístico insere-se numa linha intervencionista que procura a restituição do 

original com base no conhecimento do existente, obtido através de um estudo histórico ou arqueológico 

aprofundado ou, na sua insuficiência, com recurso ao princípio da unidade de estilo. O restauro dos 

                                                   
 
39 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), historiador e arqueólogo o, impulsionador do restauro arqueológico. 
40 “Quando se trata de ruínas, impõe-se uma conservação escrupulosa, com a recolocação nos seus lugares dos 
elementos originais encontrados (Anastilose), cada vez que o caso o permita; os materiais novos necessários a 
esse trabalho deverão ser sempre reconhecíveis.” Fonte: Carta de Atenas – Outubro de 1931 
41 John Ruskin (1819-1900) autor da obra The Poetry of Architecture (1838), associado ao Romantismo 
42 Camillo Boito (1836-1914), influenciado por John Ruskin. Estudou na Academia di Belle Arti di Venezia 
43 Gustavo Giovannoni (1873-1947), seguidor de Camillo Boito, historiador, critico de arquitetura, arquiteto, 
urbanista e muito presente na discussão da educação.	



 40 

edifícios visava a sua reconstrução de acordo com o que teria sido o projeto do seu autor, o que poderia 

significar uma mudança total do seu estado atual. Idealiza-se o modelo do que o edifício seria ou 

poderia ter sido e implementa-se. Esta doutrina acaba por ser aquela que ainda nos dias de hoje se 

identifica em muitas das obras de reabilitação contemporâneas.  

A partir destas duas, acrescentam-se outras visões e doutrinas à discussão como é o caso do Restauro 

Moderno (ou Doutrina “Conservare ou Restorare”) de Boito ou o Restauro Histórico (ou Doutrina de 

Conciliação) de Beltrami44. O primeiro é defensor de uma posição intermédia entre o intervencionismo 

e o seu oposto, onde reina a ideia de autenticidade significando esta que o edifício deve ser fiel a todas 

as épocas e mudanças de que foi alvo. É contra a ruína, pois tem de haver função, e a favor da 

intervenção mínima. Defende a documentação de todo o processo de obra e a diferenciação clara do 

novo e do existente. 

Quanto à Doutrina de Conciliação de Luca Bultrami, esta assume a ideia de que o edifício devia ser 

restaurado, não segundo modelos ideais como os do Restauro Estilístico, mas sim segundo uma 

reconstituição histórica da sua génese, em resultado de um estudo apurado, baseado em documentos 

históricos, tais como gravuras, desenhos, pinturas, descrições, etc. Servem de exemplo o Castelo 

Sforzeco em Milão ou a Praça de São Marcos em Veneza, duas intervenções segundo a metodologia 

do restauro histórico. 

Mais tarde surgem o Restauro Científico de Gustavo Giovannoni e o Restauro Crítico de Cesare 

Brandi45 e Carlo Scarpa46. Este assume-se como oposição ao primeiro e aos anteriores métodos. O 

Restauro Científico segue as linhas do Restauro Moderno de Boito. Giovannoni imprime uma grande 

importância ao urbanismo e defende um desenho consciente e planeado das cidades, embora muitas 

vezes apenas se debruce sobre a envolvente do edifico. Manifesta-se contra os acrescentos apelidados 

de restauro de inovação, mas quando necessários os mesmos devem ser devidamente identificados e 

datados. A estrutura é vista como um ponto a ter em atenção nesta metodologia, talvez porque 

Giovannoni tenha tido uma formação nessa mesma área, sendo que é defendido o recurso a novas 

técnicas tais como o uso do betão armado para uma consolidação e reforço do edifício. Numa altura 

em que cidades são destruídas e monumentos danificados pela 2ª Guerra Mundial, surge uma urgência 

e necessidade de reconstrução total nalguns casos, que tem de ser rápida e eficaz e esta doutrina 

revela-se ineficaz e é substituída pelo Restauro Critico. 

O Restauro Crítico identifica-se como uma doutrina de oposição e recusa aos restauros posteriores à 

guerra em que os edifícios eram vistos como peças museológicas. Consequentemente, enfatiza uma 

nova forma de olhar o edifício, não pelo valor histórico, mas pelo seu valor arquitetónico, sugerindo um 

olhar crítico sobre o mesmo. Tem de ter vida, função, uso, tem de ser um objeto de arquitetura e não 

um objeto de museu. Poder-se-ia recuperar, reconstituindo o necessário, desde que se pusesse em 

                                                   
 
44 Luca Beltrami (1854-1933), arquiteto, restaurador, historiador de arquitetura, aluno de Camillo Boito. 
45 Cesare Brandi (1906-1988) publicou o livro Teoria do Restauro (1963), fundou o Instituto Central de Restauro 
(ICR) em Roma (1938). 
46	Carlo Scarpa (1906-1978), autor do Museu de Castelvecchio em Verona (um dos mais conhecidos e apreciados 
exemplos de restauro), arquiteto italiano influenciado pela cultura japonesa, país onde faleceu. 	
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evidência o edifício como obra de arte. Aquando da escolha do estilo a preservar, será necessário 

entender o seu valor expressivo e em função disso determinar como intervir, atribuindo 

necessariamente um outro valor ao edifício, geralmente relacionado com o seu novo uso.  

Em Portugal não foram expressivamente consideradas as teorias do Restauro Científico ou Moderno, 

predominando o Restauro Estilístico e as ideias de Viollet-Le-Duc, de que é exemplo a anteriormente 

referida reconstituição do Castelo de S. Jorge. 

Nesta época, era dada clara preferência ao românico e ao manuelino, por serem os estilos que se 

considerava estar mais ligado às origens de Portugal. Nesse sentido, os trabalhos da DGEMN durante 

este período destinavam-se ao restauro integral dos edifícios, através de uma reintegração do 

monumento na sua “beleza primitiva, expurgando-o de excrescências posteriores e reparando 

mutilações sofridas, quer pela ação do tempo, quer por vandalismo dos homens, dotando assim os 

monumentos de uma imagens estável e mono-estilística.”47Era exigido um registo da obra, em boletins, 

através dos quais se documentava, com desenhos e fotos, o antes, o durante e o depois da intervenção, 

o que veio a constituir uma importante evidência das alterações realizadas nos edifícios entre os anos 

30 e 70. Esta metodologia de restauro gerou, por um lado, equívocos (invenções literais de partes de 

monumentos) mas, por outro, trabalhos notáveis, muitos dos quais documentados em boletins. Alargou-

se também o âmbito das intervenções no património arquitetónico, não se circunscrevendo apenas aos 

grandes monumentos, mas abrangendo também outras obras de menor porte. Até finais dos anos 60, 

mantiveram-se os critérios tradicionalistas de intervenção do património.  

Após o 25 de Abril, o ambiente das aldeias e dos centros históricos mudou drasticamente: acesso aos 

fundos da comunidade europeia, queda das fronteiras,	 industrialização do país, desafetação das 

atividades agrícolas.  

Em 1980, é criado o IPPC – Instituto Português do Património Cultural, mais tarde convertido em IPPAR 

– Instituo Português do Património Arquitetónico e Arqueológico. Trata-se de um organismo que tutela 

a aplicação das leis relativas à proteção e salvaguarda do património arquitetónico em geral, emitindo 

pareceres vinculativos, classificando e criando áreas de proteção e aplicando a legislação em vigor. 

Também lhe coube a gestão dos mais importantes monumentos nacionais, bem como vastas 

atribuições na área de obras de conservação e de restauro a par com a DGEMN.  

A anterior referência às teorias do restauro internacionais e aproximação ao caso de Portugal, servem 

de introdução e contextualização à análise que se desenvolverá sobre os dois casos de estudo objeto 

desta dissertação, entre os quais o projeto de restauração e transformação de um edifício histórico do 

arquiteto João Favila: a Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo.  

                                                   
 
47 PEREIRA, P. (1997), “Acerca das intervenções no Património Edificado. Alguma História.”, Intervenções no 
Património 1995-2000, p. 14.	cit. por SILVA, H. (1934), “Monumentos Nacionais: orientação técnica a seguir no 
seu restauro.”, Actas do 1º Congresso da União Nacional 
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Neste caso, trata-se de um lote caracterizado 

pela leitura de vários volumes, que dialoga com 

as portentosas árvores do antigo largo. A sua 

proximidade ao Castelo é impressionantemente 

real. E a carga que daí emerge faz-se sentir na 

delicadeza desta obra. 

Um projeto caracterizado pelo respeito ao pré-

existente, apodera-se do antigo edifício, 

mantendo a sua génese espacial. Aqui, João 

Favila tira partido das maiores valências do 

coletivo, melhorando e valorizando-as, por vezes 

literalmente, com reinvenções modernas das 

janelas de guilhotina, ou até mesmo pela própria 

recriação da nova estrutura em madeira. 

Nesta imagem (figura 21) é notória a 

sobreposição dos tempos. O arquiteto escolhe 

mostrar um pouco da estrutura inicial (em último 

plano), sobrepondo-lhe uma nova pele de cor 

avermelhada. Em primeiro plano, e tal como 

utilizado em mais vãos da Casa, encontra-se o conjunto da porta do fogo em questão, claramente 

contemporânea, em contraponto com a estrutura do teto, materializada com vigas de madeira antiga. 

Esta imagem serve de introdução à Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo, e nela podemos identificar 

uma série de sobreposições intencionalmente criadas, deixando deste modo antecipar o conjunto da 

obra em questão. Constitui um exemplo exímio de uma intervenção de reabilitação na Colina do 

Castelo, integrando-se como mais uma das tantas sobreposições neste contexto, respeitando-o, mas 

nunca deixando de ser uma intervenção contemporânea, como iremos ter a oportunidade de analisar 

na continuação do trabalho. 

Como foco da dissertação, e futuramente relacionado com o caso de estudo da Casa na Costa do 

Castelo, projeto do arquiteto Ricardo Bak Gordon, a sobreposição aparece aqui como uma forma de 

intervenção no território, ou até como consequência da evolução do tecido urbano. Após a Segunda 

Guerra Mundial, e ultrapassada a necessidade de reconstruir as grandes cidades europeias, 

valorizando-se uma arquitetura funcional de construção rápida e eficaz, a cidade existente acaba por 

ficar no esquecimento em detrimento da ideia de expansão territorial. Le Corbusier é um dos seus 

mentores48. Foi nos anos 40 que a mudança emergiu em força. O abandono de edifícios nos núcleos 

urbanos aumenta e muitos deles são destruídos para dar lugar a grandes empreendimentos, 

valorizando assim, economicamente, o território da cidade. As cidades contemporâneas veem hoje o 

                                                   
 
48 Com o Plan Voisin para Paris de 1925 ou o seu livro Maniére de penser L’ Urbanisme de 1946 assumem os 
princípios defendidos nesta época  

21. Momento de entrada desde o pátio interior para um dos 4 
fogos. Fotografia cedida pelo Atelier Bugio 
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seu território consolidado a partir de sobreposições e de repartições no solo urbano e encontram-se, 

portanto, com o seu tecido urbano definido e consolidado. Levanta-se a questão de como intervir na 

cidade contemporânea compactada. A grande influência do movimento moderno - a sugestão de rutura 

com o passado onde predominava o conceito de “tábua rasa” dissipando as pré-existências, que outrora 

havia tido grande eco, agora não é mais aceite. Acentua-se a ideia de preservar a edificação existente 

que adquire grande relevância em várias frentes, designadamente a ecológica, porque evitamos o 

desperdício, ou a económica, pois podemos trabalhar a partir de uma estrutura pré-existente. 

Passamos a preservar os valores do património, enriquecendo a identidade da cidade, privilegiando e 

homenageando a sua memória. Do outro lado da questão, está o equilíbrio, a ponderação de saber 

intervir no território, já que a manutenção e valorização do património pré-existente não podem bloquear 

o desenvolvimento. Devemos, pois, encontrar o meio-termo neste processo. A cidade é o resultado das 

sobreposições que nela existem, e para a entendermos temos que compreender a sua história e as 

memórias que elas representam em relação ao seu lugar, que por sua vez se vai adaptando lentamente 

ao homem e à sociedade aí inseridos. O desenvolvimento e consolidação da cidade são processos 

muito lentos e complexos pelo que qualquer demolição ou intervenção em edifícios deverá ser 

precedida de uma decisão responsável e ponderada. Citando a arquiteta Marisa Barda (2009), “Intervir 

significa atuar conscientemente no processo dinâmico da cidade, devendo-se garantir a mínima 

estabilidade necessária para que a forma urbana (...) prolongue uma identidade que foi conseguida de 

forma lenta e trabalhosa.”  

É preciso atuar conscientemente no território para que o mesmo mantenha a sua identidade, fruto e 

resultado de muitos anos de história. Elege-se o espaço obsoleto e degradado da cidade como objeto 

da intervenção, em detrimento da expansão da cidade. Reaproveitam-se áreas ou edifícios dentro da 

cidade consolidada para que se possa salvaguardar o património e os seus valores. Permitem-se as 

sobreposições desde que estas se façam de novos usos e se imponham novos significados. É preciso 

avaliar uma construção para identificar a sua capacidade de acomodar uma determinada intervenção, 

pois nem todos os edifícios pré-existentes suportam, pelas suas características, a intervenção 

arquitetónica própria de certo momento ou época. A relação entre a cidade construída e as novas 

intervenções ganha cada vez mais visibilidade, e deve estar no centro da discussão já que cada 

proposta de novas interações entre as pré-existências e as novas construções comporta em si uma 

forma própria de diálogo entre o passado e o presente. Todas as formas de intervenção no território 

devem ser conscientes no seu contexto, e contribuem para a dinamização da cidade que se transforma 

com novos usos e significados. A questão do lugar é, por isso mesmo, essencial para formular as 

questões e encontrar as respostas inerentes a um projeto de arquitetura: “O contexto é o lugar dessas 

pré-existências e qualquer coisa que não receba a sua influência seria vago e indeterminado”, uma 

citação de Ernesto Rogers49 (1993, 202) que complementa a importância do contexto na arquitetura. 

  

                                                   
 
49 Ernesto Rogers (1909-1969), conhecido principalmente pelo projeto da Torre de Velasca em Milão, foi para além 
de arquiteto, jornalista, crítico e publicitário de arquitetura. 
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Os casos de estudo 

No muito recente artigo da internacionalmente conhecida revista “Casabella”, o autor recorda-nos a 

degradação da Colina do Castelo ao longo do tempo:  

“Nos últimos tempos, graças aos recursos da União Europeia, o centro histórico de Lisboa foi submetido 

a muitos projetos de regeneração e restauração. Eles também tinham o objetivo de impedir o 

decréscimo da população” e continua afirmando principalmente o objetivo de “incentivar o investimento  

 
22. Planta de localização das acessibilidades principais e dos dois casos de estudo 
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privado e modernizar os serviços, que a difícil topografia e falta de recursos haviam tornado obsoletos.”, 

continuando por afirmar a importância das mais recentes intervenções neste território:  

“Qualquer pessoa que pelo menos uma vez tenha percorrido os incontáveis lances de degraus e rampas 

que serpenteiam pelas encostas da Colina do Castelo, ainda se lembrará das mudanças nos níveis das 

áreas urbanizadas e do esforço necessário para chegar ao topo dos prédios que geralmente não possuem 

elevadores. Essas intervenções no seu conjunto, realizadas ao longo de 15 anos, melhoraram 

objetivamente a vida dos moradores, embora, em sintonia com a atenuação da crise econômica, também 

tenham favorecido uma conversão maciça de residências em alojamentos temporários e segundas 

residências”.50 

Com base nestas condições, o objetivo é clarificar os diferentes pontos de acesso vertical à Colina 

(estando alguns incluídos no Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo, 

2009) e apresentar dois projetos residenciais, um novo edifício num vazio urbano e uma transformação 

de um edifício do séc. XIX. Os projetistas são dois arquitetos com fortes laços à história e cultura da 

cidade: Ricardo Bak Gordon (n. 1967) e João Favila Menezes (n. 1966). Favila é responsável por três 

projetos emergentes do plano de acesso vertical à Colina do Castelo, com um estudo preliminar em 

coautoria com João Simões, Pedro Domingos e Rui Mendes. A primeira rota, já parcialmente em uso, 

é o "Percurso da Mouraria", um sistema de degraus e escadas rolantes que levará em dois segmentos 

da Praça Martim Moniz à Rua Marquês Ponte de Lima (percurso ilustrado na figura 22 como “A”) e de 

seguida ao nível da rua Costa do Castelo (A’), continuando para o Castelo através da recuperação de 

existente acesso perto das muralhas. O segundo, conhecido como "Percurso da Graça", ligará o bairro 

da Mouraria ao Miradouro da Graça (B), situado a uma altitude ligeiramente inferior à do Castelo de 

São Jorge. Em 2009 o arquiteto João Pedro Falcão de Campos fez uso de um prédio municipal para 

inserir elevadores que abrangem a mudança de nível entre a Rua dos Fanqueiros e a Rua da Madalena 

(D), a partir da qual a subida continua através do elevador do antigo Mercado do Chão do Loureiro 

(José de Lima Franco, 1951), que chega ao cruzamento da rua Costa do Castelo e Calçada do Marquês 

de Tancos (C). Deste modo a Colina é vista como independente, mas capaz de se relacionar e conectar 

com outras zonas urbanas, facilitando o seu funcionamento e abrindo portas a novos visitantes. Tranfa 

remata com a preocupação da transformação da cidade numa atração turística que levanta questões 

sobre a preservação do centro histórico que se encontra cuidado, mas carecido de autenticidade, “Este 

é um dilema que está a afetar muitas grandes cidades do sul da Europa e, nesse sentido, as políticas 

implementadas em Lisboa podem ajudar a lidar com um inevitável e complexo (...).”51, impulsionando 

o planeamento urbano para garantir um equilíbrio saudável. 

                                                   
 
50	 TRANFA, F. (2019), “A Lisbona, sulla Colina del Castello di São Jorge”, Casabella, Ano LXXXIII (Nº901, 
Setembro / 2019), p. 79	
51 Ibidem, p. 84 
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Os arquitetos 

Os dois protagonistas dos dois casos de estudo 

em foco na dissertação, como já referidos, 

Ricardo Bak Gordon52 e João Favila53 são 

quase perfeitamente contemporâneos na sua 

vida e também nas suas intervenções na Colina 

do Castelo.  O arquiteto João Favila  colaborou 

com vários arquitetos também contemporâneos 

tais como Pedro Domingos54, Pedro Matos 

Gameiro e João Simões e em 2016, desenvolve 

diversos projetos na área da reabilitação, tais 

como a reconversão em unidade hoteleira do 

Palácio da Rosa, e a já mencionada Casa no 

Largo de Santa Cruz do Castelo, os dois 

projetos situados na área em estudo. No 

percurso de Ricardo Bak Gordon encontramos 

obras que envolvem uma diversificada panóplia 

de questões programáticas, desde a habitação, 

escolas ou até lagares de azeite. O arquiteto 

surge, cada vez mais, como um nome de 

referência no panorama da arquitetura 

portuguesa. Começa por ganhar notoriedade quando, em 1998, ganha o concurso para a residência 

da embaixada de Portugal em Brasília, em colaboração com Vilela Lúcio, após o que desenvolve 

inúmeros trabalhos de destaque como é o exemplo do projeto das Casas de Santa Isabel, ou das 

Escolas D. Dinis e Garcia de Orta. Tendo projetado várias habitações, em espaço urbano e rural, a 

construção em espaço urbanizado, tem vindo a ganhar relevo na sua obra, levantando questões como 

a continuidade e consolidação do tecido urbano, temas centrais na prática do arquiteto. Este exercício 

culmina, atualmente, na Casa na Costa do Castelo, sendo um projeto que celebra a cidade das sete 

colinas, pela questão das vistas a que é submetida, tema falado futuramente neste trabalho.  

                                                   
 
52 Ricardo Bak Gordon nasceu em Lisboa em 1967, tendo-se licenciado em 1990 na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. Durante os seus estudos frequentou também a Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto e o Instituto Politécnico de Milão. Foi, até recentemente, Professor do Mestrado Integrado 
de Arquitetura no Instituto Superior Técnico, Lisboa e Visiting Design Critic, em Harvard Graduate School of Design 
entre 2015 e 2017, Cambridge, Massachusetts. Desenvolve atividade como arquiteto desde 1990, e cria no ano 
2002 o atelier Bak Gordon Arquitetos que coordena e onde trabalha. 
53 João Favila Menezes nasce em Coimbra, em 1966 e formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa, em 1992. Em 1998 torna-se sócio e arquiteto coordenador do Atelier Bugio, sediado na base 
da Colina. Desenvolveu vários projetos, principalmente ligados à habitação e turismo, com destaque para o Hotel 
do Porto Santo e a Estalagem da Quinta da Casa Branca, no Funchal.  
54 Pedro Domingos, trabalhou com o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, entre 1988 e 1997. Teve o seu primeiro 
escritório em parceria com Inês Lobo, entre 1997 e 2002, onde desenvolveu vários concursos e projectos. Desde 
2002 que dirige o seu próprio estúdio. Vencedor do Prémio FAD em 2013 com a casa em Oeiras, tem o seu atelier 
sediado também na colina do castelo, onde tem projetos em curso.  

23. Os 3 arquitetos na obra da Casa na Costa do Castelo. Da 
esquerda para a direita: Pedro Domingos, João Favila e o autor 
Ricardo Bak Gordon. Fotografia cedida pelo proprietário 
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A Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo   

A matéria do existente 
O arquiteto Federico Tranfa, autor do mais recente texto crítico sobre estes edifícios residenciais, intitula 

um dos seus textos como “O tempo como um palimpsesto55”, onde se refere ao tempo como algo em 

que se sobrepõem várias histórias.  

Tal como também acontece no caso concreto em análise. Por trás de uma fachada simples do século 

XIX, a construção reformada por João Favila Menezes oculta uma “complexidade tipológica resultante 

de intervenções sobrepostas”56, desde o período medieval até o presente. Um edifício que se situa no 

bairro do Castelo de S. Jorge, a sudeste da antiga alcáçova (que mereceu uma intervenção do arquiteto 

contemporâneo português João Luís Carrilho da Graça) e norte do Rio Tejo. Pelas palavras do 

arquiteto, “a localização da Casa não deixa dúvidas da sua excecionalidade.” pois a mesma encontra-

se num diálogo constante com o Castelo.  

 
24. Sala do primeiro piso com a existente estrutura visível. 
Fotografia cedida pelo Atelier Bugio 

 
25.  Sala do segundo piso com a existente estrutura visível. 
Fotografia cedida pelo Atelier Bugio 

É um edifício que resiste ao terremoto de 1755 pelo que nele se encontram elementos estruturais que 

remetem a uma época anterior à da trágica catástrofe de 1 de novembro, responsável pela morfologia 

urbana da Baixa como a vemos hoje. O edificado desenvolve-se em torno de 4 espaços: “o Largo de 

Santa Cruz do Castelo, o pátio interior – Pátio da Cerqueira, o jardim formal – Pátio da Cisterna e uma 

horta a Norte” tal como refere o arquiteto na memória descritiva do projeto. A presença de uma grande 

cisterna subterrânea é emblemática, espaços vastos, porém invisíveis, que tornam a história do edifício 

e as suas inúmeras transformações ainda mais enigmáticas.

O edifício é, morfologicamente, dividido em dois criando duas partes autónomas: um edifício a 

nascente, com frente para o Largo de Santa Cruz do Castelo e para o pátio interior, e um a poente, 

perpendicular ao anterior que se relaciona diretamente com o pátio interior. O edifício, a nascente, era 

destinado a quartos, vestiários e salões de estar, nos pisos superiores, enquanto no seu rés-do chão 

                                                   
 
55		Designa uma tela, ou pergaminho, onde o texto é eliminado para permitir a reutilização.	
56 TRANFA, F. (2019), “Il tempo come palinsesto, edifício residenziale in Largo Santa Cruz do Castelo”, Casabella, 
A no LXXXIII (Nº901, Setembro / 2019), p. 91 
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se encontravam os estábulos. Antes da presente operação eram notórias uma série de intervenções, 

datadas entre o século XIX e início do século XX, que descaracterizaram o edifício por completo, pois 

tinham tido como objetivo a repartição dos espaços originais, otimizando o local para a obtenção de 

maior rendimento. . Na fase de implementação, o já complexo programa teve que ceder face à 

substância construída do edifício, tão antiga que exigia consideração constante da necessidade de 

intervir de maneira invasiva e não reversível. Por meio de um lento e paciente desenrolar, o 

emaranhado construtivo e tipológico do edifício revela gradualmente uma possível chave de 

interpretação que levou ao desenho de um espaço comercial e de três apartamentos independentes, 

bem como da casa dos clientes, acessíveis através do pátio interno.  

No plano da Baixa Pombalina, após o terremoto, a reconstrução exigia o uso extensivo de madeira nas 

estruturas e pisos, com o objetivo de torná-los mais flexíveis. A pedra era usada tradicionalmente para 

equipar as cozinhas com bancadas e pias, ou para fazer artigos personalizados para as instalações 

sanitárias. A recuperação da carpintaria de madeira dos telhados foi longa e meticulosa, como a 

preparação do estuque usado nas fachadas externas e no interior dos quatro apartamentos. 

 
 
26.A cisterna Fonte: TRANFA, F. (2019), “Il tempo come palinsesto, edifício residenziale in largo santa cruz do castelo”, 
Casabella, Ano LXXXIII (nº901, Setembro / 2019). Fotografia de Inês D' Orey
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A Casa  

O presente caso de estudo serve de complemento à análise da Casa na Costa do Castelo, permitindo 

confrontar e comparar temáticas relevantes na forma de intervir na Colina. O projeto tem como objetivo 

intervir e reabilitar um antigo edifício de modo a possibilitar a ocupação de 4 apartamentos 

independentes (incluindo um dos proprietários). Uma escada externa leva ao nível do pátio, na porta 

de entrada da casa dos clientes, cujos espaços de serviço estão abaixo, no nível do jardim. Aqui a 

heterogeneidade dos espaços é notável, algo consequente das diferentes tipologias e pré-existências 

sentidas no conjunto do nobre edifício. A estrutura imponente, outrora degradada, é vitalizada neste 

projeto, incorporando grandes vãos obrigados a corresponder à largura das paredes (visível na figura 

28). A ligação entre pisos é assegurada por uma escada de madeira que se funde neste ambiente e 

que por vezes passa despercebida no emaranhado de ligações de espaços existentes. Os pisos verde 

e castanho (como se pode ver na figura 29) contam a história de um diálogo com as grandes árvores 

presente no Largo, em que o primeiro piso (o castanho) interage com os grossos e antigos troncos ao 

seu nível e o piso seguinte (o verde) é absorvido pela vivacidade da cor das imponentes copas.

        

Quando chegamos ao Largo vemos, para além das possantes árvores, este edifício já rematado com 

as novas portadas de madeira escura que se integram perfeitamente neste contexto antigo, recordando 

quase a era medieval. São visíveis os repetidos vãos com janelas de guilhotina, e no rés-do-chão já se 

identifica a pista de que algum espaço comercial (a livraria) se vai apoderar desta fração pois que 

vemos um conjunto entre a porta de madeira e um envidraçado que servirá de montra. Ao entrar no 

primeiro átrio, que dá acesso às várias frações, revela-se o antigo tempo deste conjunto uma vez que 

o arquiteto deixa vários sinais, sobrepostos pela sua intervenção, de antigos elementos estruturais ou 

decorativos. O caminho é claro, as escadas guiam-nos para os pisos seguintes e este átrio distribui-

nos para o pátio interior (onde intervém o arquiteto paisagista João Gomes da Silva57).

                                                   
 
57 João Gomes da Silva (1962) fundador da Global Arquitetura Paisagista em 1997. Em 2010, com o Projeto para 
o Castelo de São Jorge, em co-autoria com o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, recebe o Prêmio Piranesi. 

27. Vão a oeste no apartamento dos proprietários, no 
segundo piso Fonte: TRANFA, F. (2019), “Il tempo come 
palinsesto, edifício residenziale in largo santa cruz do 
castelo”, Casabella, Ano LXXXIII (nº901, Setembro / 2019). 
Fotografia de Inês D' Orey 
 

28. O closet no apartamento dos proprietários, no segundo 
piso Fonte: TRANFA, F. (2019), “Il tempo come palinsesto, 
edifício residenziale in largo santa cruz do castelo”, 
Casabella, Ano LXXXIII (nº901, Setembro / 2019). Fotografia 
de Inês D' Orey 
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 29. Planta Legendada do Piso 0 – Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo 

 

 
30. Corte Longitudinal AA’ – Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo 
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1. Átrio de Entrada 
2. Livraria (Espaço Comercial) 

3. Pátio Interno 
4. Cozinha 

5. Dispensa 
6. Pátio da Cisterna 
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O pedido dos clientes foi o de separar a construção na rua do volume mais interno, localizado na 

fronteira com as muralhas do Castelo de São Jorge. Isso permitiria rentabilizar as unidades 

habitacionais do perímetro e fazer uso permanente dos espaços abrangidos pelos dois pátios (Pátio da 

Cerqueira e Pátio da Cisterna). Tal implicou uma alteração do uso anterior dos espaços, uma vez que 

os quartos habitados pelos proprietários antecedentes eram os que enfrentavam o Largo de Santa Cruz 

do Castelo.  

Esta fração, a mais privada, é deveras singular no conjunto, pois destacam-se vários pormenores e 

detalhes outrora pontuados nos restantes pisos. Aqui cada portada ou janela é desenhada ao ínfimo 

pormenor e a utilização e predominação da mesma madeira escurecida incute no espaço uma luz e cor 

claramente distintas dos restantes apartamentos. Este compartimento, como o mais exclusivo, 

beneficia de uma proximidade ao Castelo, igualável apenas no Pátio da Cerqueira para onde este 

também se debruça. O presente pátio, que alberga no centro o antigo poço que acede à cisterna, 

mereceu a restituição dos azulejos que o caracterizam, tendo como fim recuperar a plenitude deste 

antigo espaço. 

Num corpo diferente e no último piso do edifício, encontra-se o apartamento final que divide o piso 

inferior para incluir a sua cozinha, devido à pequena área deste piso tipo “sótão”. Aqui sentimos uma 

escala completamente diferente dos restantes espaços, contrastando também com as suas cores, 

revelando-se este branco de modo a refletir o máximo de luz captada pelos pequenos vãos que se 

encontram na única faixa que liga com o outro corpo do edifício (como se pode ver na secção da figura 

29). É aqui que termina a escada, que nos distribui nos diferentes pisos, apresentando-se com uma 

materialização semelhante, mas com um acabamento completamente diferente, um espaço 

integralmente branco. Destaca-se a estrutura visível de suporte ao telhado, como um complexo sistema 

que nos clarifica, mais uma vez, a verdade estrutural desta Casa. 

Apresentado este caso como forma de intervenção na Colina compreendemos que a excecionalidade 

passa pela valorização das sobreposições no tempo e na arquitetura (indo ao encontro da ideia do título 

de Federico Tranfa na revista Casabella “O tempo como palimpsesto”). Testemunhamos um projeto 

que se enquadra na arquitetura contemporânea, mas que não esquece o tempo do antigo edifício, de 

uma forma respeitadora. Algo que não acontece na Casa na Costa do Castelo, devido a circunstâncias 

radicalmente diferentes, a afirmação clara do seu tempo, afirmando-se em conformidade com a sua 

continuidade e não rutura. A Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo (que na verdade se divide em 4 

casas) surge num contexto diferente, tem como fim incutir a sua contemporaneidade num projeto que 

acaba por ser a continuação da história do antigo edifício. Na principal obra estudada, patente no 

próximo capítulo, veremos a construção de raiz num vazio urbano na rua Costa do Castelo, projeto que 

afirma a sua contemporaneidade, mas não compromete a continuidade na arquitetura e história da 

Colina. 
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3. A Casa na Costa do Castelo 

O lugar condicionado 

Na arquitetura, são os limites de um território ou as condicionantes existentes que fazem com que um 

projeto nasça. São os problemas que precisam de resposta e os limites de um lugar que condicionam 

e transformam um projeto numa solução ou resposta. São, por isso, os definidores de um projeto, e 

muitas vezes conseguem transformar por completo o mesmo. Ora, o caso em estudo é um exemplo 

disso mesmo uma vez que nasce num lugar de exceção que determina, no final, o projeto. Poder-se-á 

afirmar que quanto maiores as condicionantes, imposições ou limites do território, maior o desafio do 

arquiteto. O projeto em apreço é prova inequívoca disso mesmo, pois num lugar de excelência nasceu 

uma Casa extraordinária.  

O lugar de que falamos situa-se na rua que desenha o primeiro anel em redor das muralhas do Castelo 

de São Jorge, o que forma uma condição muito particular nos lotes que se encontram entre si e as 

muralhas que definem um dos limites do terreno da Casa em estudo. A par do declive acentuado, o 

terreno goza ainda de duas características muito especiais e que em nada se relacionam com o 

ordinário do território para a construção de uma habitação. Por um lado, o confronto direto com um 

Castelo, monumento simbólico de séculos de história, por outro a sua particular topografia, 

condicionante dos seus acessos. A parcela em estudo corresponde, em parte, à antiga Vila Leitão que, 

juntamente com o lote contíguo a sul (propriedade da C.M.L.), formava um conjunto edificado com 

características singulares na estrutura da rua Costa do Castelo, em virtude não só da implantação das 

construções no lote, como também da sua configuração planimétrica e altimétrica. 

Trata-se de um lote de terreno de forma retangular com 323,8 m2 de área, com aproximadamente 9 m 

de largura por 37 m de comprimento, perpendicular à rua e à muralha, onde existiam três construções 

em estado de ruína, destacadas entre si e colocadas a diferentes cotas ao longo do perfil do terreno. 

Estas construções, que seguiam (e prolongavam) os alinhamentos das edificações contíguas, foram, 

entretanto, objeto de demolição devido ao avançado grau de destruição que apresentavam.  

As dificuldades de construção preocuparam, desde início, os intervenientes, designadamente o espaço 

reduzido para as manobras necessárias das máquinas e equipamentos de construção (trata-se de via 

rodoviária de um sentido, acesso condicionado e com largura aproximada de 4 metros), até ao 

impiedoso desnível topográfico. Acresceu a responsabilidade de intervir num lugar de carácter singular 

com uma história de sobreposições ao longo do tempo e de várias épocas, civilizações e usos inserido 

numa envolvente que se tem vindo a consolidar ao longo de séculos. 

O terreno, adquirido pelo cliente em 2013, tem como vizinho um edifício pré-existente que dá lugar a 

alojamento local, tal como a maioria do edificado na vizinhança, que define o limite a norte da parcela 

e dá pistas sobre a regulamentação a que a nova obra estará sujeita, desde logo a sua altura máxima. 

A sul da propriedade encontra-se a continuação da supra mencionada vila operária, visto que o lote se 

repartiu em dois, ainda em ruína, mas com projeto proposto.  
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Tal como apontado anteriormente, a regulamentação, especialmente nesta zona, é rígida, constituiu 

uma das condicionantes naturais do projeto e foi, por isso, responsável por alterações que 

transformaram o seu rumo e o resultado final da obra, tal como a vemos hoje. 

Em 1985, a Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo como património mundial da 

UNESCO (mencionada no Capitulo 2) já enunciava aquilo que o projetista poderia encontrar nas 

implicações de projeto, confirmando a exigência a que é sujeita uma construção neste lugar. 

“As construções novas deverão integrar-se plasticamente nas características arquitetónicas tradicionais 

do bairro devendo dar-se a especial atenção às suas proporções, tipo de revestimento e aos 

revestimentos que, deverão ter, na criação as cores tradicionais: branco, palha, marfim, rosa mais ao 

menos desmaiado, vermelhão, verde azebre, etc.;  

Na cobertura de construções futuras só se admitirá a telha de canal antiga ou no mesmo tipo, mas 

patinadas quando tiver de ser nova. Será permitido o uso de telha plana romana de fabrico mecânico, 

mas sempre combinado com telha de cobrir de canudo;  

Para determinação da volumetria dos edifícios, dado que nesta zona nem sempre é possível orientar os 

planos por forma que deem satisfação às determinações regulamentares e disposições em vigor, 

estabeleceu-se como princípios orientadores que:  

1. A altura dos edifícios deve ser determinada pelo arranjo estético dos arruamentos e não pela sua 

largura com é regulamentar;  

2. Que os pés direitos mínimos, que nas normas para as construções económicas são de 2.5 metros, 

possam atingir esse valor sem prejuízo das condições de salubridade;  

3. Na construção e conservação de edifícios deverão ser aplicadas igualmente estas normas. Todas as 

novas construções, reconstruções e ampliações serão delineadas por forma a que não sejam destruídas 

as silhuetas tradicionais da cidade, nem pelos seus volumes, afetados os casarios em anfiteatro, ou a 

unidade dos conjuntos abarcados pelos pontos de vista que desfrutam dos miradouros da cidade”58 

Neste último ponto destaca-se aquela que é a grande preocupação em manter o traçado característico 

da cidade e que não se obstruam as tão antigas vistas da cidade. Esta ideia é posteriormente 

referenciada no Regulamento do plano de urbanização do núcleo histórico de Alfama e da Colina do 

Castelo59 que no n.º 2 do art.º 11º dispõe:  

“Na construção de um novo edifício, a altura da fachada e a altura da edificação deste não podem, em 

caso algum, ultrapassar as médias respetivas, nos termos estabelecidos no PDM, constituir obstáculo ao 

sistema de vistas igualmente aí identificado ou prejudicar as condições de salubridade dos edifícios 

envolventes, em termos que não sejam admitidos pelas normas legais e regulamentares aplicáveis.” 

                                                   
 
58 C.M.L., Proposta de Classificação da zona da Encosta do Castelo como património mundial da UNESCO, 1985, 
p. 171 
59 Na redação dada pelo Aviso n.º 6905/2014 de 6 de junho de 2014. Diário da República, 2.ª série - N.º 109 - 6 de 
junho de 2014  
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Veremos adiante como a questão das vistas passa a ser um ponto fundamental na conceção do projeto, 

não só em termos da sua relação com o exterior, mas também interiormente e em situações que à 

primeira vista podem passar despercebidas.  

Concluímos então que as condicionantes de um lugar, os limites do território, são aqueles que 

primeiramente têm a capacidade de definir o objeto arquitetónico de modo a que este, se possa inserir 

numa cidade coesa e consolidada. 

 
31. Vista do lugar sobre Lisboa. Fotografia de setembro de 2015, cedida pelo proprietário
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A Casa 

É pedido ao projetista uma casa para uma família 

de quatro pessoas, o casal e os seus dois filhos 

adolescentes, um pedido não muito raro, mas que 

perante a situação existente se revela um desafio 

imenso. Uma habitação unifamiliar num terreno 

com um declive superior a 16 metros até aquele 

que é o máximo de altura de construção do 

edificado, acrescentando mais 10 metros desde 

esse ponto até ao último patamar pré-existente, 

junto á muralha, resultando num total de 26 

metros. O terreno fica então caracterizado por ter 

9 metros por 38 e um declive a vencer de 26 

metros.  

A Casa apresenta-se no lote com as 

características anteriormente referidas, e ergue-

se como um volume que preenche por completo 

este espaço que outrora seria um vazio urbano já 

dado por garantido na rua Costa do Castelo. Este 

arruamento é caracterizado por ser uma via que rodeia o Castelo de São Jorge a um nível 

significativamente menor do que o das suas muralhas. Isto implica que os edifícios que se encontram 

nesta faixa tenham muitas vezes espaços verdes no tardoz, para fazer a ponte entre o construído 

contemporâneo e os muros do antigo castelejo. Se estas condições tornam difícil qualquer projeto de 

arquitetura, num projeto que tenha como programa a habitação unifamiliar, poderão tornar-se, por um 

lado, ainda mais desafiante, mas, por outro, o agente responsável pela excecionalidade da obra.  

Tendo em conta a topografia existente e o edificado vizinho, podemos antecipar que o projeto terá que 

se desenvolver, principalmente, na vertical, o que numa habitação não é o que tem mais precedentes. 

Contudo o desafio propõe-se e desenham-se as linhas gerais do conceito do projeto. 

Este plano envolve a construção de uma casa completamente nova com quatro pisos acima do solo, o 

último dos quais, o mais profundo, é recuado a partir da frente rua. A singularidade do edifício reside 

na sua natureza dupla: se nos primeiros quatro pisos, a Casa está alinhada com as fachadas dos 

restantes edifícios envolventes, no nível do último piso é transformada numa “vila urbana”, o que é 

ainda mais interessante pelo vazio que cria, e dialoga com a muralha.  

O mesmo é visível numa secção da Casa como analisa o arquiteto Federico Tranfa: “Num corte 

transversal é possível apreciar a complexidade da casa e a sequência de espaços, da loggia coberta 

que encerra a garagem no nível da rua.” Após o hall de entrada temos acesso à biblioteca, depois aos 

quartos e finalmente à zona mais social da Casa, no nível do jardim, com a cozinha, sala de jantar e 

sala de estar com abertura para a piscina:  

32. A Casa inserida na rua Costa do Castelo. Fotografia de 
André Cepeda 
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33. O piso social e o jardim, vistos do último terraço da Casa. Fotografia de Guilherme Blasco 

“Uma cobertura de betão acessível que cobre a mesma tornou-a íntima e misteriosa como uma ninfa”60. 

A primeira impressão que temos da Casa, à medida que a vamos descobrindo ao avançar na rua Costa 

do Castelo, é a de um edifício coeso com 5 vãos na sua fachada entre os quais 4 são iguais e 

ligeiramente desalinhados e onde o quinto, o maior, se privatiza com o seu vidro ofusco e com apenas 

dois painéis pivotantes nas extremidades (como se pode verificar na figura 32). O último piso encontra-

se camuflado pela impossibilidade de vermos mais além, pela largura insuficiente da rua. Destaca-se 

a loggia no piso térreo que é composto pela entrada da Casa e a garagem, delimitada por um portão 

verde metálico texturado, que marca assim uma cota que se vai prolongar até a porta de entrada, 

criando uma faixa de entre 2 metros a partir do ponto mais alto da Casa (o arruamento tem um pequeno 

declive de cerca de 0,50 metros desde uma extremidade à outra da habitação) a 2,5 metros. Este 

primeiro piso é rematado com uma laje de betão que se mostra na fachada e se prolonga para o interior 

deste espaço que também é cidade, e reveste-o por completo. A entrada em Casa é feita por uma porta 

que segue a faixa anteriormente falada e que recua da linha da rua para que exista um primeiro 

pequeno abrigo. Um primeiro piso com cerca de 4 metros de altura que torna este espaço em algo 

grandioso, e nos envolve numa atmosfera única. É assim que somos recebidos na Casa na Costa do 

Castelo, um espaço único em que o limite entre o espaço privado e o público se informaliza e que deixa 

a cidade entrar quando o portão de 6,3 metros de largura se levanta do chão e cobre, então, o vão 

rasgado que antes se encontrava por cima dele. No limite norte deste espaço nascem umas heras que 

teimam em subir pela parede em betão aparente, transformando a atmosfera deste lugar numa 

                                                   
 
60	TRANFA, F. (2015), Bak Gordon: Architetture Abitate / Inhabited Architectures, Milão, Electa Architectura, p. 112	
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“garagem-jardim”, conceito referenciado pelo arquiteto. Este muro ajardinado estimula o diálogo com 

as referências metálicas verdes que se encontram no espaço, não só o portão e portas de entrada, 

como já referido, mas também um vão que se encontra no muro a Este que parte da cota do teto e nos 

mostra o primeiro hall da Casa onde o elevador se posiciona e que nos distribui para o resto da 

habitação. As duas portas que se encontram também neste muro, uma de arrumos e outra que 

realmente delimita a entrada para esta vila urbana, completam a composição da parede que define o 

espaço interior da  Casa. Uma composição quase que artística destes vãos metálicos pontuados na 

parede de betão aparente, algo a que nos habitua o arquiteto em algumas das suas obras. O pavimento, 

aspeto importante neste espaço, é uma calçada composta por pedras ligeiramente maiores do que as 

usadas na rua, com a intenção de continuar o tecido de espaço público para o da Casa. A separação 

do uso da garagem para o acesso direto ao interior é feita a partir de um pequeno desnível e de uma 

alteração de pavimento, um estreito corredor que liga a primeira porta da rua à porta da habitação 

pavimentado a betão afagado e dando pistas daquele que irá ser o pavimento de todo o interior. 

Entrando em Casa, deparamo-nos com um primeiro lance de escadas pontuado no seu canto com uma 

luminária contemporânea que nos remete ao 

tempo medieval, presa à parede e erguida 

verticalmente finalizando com uma lâmpada que 

poderia ser uma chama. 

O primeiro lance de escadas leva-nos ao 

elevador, marcado por uma frente desenhada 

em metal pintado de branco que inclui, para além 

das portas do equipamento elevatório ao centro, 

duas portas nas extremidades que rematam os 

mecanismos necessários para o seu 

funcionamento. O branco funde-se com as 

paredes imaculadas, realçando a pureza das 

formas, enquanto que o chão de betão afagado, 

como referido anteriormente, incute um 

equilíbrio com a sua cor cinzenta, tal como a 

guarda das escadas e o teto, mas estes 

revestidos a betão aparente. Junto ao elevador 

vemos o vão, anteriormente descrito, na 

garagem, desta vez numa posição privilegiada 

em relação à mesma, a 2 metros de altura desta 

loggia semi-pública, e que por sua vez traz a luz 

natural para este que é o espaço de receção ao 

lado privado da Casa. Confrontados com o hall, 

subimos ao primeiro piso, destinado à biblioteca 

desta habitação unifamiliar. 

34. A entrada de casa. Fotografia de André Cepeda 

35.A garagem-jardim. Fotografia de André Cepeda 
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Todo este piso se destina a ser um espaço de trabalho ou lazer, ainda condicionado pela proximidade 

à rua, onde a luz entra de uma maneira difusa e especial, criando uma atmosfera de luz indireta e de 

intimidade, com referências indiscutíveis. A proximidade aos edifícios (do outro lado da rua e apenas a 

4 metros de distância encontra-se um edifício plurifamiliar de habitação) e a ideia de espaço isolado (e 

de culto ou até intimo), faz com que tenha sido escolhido um vidro do tipo martelado, suficiente para 

que a luz entre de uma maneira controlada. Este espaço é rematado nos seus limites norte e sul por 

umas estantes com um desenho cartesiano de pinho termo-tratado que conferem um tom ainda não 

visto no percurso da Casa até agora e que são responsáveis por conferir conforto a este salão. Em 

destaque encontra-se uma mesa (de material idêntico ao das estantes) desenhada pelo projetista, 

robusta, de quatro pernas com uma pequena armação metalizada que liga os quatro apoios entre si, 

fundindo-se no espaço, como se fosse natural neste ambiente. As referências visuais aqui são 

esclarecedoras (Luis Barragán61, Casa Luis Barragán em Tacubaya de 1948) no entendimento do 

espaço, principalmente do ponto de vista da intimidade. Na parede Oeste, encontramos um vão de 2 

metros por 2, que vem desde a cota do teto e acaba à altura de 1 metro a partir da cota do piso. E na 

entrada deste nível um limite recortado por dois vãos que estabelecem o diálogo entre a caixa de 

escadas e este espaço, um que se destina à entrada da biblioteca, com uma altura relativamente baixa 

(1,95 metros, cota a que remata a bateria de estantes) e outro onde as escadas (que seguem para os 

pisos seguintes) se mostram durante quatro degraus (figura 38). 

 
36. A biblioteca. Fotografia de Guilherme Blasco 

                                                   
 
61	Luis Barragán (1902-1988), um dos arquitetos mais importantes do séc. XX, ganha o prémio Pritzker em 1980 
pelo conjunto da sua obra. Caracterizado por ter um estilo único juntando conciliando o modernismo ao 
regionalismo tradicional mexicano.	
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Nesta mesma parede é visível, no seu final e cruzada com a parede sul, uma abertura de 1 metro por 

1 metro que se encontra no limite do conjunto de estantes e que comunica com o patamar de descanso 

das escadas que acompanham o espaço do outro lado. Esta imagem relaciona-nos com a biblioteca 

da anteriormente referida Casa Luis Barragán em Tacabuya, uma atmosfera incontornável no 

panorama da arquitetura moderna. 

Nos dois pisos seguintes encontram-se os quartos destinados à família composta por um casal e dois 

filhos. O dos filhos é o primeiro, um piso repartido irmãmente em dois, onde a divisão quase que a meio 

não faz com que sejam semelhantes, antes pelo contrário, são até muito diferentes na sua 

espacialidade. 

 
37. A biblioteca. Fotografia de Guilherme Blasco 

 
38 . A biblioteca e as escadas. Fotografia de Guilherme Blasco 

Importante lembrar aqui que, o edifício não se encontra perfeitamente na perpendicular com a rua, 

sendo, por conseguinte, a sua fachada em relação ao limite sul, obtusa. Ao chegar a este piso 

deparamo-nos com dois vãos distintos, cada um destinado a cada quarto, um primeiro junto ao primeiro 

degrau do lance que sobe para o piso seguinte caracterizado por um vão de porta de 2 metros recuado 

do degrau, à face da superfície interior do quarto. E um segundo vão, mas com uma bandeira de porta 

que permite a entrada de luz natural desde a fachada até ao patamar de distribuição, e que já se 

encontra na superfície exterior do quarto. Os dois quartos distinguem-se na prioridade de arrumação e 

superfícies espelhadas. No primeiro quarto fazem-se ensaios de superfícies espelhadas, duas 

pontuadas e cruzadas na aresta mais a norte, vertical a partir da secretária e a acabar no teto, gerando 

um quádruplo reflexo. O mesmo acontece na casa de banho integrada no quarto, onde existe uma 

superfície que parte do chão e acaba no teto, uma peça de 2,90 metros de comprimento. Nesta casa 

de banho existe um vão de janela que remata o chuveiro e convida a luz natural da fachada a invadir 

este espaço. Começamos, então, a entender a manipulação da luz, esta que é muitas vezes conduzida 

através de superfícies espelhadas e vãos de janela interiores com o fim de possibilitar a viagem da luz 

da fachada (agente dominante na captação de luz, pelos seus vãos de 1,60 por 1,80 metros) ao interior 

da Casa na Costa do Castelo. 

A carpintaria é, aqui, também, relevante como fator diferenciador dos dois quartos, visto que enquanto 

no primeiro existe um pequeno armário de portas corridas ao lado esquerdo da entrada, no segundo a 

bateria de armários acompanha no percurso pelo seu interior e culmina na secretária apoiada numa 

grande e horizontal superfície espelhada que o torna ilusoriamente maior. Neste espaço a introdução 

de luz natural na instalação sanitária funciona de forma idêntica à utilizada na entrada do quarto, com 
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uma bandeira de porta. Os vãos das janelas dos quartos, que se encontram na fachada, são 

caracterizados por se encontrarem envolvidos e emoldurados numa peça metálica, criando assim um 

remate nos mesmos e consequentemente uma pequena guarda que finaliza em chapa metálica branca. 

Estas peças metálicas, as quatro em conjunto, vão depois dialogar com o remate criado no topo da 

frente do edifício, que por sua vez serve também como guarda. 

De notar que desde o piso da biblioteca é acrescentado no conjunto que caracteriza o elevador, um 

vão por cima do mesmo que tem como fim adicionar a luz, que vem propositadamente de forma zenital 

vem encher o poço do elevador, a cada piso. 

O piso seguinte é marcado pelo quarto do casal, todo ele ocupado para esse efeito, sendo que a 2 

metros desta cota arranca um segundo piso permitido pela topografia, que se destina à área de serviços 

(lavandaria e arrumação) e uma casa de banho social. Este nível marca um quarto quase senhorial, 

apresentado com um vão de duas portas, como se a vontade fosse abrir cada uma com cada mão, 

como vemos nos grandes palácios. Para chegar ao quarto, temos primeiro de passar pelo closet todo 

ele forrado ao mesmo pinho que encontramos no resto de Casa. A atmosfera e cheiro neste espaço é 

algo que nos surpreende e nos conforta, confere uma sensação especial e única, que nos transporta 

para uma ideia de luxo ou glamour. Destacam-se os armários sem portas, dando a ideia que já estamos 

dentro de um grande armário onde a roupa convive connosco, que se assume quase como um corredor 

e que faz a distribuição do lado direito para o quarto e do lado esquerdo para a casa de banho, criando 

uma circulação aberta entre as três funções (banho, dormir, vestir). Deste modo, é garantida a 

independência de cada função, podendo os respetivos espaços ser utilizados isoladamente, mas em 

simultâneo.  

Passamos o grande armário e caminhamos em direção ao quarto de dormir antes de confrontados 

(outra vez) com uma superfície espelhada na extremidade que reflete a luz vinda da fachada e que 

ultrapassa a porta de entrada do quarto já que esta é uma porta emoldurada de madeira de pinho com 

um vão de janela. Nesta extremidade (no muro norte) encontra-se também um banco corrido de 

madeira, uma calçadeira, que tanto guarda os sapatos como permite que alguém se sente para os 

calçar.  

O quarto, de dimensão suficiente para uma cama, uma cómoda e uma poltrona é privilegiado por um 

dos vãos e separado da casa de banho por uma grande porta de correr (preenchendo a totalidade do 

pé direito) também espelhada, desta vez dos dois lados. A casa de banho tem uma área generosa (de 

notar que os três espaços têm áreas não muito diferentes - 16, 14 e 10 m2), resultando numa hierarquia 

não vincada pela importância de cada espaço, já que cada um tem um papel essencial na constituição 

desta generosa área. A instalação sanitária é também fechada por uma porta igual à do quarto 

permitindo a condução de luz natural para o interior. O duche, também generoso na sua dimensão, 

presenteia-nos com os seus cantos curvos, gesto que só vimos na chegada a este piso, na guarda das 

escadas onde o arquiteto desenha um recorte curvo com a intenção de abrir o espaço à chegada.  

Chegada que nos é diferente de todas as outras antes vistas, nesta promenade architecturale, pois 

neste caso, devido ao meio piso anteriormente referido, este hall apresenta quase 4 metros de altura, 

ganhando uma espacialidade muito própria no panorama geral de todos os momentos da Casa. 
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39. Alçado da rua Costa do Castelo com o futuro edifício a sul desenhado pelo atelier Aurora Arquitetos 

 

 
40. Corte transversal (BB') - Casa na Costa do Castelo 

1. Garagem-Jardim 
2. Biblioteca 
3. Quartos Filhos 
4. Quarto Pais 
5. Closet 
6. Área de Serviços 
7. Sala de Estar 
8. Piscina 
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Aqui encontramos o já habitual conjunto que compõe o elevador, as portas majestosas do quarto e um 

vão que abre o corredor da área técnica para este espaço. É quando subimos para a cota do meio piso 

que a escada muda de morfologia, ela que outrora se desenvolvia sempre em lances de escada em 

“U” interrompidas por um patamar de descanso, agora segue o seu caminho em tiro para o destino 

final, o último piso, o piso social.  

Entendemos que algo de muito diferente se passará, quando o rasgo no teto, por cima do arranque 

destas escadas, nos dá pistas da abundância de luz que iremos ter na cota do quinto piso, e celebra 

assim o momento culminante desta vila urbana.  

A chegar a este piso somos recebidos pela sala de jantar “emoldurada” por um louceiro (que separa a 

sala de jantar da cozinha) que se transforma, na mesma, cota, num vão horizontal em que do lado de 

fora nos presenteia com o jardim que tende a invadir a Casa, e por dentro a uma cota mais baixa (cerca 

de 0,40 metros mais baixa) funciona como um banco corrido. Aqui uma mesa circular com um tampo 

de mármore (semelhante à bancada de cozinha) de 1,70 metros de diâmetro é a peça central deste 

espaço, com 8 de cadeiras em seu redor, todas elas de apoio em base curvilínea branca, igualando a 

mesa. O separador entre esta área e a sala de estar é um elemento vertical, vulgo parede, repartida 

numa parte em tijolo rebocada a tinta branca e uma coluna vertical de betão aparente onde se insere 

uma lareira revestida a chapa metálica preta que estabelece a comunicação entre estes espaços e 

futuramente abrange a circulação entre as extremidades deste piso, estabelecendo até relações visuais 

entre as mesmas.  

41. A sala de jantar e o louceiro. Fotografia de André Cepeda 
 

42. A sala de jantar. Fotografia de André Cepeda 

O limite no qual se insere o vão rasgado no jardim encontra-se a 45 graus em relação ao limite norte e 

torna-se assim como numa rótula que condiciona a nossa atenção para a sala de estar do outro lado 

da lareira, e, por conseguinte, para a vista sobre Lisboa, que se revela estonteante, emoldurada por 

um grande vão horizontal, como que num postal. A rótula torna-se também importante na saída do 

elevador que nos guia a este ponto e por sua vez nos direciona para as diferentes áreas. 

Aqui a luz é celebrada, as vistas são desencadeadas (a Casa, finalmente, supera a altura dos edifícios 

envolventes) e Lisboa encontra-se agora aos nossos pés. Debruçamo-nos sobre ela à medida que no  



 63 

43. A sala e a vista sobre Lisboa. Fotografia de André Cepeda 

aproximamos do terraço consequente do recuo deste andar em relação à fachada, no qual se criou 

espaço su ficiente para uma zona exterior que partilha dos vãos aqui desenhados (figura 43) e que são 

três: a porta, o vão horizontal que enquadra o postal de Lisboa e a pequena janela quadrada à escala 

de quem se senta, recuado da superfície interior e que se abre para receber os cheiros das tantas 

plantas que se encontram do lado de fora. Nesta sala temos uma peça de carpintaria que encerra o 

espaço, uma estante que completa o pé-direito da sala, contudo mantendo uma transparência com o 

acesso à mesma. As luminárias do teto, abundantes no resto da Casa, são caracterizadas por serem 

pequenos pontos de luz cravados na laje de modo a que todos juntos deem a ideia de uma composição 

artística pela imprevisibilidade que apresentam na sua localização e disposição, quebrando a forma 

cartesiana do espaço. Lá fora, sob o chão de tijolo, encontramo-nos num dos mais privilegiados 

miradouros da cidade, pouco abaixo da altitude do Castelo, que já nesta cota supera vários lugares 

emblemáticos da cidade como é o caso do miradouro de Santa Catarina, do outro lado do vale da 

Baixa. Aqui os ventos sopram com mais força, num lugar que se quer expor e que se encontra à mercê 

da cidade. Voltamos a esta, e logo no lugar onde a mesma nasceu, à Colina do Castelo. Poderá dizer-

se que este seria o objetivo final, um dos grandes requisitos do cliente: a vista, e daí os pisos de grande 

altura, (entre 3,5 a 4 metros) determinado pelo arquiteto como climbing para que se chegue 

rapidamente a um patamar onde a vista sobre Lisboa é total. No entanto e na verdade é que a Casa se 

tornou mais forte e interessante do que um mero meio para alcançar a “vista” já que nela encontramos 
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vários momentos únicos que nos centram a atenção, muitas vezes, no seu interior, e não no exterior, 

como se poderia imaginar.  

Contudo, a história desta Casa está longe de acabar. Temos ainda no tardoz do edifício, outro ambiente 

completamente distinto daqueles descritos até agora. Para tal somos forçados a passar pela cozinha 

que se aproxima da cota do espaço exterior, acessível por um degrau incorporado na laje. Esta cozinha 

distingue-se pela pluralidade dos materiais, texturas e revestimentos, desde a lateral da bancada em 

betão aparente, passando pela superfície de mármore em “L” até aos habituais armários em pinho 

termo hidratado. A espacialidade aqui é partilhada com a continuação dos restantes espaços, sendo 

que este se encontra numa posição privilegiada face aos outros. É de realçar o pequeno vão 

emoldurado com uma chapa metálica pintada de branco por cima da bancada, que nos liga visualmente 

ao miradouro da Graça, ponto que tanto se liga com a Casa. Esta relação visual é também celebrada 

quando nos sentamos à mesa na sala de jantar com o nosso olhar a uma altura de 1,20 metros, 

suficiente para superar a altura de 1 metro do limite do lote (separação entre a Casa e o edifício a 

norte). Passada a cozinha, saímos para o jardim exterior, primeiramente entrando em contacto com o 

pavimento em tijolo que já tínhamos visto no terraço frontal, e que iremos reconhecer noutros espaços 

do projeto, principalmente na cobertura. Este pavimento é uniforme em todas as superfícies exteriores, 

determinado também pela necessidade de manter uma coerência cromática (cor das telhas) nas 

coberturas de edifícios em zonas históricas. A cobertura é esclarecedora nos pontos de luz zenital 

desenhados pelo arquiteto: vemos aquele que ilumina o arranque das escadas para o último piso 

(isolado) e dois juntos, um que ilumina o poço do elevador e por conseguinte os restantes pisos 

44. O terraço oeste. Fotografia de Guilherme Blasco 
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45. A piscina. Fotografia de Guilherme Blasco 

e aquele que traz luz à receção do elevador também no último piso. As chaminés (que servem de 

ilustração à capa do trabalho) são também elas objeto de desenho, compostas por um corpo em betão 

e uma peça metálica que o cabeceia, repetindo-se três vezes.  

Neste jardim encontramos de novo os muros de betão aparente que, desta vez mais próximos da 

muralha do Castelo, contrastam pela sua crueza matérica. Mas o que nos capta a atenção é a piscina, 

aqui como se fosse uma terma, uma água de um azul raro por consequência do revestimento texturado 

utilizado, e mais impressionante ainda a cobertura, uma cobertura que se transforma num jardim 

(outro). A muralha aqui encontra-se muito próxima e os olhares dos turistas sobre o jardim são 

constantes. A cobertura vem assim trazer privacidade e encerra este piso que se pode classificar como 

contínuo desde o terraço frontal até aqui pelas suas barreiras ténues entre o exterior e interior e a 

informalidade em que, mesmo visualmente, o jardim entra pela habitação. Estamos então num jardim 

com uma escala acolhedora embebido dos reflexos da água cristalina, e decorado pela vegetação que 

se encontra abundantemente neste nível. O momento da piscina, que segue as linhas dos limites da 

propriedade, é rematado por uma escada que dá acesso á cota da sua cobertura, escada essa também 

em betão aparente, conferindo um aspeto coerente a toda esta operação.   

O jardim posterior é invasivo, não tem medo de nascer por entre o tijolo, é selvagem. É protegido por 

uma guarda que se repete na cobertura do edifício (utilizável apenas para manutenção) ou no último 

patamar, o da muralha. Uma guarda que homenageia a arquitetura paulista, mais concretamente um 

desenho que lembra o de Paulo Mendes da Rocha, caracterizado pela simplicidade da linha, e que 

aparece constituída por um tubo metalizado homogéneo e pintado de branco, por esta altura já 

camuflado pela vegetação existente. Aqui encontramos o pormenor de uma caleira que divide o seu 
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espaço para recolha de águas da chuva e o espaço de canteiro das heras que tanto querem crescer e 

camuflar o talude de betão projetado entre este patamar e o seguinte.  

Arrancam daqui 3 degraus que nos levam ao último terraço em direção ao Castelo. Os degraus são 

difíceis de subir e lembram-nos a dificuldade de construir este espaço. Não escondem a 

excecionalidade que é chegar a este destino final, e ainda nos dificultam essa chegada, acompanhados 

por um muro de pedra pré-existente. Não estamos sozinhos, convive connosco um limoeiro também 

ele pré-existente. Este nível foi alvo de uma intervenção principalmente paisagística, visto a 

coexistência com a muralha do Castelo. A vista sobre a cidade, neste ponto, é apenas (pouco) 

ultrapassada) para quem visita o próprio Castelo. É uma visão panorâmica sobre o território do Olisipo, 

que tira o folego a quem percorreu toda esta Casa, para aqui chegar. É uma Casa que poderia ser 

apenas um meio para chegarmos aqui, mas que se tornou muito mais que isso, tornou-se numa Casa 

de única num lugar excecional que merece a homenagem prestada nesta Dissertação.

 

  

46. Escadas de acesso ao último patamar. Fotografia de 
André Cepeda. 

47. O jardim do terraço frontal. Fotografia de André Cepeda 
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O Processo 

Criativo 

O processo é retratado neste capítulo 

subdividido em duas frentes: por um lado o 

processo construtivo e, por outro, o processo 

criativo ao qual o projetista se apoiou para a 

conclusão da Casa na Costa do Castelo. Neste 

vemos reconhecidas ferramentas de trabalho 

muito próprias do arquiteto, desenhos de 

grande dimensão feitos de grandes gestos 

como o próprio diz “Os meus desenhos, em 

geral, têm tamanhos imensos, um metro. Deito 

o rolo de papel em cima da mesa em que estou 

a trabalhar, corto e começo a desenhar. É uma 

coisa muito gestual, física, ligada ao corpo. Não 

é, de facto, um desenho de precisão, 

delicado.”62 (sobre estes desenhos refira-se 

uma coleção que esteve em exposição em 

várias galerias nacionais, conhecida como 

“Desenhos de Trabalho”). O processo é, até, 

celebrado pelo próprio, sendo algo que deve ter 

um papel importante na exposição do trabalho 

final.  

No processo de trabalho desta Casa houve 

espaço para alguns destes desenhos, mas 

também, obviamente, pelo redesenho de 

plantas, cortes e renders que mostram uma 

possível realidade futura resumida numa 

imagem. Aqui não deixam de ser curiosas as explorações e estudos que o atelier Bak Gordon 

Arquitectos levou a cabo neste projeto. Houve várias investigações em temas como a exploração 

cromática nos vãos e teto da sala, ou aquando da imposição do ângulo de 45 graus em relação ao 

edifício vizinho que marcou alterações relevantes ao projeto. (visível na figura 50). 

Aquilo que vemos nas imagens intercalares do projeto vai de encontro àquilo em que o arquiteto se tem 

focado recentemente: uma busca de alargar o “leque matérico”63. Notamos aqui duas materialidades 

                                                   
 
62 Ricardo Bak Gordon em entrevista ao Jornal Público em 2011 quando confrontado com uma descrição dos seus 
desenhos, disponível em “https://anabel amotaribeiro.pt/ricardo-bak-gordon-100938” 
63	Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.98	

48. Render em fase de projeto. Imagem cedida pelo atelier .Bak 
Gordon Arquitetos 
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49. Planta do piso 4 em fase de projeto. Imagem cedida pelo atelier .Bak Gordon Arquitetos 

 
50. Corte em fase de projeto. Imagem cedida pelo atelier .Bak Gordon Arquitetos  
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diferentes, uma correspondente ao corpo horizontal da Casa (revestimento atual) e ao corpo horizontal 

revestido a tijolo. Nesta altura percebemos que a piscina e o desenho dos espaços exteriores estavam 

também a ser discutidos, chegando porventura à solução que vimos atualmente resultante da viagem 

do arquiteto: “(...) era assim como umas termas encobertas anichadas dentro da rocha, e nessa altura 

estávamos em pleno projeto e, portanto, a discutir como é que esta piscina podia fazer a transição para 

a cota alta do terreno (...).”64, onde depois admite ter sido um momento de clarividência no rumo a 

seguir no projeto, permitindo entender a maneira como o autor resolve determinadas dúvidas e se 

esclarece no seu processo criativo. Neste momento a piscina incorpora-se no desenho da Casa, 

fechando o desenho do corte transversal, incluindo também este momento na sucessão de espaços da 

Casa.  

 
51. A piscina. Desenho de Ricardo Bak Gordon 

  

                                                   
 
64	Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.99	
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Construtivo 

Contudo, a questão em foco é a do processo construtivo, e de como se constitui este “esqueleto” da 

Casa, os ossos da arquitetura, que tanto se fixou a esta topografia difícil, resultando no grande desafio 

construtivo que terá sido o da contenção de terras, estando nisto implícito as cargas que a muralha 

implica neste território. De frisar que esta foi, por isso, uma obra de relativa longa duração, e ainda mais 

em relação àquilo que seria, inicialmente, previsto. Estiveram em causa muitos imprevistos e atrasos 

que condicionaram os trabalhos, aliás normais em qualquer obra, sendo que neste caso ainda mais 

agravados pelas difíceis condicionantes. O local é examinado, naturalmente, pelas suas condições 

geológicas e arqueológicas. Feitas as primeiras escavações e estudos arqueológicos   conclui o 

relatório final65 : “(...) constata-se que estamos perante níveis de escorrências depositados sobre zonas 

de hortas do Período Moderno e habitações contemporâneas.” E vem desta forma confirmar aquilo que 

já tinha sido por olisipógrafos anteriormente, a correspondência: “(...) nesta parte da rua – a uma zona 

de olivais, hortas e algumas terras de semeadura de Época Moderna que só no século XIX conheceu 

edificação urbana.” 

        

Seguem-se os primeiros passos para a estabilização da construção. Este foi um processo em que, 

posteriormente às primeiras demolições dos vestígios de edificações que lá habitavam desde o séc. 

XX, se parte para um patamar elevado, quase à cota do atual último piso, e se estabelece uma 

plataforma de trabalho.  

A obra começou por cima, algo não muito comum em casos regulares. Depois de estabelecido o último 

patamar e início de construção da zona da piscina e dos seus muros, a par com a contenção de terras 

superiores, começa-se por fixar o muro de Munique66, processo construtivo que se inicia com a 

escavação do terreno, sendo escavados troços de profundidade controlada para que a realização do 

muro troço a troço, não provoque o desmoronamento das terras aquando o intervalo entre escavação 

e execução da laje.  

                                                   
 
65  REIS, J. (2018) Relatório Final das Sondagens Arqueológicas e Acompanhamento Arqueológico na rua Costa 
do Castelo 56, 58 (ERA, Arqueologia), p. 17 
66 Uma das técnicas de paredes de contenção periférica, entre outras como, paredes de betão, muros de Berlim, 
cortinas de estacas moldadas, paredes moldadas, cortinas de estacas- prancha, pregagens e pegões, sendo que 
a escolha destas depende de alguns parâmetros como a análise geotécnica, as limitações construtivas, etc.  

53. Preparação do muro da garagem. Setembro de 2017 52. Realização do muro de Munique. Janeiro de 2017 



 71 

Após a execução da escavação deve existir o alisamento do tardoz e posteriormente, passa-se à 

colocação das armaduras, que podem ser realizadas in situ ou previamente no estaleiro, deixando uma 

porção de armadura de fora para que possa ser feita a amarração que se colocará quando se proceder 

a próxima betonagem num nível inferior, cobrindo essas armaduras de espera com areia ou colocando 

um negativo para que as mesmas não acabem por ficar betonadas e assim inutilizadas para a próxima 

fase. São ainda colocados negativos na armadura e o reforço da mesma para que, quando a 

betonagem estiver feita e seca, se possam colocar os escoramentos com perfis metálicos.  

Este muro é considerado o elemento fulcral na construção da Casa, pois é no ponto em que este 

elemento estiver estabilizado que podemos “começar a olhar esta obra como uma obra normal”, nas 

palavras do empreiteiro. E por isso mesmo, por ter um papel tão importante na contenção de terras, 

aliado ao facto de durante as escavações ter sido encontrada maioritariamente areia, a sua realização 

foi muito demorada e atrasou substancialmente o percurso da obra. Destaca-se também o processo de 

pregagens67 no talude projetado para o último patamar, que proporcionou grandes dificuldades em obra 

devido à exigência a que foi submetido, por ter uma grande área de superfície, estas pregagens 

infiltram-se no terreno até à distância de 6 metros.  

Fixados estes dois métodos construtivos, os mais exigentes da obra, partimos então para a escavação 

(também demorada) até ao nível da rua, para que se possa, consequentemente, estabelecer as 

fundações do edifício e posteriormente incluir a sua laje e adicionar os pisos restantes, todos 

constituídos por lajes de betão armado com uma espessura generosa (0,40 metros – para incluir 

isolamento térmico, acústico e piso radiante) e por elementos verticais e vigas também de betão 

armado, que constituem o esqueleto da Casa.  

Depois a obra avança normalmente, como seria de esperar de uma construção típica. O “pau de 

fileira”68 celebra-se, os tijolos justapõem-se e temos a primeira confirmação da cota do último piso onde 

vemos pela primeira vez a vista sobre Lisboa emoldurada num betão inacabado e rústico. No atelier 

regista-se o momento como “Vista à obra”, enfatizando a superação da Casa na tentativa de chegar ao 

patamar de miradouro.  

Nas imagens dispostas na página seguinte podemos confirmar a evolução da obra que a partir do 

momento da estabilização da garagem avança a um ritmo mais animador que outrora. Devido à 

importância do betão aparente nesta obra, fizeram-se vários testes da execução do mesmo, 

nomeadamente nas guardas das escadas (com espessura de 5 cm).  

É também visível a forma como o betão, tendo um papel predominantemente estrutural, divide a sua 

função entre a estrutura e o acabamento, como por exemplo a lareia que na figura 58 já se encontra 

                                                   
 
67 As pregagens podem ser aplicadas em diversas situações, sendo as principais - a estabilização de taludes 
naturais ou em taludes de escavação - podendo estas ser de caris tanto temporária como permanente (...). 
Podemos ver também a sua utilização em zonas localizadas de escavação, o que permite baixar a cota da 
plataforma de trabalho para a execução posterior de outras técnicas de contenção periférica; a servir de suporte a 
estruturas flexíveis verticais ou sub-verticais de contenção de terras; ou ainda em amarrações de lajes de fundo, 
impedindo o levantamento das mesmas, causado por supressões ou por trações.  
68 Expressão popular que marca o final da conceção da estrutura de uma obra e onde posteriormente se comemora 
com toda a equipa envolvida. 
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realizada. Outro caso é a guarda nas escadas que acaba por não ter nenhum papel estrutural, mas que 

partilha da mesma materialidade, tendo, até, a liberdade de se recortar e manipular conferindo um 

sentido delicado a esta matéria com um acabamento “cru” (figura 56). 

Depois de estabelecidas as paredes e limites, naturalmente entram em ação os acabamentos das 

mesmas e a realização dos pavimentos (que neste caso inclui pavimento radiante), para posteriormente 

se instalar toda a carpintaria, que se provou complexa nesta obra. É neste ponto que apesar de ainda 

não se encontrar habitado já se advinha um conforto neste espaço devido à sua escala, luz e 

materialidades, que acabaria por se confirmar e acentuar aquando da vivência da mesma por completo.

     
54. Escadas no piso 2. Dezembro de 2017          55. A lareira e a sala de jantar. Janeiro de 2018 

       

56. Escadas no piso 3. Agosto de 2018           57. A "coroa" da chaminé. Outubro de 2018  

Num espaço de dois anos o edifício ergue-se e preenche aquele que era um vazio urbano na Costa do 

Castelo. Os últimos pormenores são acertados e a coroa da Casa espera a sua colocação (a icónica 

chaminé na figura 57). Apesar do longo processo, dos atrasos e demoras, a Casa justifica o seu tempo, 

e representa uma obra de exceção que abre possibilidades para a intervenção contemporânea em 

contexto histórico-patrimonial, tendo como objetivo assegurar a continuidade dos diferentes tempos 

presentes na Colina, tirando partido das novas tecnologias e capacidade de construção num terreno 

como o descrito. No presente ano encontram-se em fase de início de obra já três intervenções na 

mesma rua da Costa do Castelo.
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As vistas da cidade das colinas 

Esta é uma Casa rica e desenhada em prol das relações visuais, tanto do seu interior para o exterior e 

vice-versa, como até relações interiores que se fazem sentir no íntimo deste edifício. Localizada numa 

posição privilegiada, numa das sete colinas de Lisboa, e logo no topo da mesma, encontra-se em 

diálogo constante com as restantes, entre as quais: a Colina de Sant’Ana (Campo Mártires da Pátria), 

a Colina das Chagas (Largo do Carmo), a de Santa Catarina (Chiado) e a Colina de São Roque do 

outro lado da Baixa Pombalina (onde se insere o miradouro de Santa Catarina). Estas compõem uma 

paisagem urbana que distingue a cidade de Lisboa de todas as capitais europeias, desenhando-se por 

estes limites e topografia acidentada.  

Poucos pontos se elevam à cota no último piso da Casa, tais são as torres das amoreiras69 à entrada 

de Lisboa, o antigo restaurante panorâmico de Monsanto, ou até mesmo a antena da mesma área, que 

definem a linha do horizonte da cidade. Por entre essa linha, os aviões fazem a sua trajetória em direção 

ao aeroporto de Lisboa a poucos quilómetros da Colina. Aqui temos o privilégio de ver uma cidade a 

viver e a funcionar, desde as ambulâncias que dão saída e entrada no hospital de São José (próximo 

do local de intervenção), a estação do Rossio que se enche de multidões, o terreiro do paço cheio de 

visitantes, ao elevador de Santa Justa que leva os curiosos ao seu topo. É, por isso, uma posição que 

lembra as razões das fortificações neste lugar, um ponto onde se tem uma visão panorâmica sobre a 

cidade e o rio Tejo, outrora qualidades estrategicamente valiosas. 

As relações interiores são elas também importantes, e logo no primeiro patamar desta habitação temos 

um exemplo disso mesmo, quando já dentro de casa nos conseguimos relacionar com a garagem-

jardim e consequentemente por cima do seu portão nos conectamos com a estreita rua.  

A biblioteca abstém-se de relações visuais com o exterior, o seu espaço e desenho não necessitam de 

comunicação com a envolvente, é um espaço íntimo, um retiro dentro de casa. E por isso mesmo a 

única relação com o exterior é através da luz, esta que é permitida de uma forma difusa e especial. O 

vão deste espaço, ao contrário dos outros (como já referido) encontra-se na face exterior do edifício, 

indo desta forma à procura da luz ignorando a ideia de que uma pessoa precisará de estar junto à 

janela, já que a mesma se afasta do espaço interior.  

A partir dos quartos, enfrentamos os edifícios do outro lado da estreita via, ainda que não nivelados 

com os seus vãos, o reflexo dos seus azulejos azuis faz-se sentir dentro de casa, tornando esta luz 

rara e ainda mais especial quando toca no chão de betão reluzente. Os vãos dos quartos (os quatro) 

já permitem aproximarmo-nos da janela, podendo desta forma, amparados pela guarda metálica, olhar 

para além da rua. Na cota do piso dos quartos dos filhos do casal, o diálogo com a fachada em frente 

é permanente, mas no piso superior, à cota dos telhados dos edifícios vizinhos, um rasgo mostra um 

pouco da cidade, apontando para o Convento do Carmo, que nos antecipa a estonteante vista que 

teremos no último nível.  

                                                   
 
69 Projeto icónico e incontornável na imagem de Lisboa, da autoria do arquiteto Tomas Taveira em 1985, gerando 
uma grande polémica e discussão 
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Do alto da Casa, mais concretamente, na sala de jantar, sentados à grande mesa de pé único branco 

e tampo de mármore claro, a altura dos nossos olhos permite estabelecer contacto com o alto da graça 

que se apresenta lá ao fundo, mesmo que por uma margem muito pequena, pois a altura do muro 

separador do terreno para o do vizinho apenas permite um rasgo horizontal contido nesta diferença de 

cotas.  

Sabemos que a constituição deste piso social, implica uma separação muito física entre a sala de jantar 

e estar, onde também se encontra a lareira. Esta, revestida a uma chapa metálica que lembra a das 

molduras das janelas da fachada, agora preta, é um grande rasgo nesta barreira e permite uma relação 

entre estes dois espaços, por exemplo quando no terraço frontal sentados a uma cota mais baixa da 

da sala (a menos 0,40 metros), temos uma linha de visão desimpedida para as escadas de betão 

aparente incluídas na piscina (extremo oposto deste piso). De uma forma inesperada, a Casa traz-nos 

estas relações que mantêm vivas a união e consolidação entre os seus variados espaços. É exemplo 

também a rótula resultante do afastamento de 45 graus em relação ao edifício vizinho, que traz consigo 

o verde vivo do jardim que habita neste negativo. Aquele que de dia permite estabelecer relações com 

o pujante jardim, de noite transforma-se num reflexo que permite ver a sala de estar desde a de jantar 

e vice-versa. 

Existem ainda duas situações que transformam a escala desta Casa, como é o caso do pequeno vão 

que compõe o conjunto debruçado sobre a vista de Lisboa, onde sentados no sofá, se apresenta à 

altura dos nossos olhos, e recuado do mesmo se liga ao canteiro com as imensas plantas existentes, 

trazendo todos os seus cheiros. Algo de semelhante se passa na cozinha, com o pequeno vão embutido 

neste espaço, diferencia-se pelo seu formato e materialização (emoldurado apenas a chapa metálica 

branca) mas é capaz do mesmo efeito que procura o anterior, pois enquadra apenas o jardim e 

apresenta-o como um quadro neste espaço.  

Este é, por isso, um projeto que nasce da cidade, liga-se com a mesma em muitos momentos como 

retratados aqui, bebendo da sua vivacidade e morfologia. É uma Casa que está em permanente diálogo 

com a sua envolvente, mas que também é excecional se a virmos como uma máquina do habitar per 

se. 

58. Perspetiva do topo da cobertura da piscina, sobre a cidade de Lisboa. Fotografia de André Cepeda  
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As condições de conforto contemporâneas 

Este tema, muito importante na discussão da arquitetura contemporânea, ganha especial relevância 

num projeto como este, onde os pés direitos são muito altos, e onde a uma primeira vista nos 

deparamos com um edifício que nos parece plurifamiliar, mas que na verdade consiste numa habitação 

unifamiliar com 4 pisos e cerca de 450 m2, onde vivem apenas quatro pessoas. O projeto tem, assim, o 

desafio de conferir as condições de conforto necessárias num edifício que à partida nos parece 

demasiado grande para tais requisitos. As grandes alturas de pisos nascem da necessidade de climbing 

(como já referido) até à vista sobre Lisboa, começando no piso térreo com um pé direito de 4,20 metros 

de altura e repartindo os restantes com uma média de alturas de 3,10 metros. 

Ora num projeto onde predomina uma escala fora do comum daquela que vemos numa habitação 

unifamiliar vulgar, criam-se agentes de conforto para que estas atmosferas (diferentes espaços da 

Casa) se tornem habitadas, no dia-a-dia, por uma família de 4 pessoas. Entre estes estão o “leque 

matérico” aqui presente que se apresenta vasto, a luz referida no próximo tópico, as questões térmicas 

da Casa, a ventilação, etc. Começa-se por enumerar os materiais e texturas presentes na Casa, desde 

o betão aparente, o betão afagado nos diferentes pisos, as paredes brancas, a portas metálicas verdes, 

as molduras das janelas exteriores e guardas metálicas brancas, a lareira revestida igualmente a metal, 

desta vez pintado de preto, e claro o pinho termo hidratado, que se apresenta nos armários da 

biblioteca, ou nas secretárias e roupeiros dos quartos dos filhos do casal. Ou até mesmo no grande 

roupeiro que marca a entrada do quarto dos pais, a estante no último piso que dá seguimento à parede 

que indica o caminho de saída do elevador, e nos revela com a sua transparência a sala de estar. Ou 

até mesmo nas caixilharias das janelas, esta especial também no piso social na sala de refeições que 

se transforma num banco à cota do jardim, e que consequentemente se acaba por “transformar” 

continuando o seu desenho para um louceiro que divide a cozinha da sala de jantar. 

A carpintaria está então presente em várias formas e confere ao espaço um terceiro elemento (para 

além do betão e das paredes brancas) que se destaca e nos lembra por vezes o conforto de casas 

antigas com o seu cheiro a madeira e uma luz amarela, quente que inunda o espaço de memórias 

dessa altura. Questionado sobre se a pluralidade de matérias (as referidas anteriormente) são agentes 

de condições de conforto, o autor do projeto responde afirmativamente, mas não esquece que para 

além de criar conforto criam também experiencias e atmosferas diferentes, temas que têm adquirido 

uma maior relevância na sua obra mais recente. Vai ainda mais longe sobre esta questão e lança a 

provocação: “(…) até que ponto a resposta às solicitações funcionais podem constituir uma espécie de 

componente ornamental do espaço”, também referenciada na entrevista ao autor. 

Certamente que o vasto leque matérico que se encontra nesta Casa ou, aliás, em qualquer uma, não 

é suficiente per se para garantir as condições de conforto necessárias numa habitação já que nesta 

equação entram também o comportamento térmico, a ventilação e até a privacidade dos lugares. 

Estando a privacidade da família assegurada por uma série de componentes que já foram referidas 

neste trabalho (a piscina, a janela de vidro martelado da biblioteca, etc.), as necessidades técnicas, 

que também podem derivar da escolha das diferentes materialidades, têm de ser cumpridas. 
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O esqueleto desta Casa, composto por paredes que partilham o betão e a alvenaria, em que existe 

uma estrutura de betão maioritariamente assente sobre pilares, mas em que algumas situações se 

construíram segmentos inteiros, é caracterizado pelo seu forte assentamento nas terras da encosta do 

Castelo. Ergue-se a partir das raízes que se apoderam deste território, com paredes de uma espessura 

generosa em que a média dos limites exteriores é de 25 centímetros. Contudo, existem dois momentos 

em que esta dimensão é aumentada significativamente, sendo um deles no caso do elemento 

responsável por separar aquilo que é o conjunto (elevador e escadas) de circulação vertical, dos 

espaços designados na Casa. Esta espessura é, depois, aproveitada para a colocação de redes de 

especialidades, entre elas a rede de águas e esgotos (as casas de banho dos quartos encontram-se 

agregados a esta linha). Este limite vai depois surgir no último piso como fachada poente do mesmo 

que separa o terraço ajardinado da sala de estar. Aqui a espessura protege-nos das condições a que 

este ponto exposto está sujeito, pontuado por um conjunto de vãos que oscilam entre o limite exterior 

e interior, criando diferentes profundidades no seu desenho. Outro momento é o do encontro da casa 

com o terreno, cujo contacto é assegurado pelo muro de Munique já aqui referenciado, acontecendo 

que surge aqui a oportunidade de criar uma dupla parede, esta materializada maioritariamente a 

alvenaria que por sua vez cria uma caixa de ar contínua desde o primeiro ao último piso. Esta dá, 

também, lugar a algumas redes de especialidades provenientes especialmente da área técnica70 

(caldeiras, lavandaria, etc.) e protege o interior da habitação do contacto direto com as terras em 

contenção que tantos problemas podem acarretar caso a impermeabilização não seja eficiente. Esta 

solução traz consigo, também, qualidades térmicas pois torna-se mais eficiente na manutenção da 

temperatura e protege do contraste térmico do interior para o exterior.  

Podemos afirmar que a Casa se prepara bem para o seu contacto com o exterior, e vemos também na 

cobertura (com isolamento térmico pelo exterior) que apresenta perfis complexos que asseguram a 

proteção necessária às condicionantes exteriores. O mesmo se passa com todo o plano de 

impermeabilização de águas das plataformas superiores que confirma a estanquidade das águas e 

protege os pisos inferiores.  

Ainda na referência às especialidades, onde se destaca a rede de águas e a dificuldade de 

impermeabilização do território, de notar que a rede de gás é residual pois apenas tem por fim sustentar 

um fogão na cozinha, sendo que o aquecimento das águas é assegurado por uma caldeira elétrica que 

conta com o apoio de um sistema solar térmico individual alojado na cobertura do edifício. 

Quanto ao comportamento térmico da Casa e o seu arrefecimento e aquecimento, que em muito 

contam para o nível de conforto de quem a habita, este resulta do pavimento radiante instalado em 

todas as divisões. A espessura da laje permite esta solução, e usufrui também disso ajudando o já 

citado climbing que tem como fim “gastar” altura para que se chegue ao topo. Portanto na constituição 

de todas as lajes (expeto a de cobertura) existe o revestimento de betão aparente no seu limite inferior, 

as cavidades que dão lugar às luzes aqui pontuadas, o seu pavimento radiante (que tanto aquece, 

                                                   
 
70 Piso intermédio responsável pela transição do corpo vertical e o horizontal, faz também o suporte ao mesmo e 
inclui todos os equipamentos técnicos da casa, tal como uma casa de banho social.	
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como arrefece consoante o desejado) e o pavimento posterior em betão afagado. Isto resulta num 

consumo energético significativo, mas que é coberto apenas com a produção de energia dos painéis 

solares. O pavimento radiante é o único sistema que controla diretamente a temperatura da Casa, 

sendo que a ventilação natural resultante dos vãos da fachada, também influencia o comportamento 

térmico, e no último piso esta é abundante pois como refere o arquiteto existem várias ligações ao 

exterior e a Casa aqui abre-se para que passem no interior dela, os ventos de Lisboa, “(…) o espaço 

social naquilo que é quase o terraço da propriedade abrindo-se para a frente e para trás para poente e 

para nascente e poder desfrutar de todos os jardins e vistas (...)” e metaforicamente poderiam até aqui 

trespassar este espaço, os pássaros, chegando do terraço a poente e quase que por entre a lareia que 

os dispara para a continuidade do terreno a nascente encontrando depois a muralha. 

Para que estejam asseguradas as condições de conforto é essencial a satisfação das questões 

funcionais, entre as quais, a mobilidade.  

No contexto onde se enquadra esta Casa, na Colina do Castelo, este tema é bastante sensível e 

agrava-se no sentido em que se faz notar o “acentuado declive do terreno, aliado a uma morfologia 

urbana ancestral, dificultando assim ainda mais as condições de acesso”71. Sentimos isso mesmo na 

rua onde se insere o projeto resultado das tentativas de condicionamentos do trânsito automóvel, 

principalmente em zonas históricas, dando azo à possibilidade da deslocação pedonal facilitada. Nesta 

artéria a circulação viária é destinada quase exclusivamente aos residentes facilitando o acesso da 

família à sua habitação. A garagem, sobejamente referenciada neste trabalho, torna-se também 

relevante como fator que cria conforto à vivência dos seus utilizadores já que assegura uma ligação 

direta à Casa. 

Estando assegurado o acesso automóvel, as dificuldades no acesso pedonal ainda são algumas, sendo 

que têm-se vindo a desenvolver vários mecanismos que facilitam e irão facilitar estes acessos, muitos 

deles descritos no Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo de João 

Favila (Atelier Bugio, 2009) com a colaboração de João Simões, Pedro Domingos e Rui Mendes e tendo 

como promotor a Câmara Municipal de Lisboa. O plano foca-se em 4 percursos: o da Sé (Terreiro do 

Paço – Sé – Castelo), Graça (Convento da Graça – Coleginho ou Teatro Taborda – Castelo), Alfama 

(Alfama – Castelo) e Mouraria (Martim Moniz – Mouraria – Castelo), que têm todos como destino final 

o Castelo de São Jorge, e, por conseguinte, a rua Costa do Castelo (pois é o primeiro nível em redor 

do Castelo). Este plano centra-se no “(...) contexto de uma nova dinâmica, apostada na promoção dos 

modos suaves, na difusão de uma mobilidade inclusiva e na motivação do uso dos transportes públicos 

em detrimento do transporte individual (...)” e considerou que era importante resolver a acessibilidade 

entre a parte baixa da cidade e a Colina. “Para isso é fundamental a própria cidade – A Colina do 

Castelo revela as suas necessidades de uma forma natural e urbana e cria a possibilidade de pensar 

novos acessos ligados aos existentes.”, como descrito no Plano referido.  

                                                   
 
71 Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo de João Favila (Atelier Bugio, 2009) 
com a colaboração de João Simões, Pedro Domingos e Rui Mendes e tendo como promotor a Câmara Municipal 
de Lisboa 
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Os percursos que mais beneficiam a habitação e aqueles que nos dias de hoje se encontram em 

funcionamento são: o Percurso da Mouraria, referenciado no plano de acessibilidades, e o Percurso da 

Baixa que é anterior a esse documento. Este último é definido pelo seu ponto de partida nos Armazéns 

do Chiado, mais concretamente na estação de metro da Baixa-Chiado (desenhada pelo arquiteto Álvaro 

Siza Vieira) e que segue o seu percurso até ao primeiro elevador, o Elevador do Castelo (o primeiro 

responsável pela captação do público da Baixa para a Colina, projeto inaugurado em 2013 e vencedor 

do prémio FAD 2014, desenhado pelo arquiteto João Pedro Falcão de Campos), um edifício reabilitado 

e aproveitado para ligar a Rua dos Fanqueiros ao topo da Rua da Madalena. Neste ponto deparamo-

nos com o Largo Adelino Amaro da Costa, que nos liga ao próximo ascensor, desta vez um 

equipamento inserido num edifício de 7 pisos de estacionamento, um supermercado e um restaurante 

que nos leva até ao início da rua Costa do Castelo. O designado Parque do Chão de Loureiro é 

responsável por albergar o equipamento mais próximo da habitação que traz a conveniência necessária 

ao dia-a-dia dos seus utilizadores. O outro percurso, o da Mouraria, inicia-se no Martim Moniz e segue 

pelas Escadinhas da Saúde, equipamentos de escadas rolantes (dois troços) até à Rua Marquês Ponte 

de Lima que atualmente marca o fim deste percurso. No entanto está prevista a sua continuação até à 

rua Costa do Castelo (e ultimamente o acesso direto ao monumento pela Porta do Moniz), tornando-se 

assim no percurso de eleição para o acesso à Casa desenhada por Ricardo Bak Gordon. Hoje em dia 

o percurso pedonal é ainda dificultado pelas acentuadas Escadinhas da Costa do Castelo que têm o 

seu início no Largo da Rosa, metros abaixo da rua em questão. 

Estes são os dois percursos que mais privilegiam a Casa pois, embora em pontos opostos, desaguam 

em distâncias similares ao objetivo, facilitando o acesso a um terreno caracterizado por uma grande 

dificuldade de circulação por todas as condições que apresenta.  

Ainda relacionado com as condições internas da habitação, foram asseguradas questões fundamentais 

como é a da luz artificial ou internet, consistindo numa componente especial no projeto. A Casa dispõe 

também de intercomunicadores que funcionam entre pisos o que, devido à extensão vertical da Casa 

se torna essencial. Todos estes equipamentos estão instalados no coração da Casa, num espaço 

anichado entre o piso social e o privado, na área técnica.  

Podemos afirmar que o projeto oferece todas as ferramentas para proporcionar as condições de 

conforto exigíveis. 
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A luz  

A luz, tal como refere o arquiteto Ricardo Bak Gordon na entrevista anteriormente mencionada, é 

essencial para a vivacidade de uma atmosfera pois a “atmosfera precisa de luz mesmo que a mesma 

seja criteriosa e às vezes transite entre ser substancial ou ser muito coada, mas é fundamental”72. É 

vista como essencial, mas não como o tema dominante, e aqui em contraposição ao pensamento do 

arquiteto Le Corbusier para quem “L’ architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes 

assemblés sous la lumière”73, ou seja, que a arquitetura é definida pelos volumes debaixo da luz. O 

autor da Casa recusa esta ideia, sendo que vemos vários momentos na habitação que têm como fim 

último a recolha de luz natural para os espaços interiores, como a circulação, halls, etc. 

Exemplo disso é, no piso térreo, a garagem-jardim onde tal como refere o autor74, existe uma grande 

janela para a cidade por cima do portão basculante, que permite que a luz invada o espaço. Através 

desta grande janela é possível identificar uma portada metálica verde (da mesma família de portas que 

compõem pontualmente as paredes de betão aparente da garagem-jardim), a qual integra um 

mecanismo que permite a abertura e fecho para que deste modo exista um controlo de vistas, de quem 

passa na rua, para o interior da habitação, resultando noutro exercício de privatização e intimidade do 

conjunto.  

Na biblioteca, outro exemplo de uma contemplação de luz, o vão permite a abundância de 

luminosidade, mas não nos deixa contactar com o exterior, conservando a intimidade do espaço. 

Encontra-se nesta Casa uma forma diferente de diálogo entre a circulação vertical e os seus diferentes 

pisos. No caso da biblioteca abrem-se dois momentos na parede, um que permite a entrada onde 

aparecem quatro degraus de betão contrastando com as paredes brancas, e outro que vai roubar luz à 

biblioteca e a leva consigo para a circulação em d ireção ao segundo piso, o dos quartos. Aqui, cada 

quarto com uma entrada diferente, sendo que no mais próximo do elevador existe um vão que se 

estende ao teto para que seja possível a entrada de luz no hall de distribuição. 

Para além do lanternim do elevador, que como já referido, permite que a luz se conduza também em 

direção a cada um dos pisos, no último piso vemos já dois pontos de luz que surgem da cobertura e 

iluminam o piso intermédio destinado à área técnica e consequentemente o piso do quarto do casal. 

A luz aqui é diferente, tal como é diferente em cada piso, e mostra-se essencial no que toca à criação 

de distintas atmosferas em cada um dos espaços da Casa. Começando pela luz refletida numa parede 

“crua” de betão da garagem, quase que verde pelo conjunto dos seus vãos. Na biblioteca, uma luz mais 

íntima filtrada pelo vidro martelado e refletida nos armários de madeira e nos grandes tapetes, criando 

uma luz quase que mais quente que as outras. Nos pisos dos quartos uma luz direta que nos permite 

uma relação mais física com o exterior e que acaba por iluminar os patamares de distribuição. E, por 

                                                   
 
72 Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.99 
73 CORBUSIER, L. (1924) Vers une architecture, Paris, G. Crès et Cie, p.16 
74 Em entrevista exposta no Anexo A. Entrevistas (p.99) 
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fim, no último piso em que existe uma verdadeira celebração, que vem de todas as direções e nos 

fascina e acolhe num verdadeiro espetáculo de luzes, reflexos, cores e cheiros. 

Os reflexos são imensos, tais como os espelhos, estes principalmente nos quartos, e variam entre si 

na sua forma e dimensão. Enquanto que num dos quartos dos filhos, o tema é sobre os espelhos 

verticais, no outro prevalece a horizontalidade e dimensão generosa destas superfícies espelhadas. No 

quarto dos pais, uma porta corrida que cobre a altura total do espaço, é espelhada dos dois lados, 

refletindo a luz para o interior do closet, onde por sua vez se encontra outra superfície espelhada que 

reflete a restante luz para o interior do mesmo e consequentemente para o hall de distribuição do piso.  

o último piso os reflexos nos vãos de janela são abundantes devido às luzes exteriores, criteriosamente 

colocadas e principalmente de noite as janelas partilham a espacialidade interior e exterior refletidas 

nesta mesma superfície. Na rótula, na sala de refeições, o ângulo de 45 graus permite o reflexo para a 

sala de estar, conectando desta forma os dois espaços que estão separados fisicamente pela lareira. 

As luzes artificiais são também um tema importante pois para além de “virem com a casa” e o próprio 

autor admite a especialidade dessa característica, mas não deixa de notar que os candeeiros de mesa, 

de chão, etc. são também fundamentais para a criação de uma atmosfera vivida. De notar também as 

já referenciadas luzes que nos remetem a umas tochas medievais pontuadas em alguns patamares na 

circulação vertical. Mas aqui na sua maioria, as luzes já se encontram embutidas na laje de betão e 

são colocadas heterogeneamente no espaço construído. Isto deve-se ao facto, tal como explicado pelo 

arquiteto em entrevista, de os espaços, quase que cartesianos, inferirem de uma repetição formal nos 

pisos que se procurou quebrar, distribuindo-se as luzes não uniformemente para que o espaço ganhe 

uma dinâmica e acabe por difundir a regularidade do lote. Acabam por ser umas “aparições lumínicas” 

como descreve Ricardo Bak Gordon. 

59. Luz a partir do vão da biblioteca. Fotografia de André 
Cepeda 

60. Captação da luz na sala de estar. Fotografia de André 
Cepeda 
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4. Conclusão  

Análise Crítica 

Apresentada a Casa, o seu especial contexto, o seu processo, os intervenientes, as condicionantes e 

os casos de estudo podemos afirmar que se trata de um projeto especial numa envolvente de exceção 

que o torna merecedor de uma dissertação como a presente. Num território denso e solidificado como 

é o da Colina do Castelo, local com tantas condicionantes e exigências funcionais, qualquer obra ou 

projeto teria dificuldade em prosseguir e afirmar-se. O presente caso de estudo torna-se ainda mais 

excecional, quando não só consegue superar todas as condicionantes como se torna, ele próprio, num 

objeto de excelência e consequentemente único, tal como a área onde se insere.  

O terreno foi encontrado pelo projetista, tal como é referido na entrevista incluída neste trabalho: “Dei 

algumas voltas à procura de um terreno para a construção de uma casa que este cliente pretendia 

encontrar” admitindo o seu papel no descobrimento do lote, e continua “uma vez que, conhecendo-o 

como conheço sei que partilhamos uma série de desejos, de valores e de algumas considerações sobre 

aquilo poderia vir a ser uma casa para uma família que, entretanto, conheço também muito bem.”75 

Está aqui, também, em causa a proximidade entre o autor e o cliente e como esta proximidade pode 

ter agilizado o processo criativo no sentido em que ambas as partes possam ter estado mais abertas 

ao diálogo por força do sentimento de confiança mútua, algo que só por si torna este projeto singular. 

Quanto a este ponto faz sentido citar o arquiteto João Favila Menezes, também em entrevista presente 

em anexo: “E essa forma de cozinhar tem muito a ver com os ingredientes que temos à disposição, e 

os ingredientes principais são os clientes e o lugar.”76 

Algo que é merecedor de destaque é o facto de como, ultimamente, as condicionantes se podem tornar 

oportunidades como é o caso “(...) foi a necessidade de respeitar um ângulo de 45 graus face ao prédio 

do vizinho.” Aprofundando sobre esse tema, o arquiteto continua: “Esse ajuste abriu a possibilidade 

para que um dos lugares mais interessantes da casa, na minha opinião, que é a rótula que corresponde 

à sala de refeições, acabasse por ter uma forma e morfologia diferente e introduzisse um pouco mais 

de dinâmica nesse piso (...)”77. Aqui, o autor do projeto utiliza uma série de fatores que, em primeira 

instância, poderiam ser vistos como barreiras, mas que permitiram, antes, que a Casa ganhasse 

momentos extraordinários. Exemplo disso é também a utilização do conceito de “climbing” pois temos 

de chegar à perspetiva visual sobre a cidade. A partir desta ideia o projeto começa com um espaço de 

4,20 metros de altura (a garagem) e posteriormente com pisos de 3,10 metros, dando azo à criação de 

atmosferas únicas todas elas diferentes entre si, mas que no seu global compõem um conjunto 

arquitetónico singular, conectado por um percurso de ascensão. 

                                                   
 
75 Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.94 
76 Ibidem, p. 93 
77 Ibidem, p. 95 
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O facto da Casa se desenvolver na vertical, trouxe para o centro da discussão o tema da circulação 

interior, tornando-o um dos pontos mais importantes no desenrolar do projeto. A construção 

desenvolve-se em 4 pisos acima do solo e por isso mesmo foi essencial o debate de ideias sobre o 

modo como os mesmos se atravessam. Aqui destacam-se dois conjuntos, o de escadas e o elevador. 

Cada um com o seu carácter individual, o que os distancia em relação ao seu formalismo, mas que os 

aproxima no conjunto funcional. Têm ambos, pontos de início e de chegada diferentes e criam os dois 

diferentes perspetivas no que toca ao percorrer desta Casa. De um lado as escadas que se assumem 

mono-material desde o princípio ao fim, cujas superfícies horizontais se uniformizam materialmente 

com o restante chão da Casa, mas todas as demais, incluindo as guardas de espessura de 5 

centímetros, se mostram fielmente de betão aparente, o que as torna numa espinha dorsal do projeto. 

O elemento “escada” é visto aqui como uma promenade architecturale78 e não apenas com um meio 

para chegar a um fim. Elas relacionam-se e comunicam de forma distinta com cada um dos espaços. 

De facto, a história nunca se repete, não existe monotonia e todas as chegadas e perspetivas visuais 

são únicas e especiais. O próprio autor admite isso mesmo “(...) de a própria circulação vertical acabar 

por ser um dos temas importantes da Casa.” desenvolvendo a sua ideia do percurso: “(...) o conjunto 

que compõe escada e elevador acabam, por um lado, a estar cingidos a uma determinada área, mas 

por outro permitem que esta verticalização da casa seja “animada” de algum modo do ponto de vista 

da experiencia do espaço.”79. É de facto muito interessante como o tema das escadas se tornou parte 

da Casa no sentido em que os espaços precisam dela e vice-versa, existindo uma relação de 

dependência no que normalmente apenas é visto como um instrumento para ir do ponto A ao B.  

Neste tema da circulação vertical aparece ainda o elemento do elevador, que dialoga com as escadas 

em cada patamar. Neste caso, ele apresenta-se sempre com a mesma estrutura ao longo de 4 pisos 

(sendo que no último piso se abre para nascente – elevador com duas portas) num desenho que 

incorpora tanto os equipamentos técnicos essenciais à vida deste equipamento, como os quadros 

elétricos dos pisos. Resulta, então, numa peça metálica que fecha nas suas laterais os espaços 

destinados a equipamentos técnicos e ente eles a porta do elevador recuada destes dois. No seu topo 

remata com uma chapa horizontal que fecha então esta “peça” única, no caso dos pisos superiores 

(biblioteca, quartos dos filhos, e quarto dos pais) existe por cima do mesmo um vão marcado por uma 

quadricula metálica protegida a acrílico que capta a luz vinda do lanternim da cobertura que inunda 

este poço. Este conjunto apresenta-se também sempre da mesma matéria, de chapa metálica pintada 

a branco que, por um lado, se incorpora nas paredes de alvenaria que partilham a mesma cor, mas, 

por outro, confronta a espinha dorsal num tom cru realçando assim a primitividade das escadas e a 

tecnologia recente presente no elevador.  

                                                   
 
78 Conceito verbalizado por Le Corbusier: “Nesta casa [Villa Savoye] é nos apresentado uma verdadeira 
promenade architecturale, oferecendo perspetivas que estão constantemente a mudar e inesperadas, até 
surpreendentes. É interessante que tenha sido obtida muita variedade quando, do ponto de vista do projeto, foi 
adotado um esquema rigoroso de pilares e vigas. É movendo-se que se pode ver as ordens da arquitetura em 
desenvolvimento.” Fonte: CORBUSIER, L. (1974) Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complete de 1929-
1934, Zurique, Les Editions d'Architecture, p. 26 
79 Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.96 
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Na circulação vertical, desde logo um repto pois não é de todo ortodoxo resolver o acesso a quatro 

pisos em apenas uma habitação unifamiliar, a resposta às questões funcionais é outra vez superada 

pela sua especialidade e valor arquitetónico. Mais uma vez transcende os desafios e condicionantes e 

usa-os a seu favor no desenho deste projeto.  

Tem em si o fator surpresa embutido, pois em cada piso espera-nos sempre algo diferente, e isso não 

só “anima” o nosso percurso pela Casa, como o torna complexo com as suas interações e perspetivas. 

Pode-se dizer que todas as partes encaixam harmoniosamente no conjunto, criando uma dependência 

entre elas que enriquece a obra. Cada piso tem a sua história, cada espaço tem o seu ambiente, o que 

faz com que exista uma sobreposição de atmosferas que, no seu todo, transformam a Casa num objeto 

de estudo que poderá estar presente na discussão da arquitetura contemporânea. 

A forma como a Casa pousa no terreno e se resolve internamente para que a sua continuidade seja 

assegurada é objeto de realce. Especialmente no momento em que esta passa de uma tipologia vertical 

e se torna horizontal no último nível, criada a partir de uma rotula técnica que se anicha neste ponto e 

suporta o espaço social da habitação fortalecendo o assentamento de terras.  

Quanto à inserção da Casa neste contexto, ela homenageia à primeira vista aquilo que os povos 

colonizadores encontraram quando, há muitos anos atrás, chegaram a este ponto do território. 

Encontra-se num lugar privilegiado, com Lisboa aos seus pés, o que acarreta, para o projetista, a 

responsabilidade acrescida de enfrentar e corresponder ao enorme peso místico que é o da sua 

envolvente. Vemo-la enquadrada na continuidade da rua, mas mantendo o seu valor contemporâneo, 

sem querer, por um lado afirmar em demasia a sua presença, mas assumindo claramente o seu tempo. 

É por si uma contribuição para a cidade já que, para além do seu programa exclusivamente 

habitacional, preenche um vazio urbano e consolida a frente do Castelo de São Jorge. A sua fachada, 

ingratamente despercebida pela diminuta largura da rua, tem em si um desenho coeso que acaba por 

ser muito delicado desde a sua base (o grande e metalizado pórtico da garagem) até à sublime 

platibanda que remata o seu topo, passando pelos grandes vãos emoldurados criteriosamente 

colocados, lembrando que “Como diz o Siza, abrir uma janela na parede é do mais difícil que há na 

nossa disciplina.”80. 

A Casa na Costa do Castelo é, portanto, um exemplo de uma obra contemporânea enquadrada em 

contexto histórico-patrimonial, estabelecendo um diálogo e equilíbrio entre a sua contemporaneidade e 

a história imensa deste lugar, resultando numa sobreposição no tecido urbano consolidado da cidade. 

A especialidade do projeto em questão também é confirmada por trazer à discussão novas formas de 

criar e desenvolver habitação, envolvendo temáticas sobre a questão do desenvolvimento em 

ascensão, ou da heterogeneidade dos espaços, desde o mais privado e íntimo, ao mais exposto e 

social, mas também a temática do espaço exterior e as vistas sobre as sete colinas da cidade, não 

esquecendo as condições de conforto contemporâneas assegurada a partir de um conjunto vasto e 

inteligente de ferramentas incluídas no complexo desenho da Casa.  

                                                   
 
80 Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.97 
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Confronto 

“Acho que há muitas maneiras de cozinhar a mesma matéria”81, é assim que o arquiteto João Favila 

Menezes descreve a relação entre o seu projeto no Largo de Santa Cruz do Castelo e a Casa na Costa 

do Castelo de Ricardo Bak Gordon. Confrontado com esta questão, salienta os dois ingredientes 

principais, de um ponto de vista pessoal – o cliente e o lugar. Tende-se a concordar com o arquiteto, 

pois, apesar de haver muito mais ingredientes importantes numa receita, num projeto de arquitetura, 

estas duas questões são efetivamente muito relevantes na diferenciação dos dois casos de estudo. Por 

um lado, no caso da Casa na Costa do Castelo, a relação com o cliente é de proximidade, o que permite 

uma melhor comunicação entre as duas partes, e as características do lugar com destaque para as 

suas pré-existências residuais criaram condições ótimas para uma nova construção. . Por outro lado, 

os clientes da obra da Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo, ambos arquitetos, teriam uma ideia e 

rumo pré-concebido, o que poderá condicionar algumas opções de projeto e, para mais, quando este 

atua num edifício do séc. XIX, tornando-se difícil realizar algumas explorações o que, ao invés, terá 

sido possível na Casa de Ricardo Bak Gordon. Estas serão as principais condicionantes que 

diferenciam os projetos, ainda que ambos atuem no mesmo contexto histórico-patrimonial e sejam 

contemporâneos entre si, uma reabilitação e uma construção de raiz. 

Na Casa de João Favila vemos vários exemplos da sua contemporaneidade, desde as introduções 

inéditas no projeto até ao modo como se reutilizaram algumas peças, mas a obra levará sempre consigo 

a alma do antigo edifício, até pelas “janelas” criadas em alguns momentos para que a velha estrutura 

seja visível. Esta mesma obra sobrepõe-se, assim, literalmente à história deste lugar, marcando o seu 

tempo subtilmente num evidente restauro. Porque aqui o edifício apresenta qualidades inequívocas, à 

priori, que não podem ser esquecidas. Exige-se, portanto, um respeito a esta construção notável numa 

tentativa de a fazer sobressair e aproveitar todas as suas qualidades. O projeto em causa ganha ainda 

mais relevância quando tão próximo do antigo monumento, ainda inclui a velha cisterna (originalmente 

responsável por abastecer o bairro do monumento), símbolo supremo da água, elemento tão importante 

em Alfama e nas regiões mediterrânicas. Pode-se dizer que a obra se torna ainda mais especial por 

incluir esta antiga cisterna numa secção da Casa que ganha, por isso, tanta expressão. 

Na Casa desenhada pelo atelier Bak Gordon Arquitetos também se identifica algo marcante no lugar, 

ainda que mais recente, e que é a muralha do Castelo que serve de limite ao lote. O contacto é 

salvaguardado pelo antigo limoeiro e pelo simples jardim, da mesma maneira que no caso da Casa no 

Largo de Santa Cruz do Castelo, a proximidade a este monumento acaba por ser “aliviada” pelo espaço 

exterior, o pátio da cerqueira. Estas são duas formas, embora distintas, de dialogar com o Castelo de 

São Jorge.  

As duas casas têm como objetivo criar habitabilidade, sendo que o projeto de João Favila inclui 4 casas 

e a de Ricardo Bak Gordon responde às necessidades de apenas uma família. No primeiro caso as 

casas são dividas racionalmente, piso a piso, destinando um volume para a habitação dos clientes. Na 

                                                   
 
81 Citação em entrevista ao autor no âmbito do presente trabalho, exposta no Anexo A. Entrevistas, p.93 
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rua Costa do Castelo a sobreposição de pisos é causada por um percurso que ascende com um objetivo 

que cria em cada patamar ambientes que se distinguem a partir das materialidades, desenho, questões 

funcionais, diálogo com a circulação vertical, etc. resultando numa sucessão de espaços enriquecida 

no seu todo, algo que não acontece no bairro do Castelo, com o projeto de João Favila. De um ponto 

de vista formal, podemos afirmar que o objetivo do projeto do Largo de Santa Cruz do Castelo é outro: 

trata de encontrar nos pequenos detalhes a sua contemporaneidade. Desde as ferragens mencionadas 

pelo autor até à reutilização criteriosa das madeiras antigas, procura-se enriquecer o projeto a partir da 

pequena parte para originar o todo.  

Nos dois locais, submetidos a obrigatórias e meticulosas intervenções arqueológicas, chegam-se a 

conclusões e descobertas radicalmente diferentes, comprovando a especialidade de cada lugar. Se por 

um lado foram encontrados inúmeros artefactos importantes no Largo de Santa Cruz do Castelo, no 

lado do lote 58 da Costa do Castelo, o relatório foi mais passivo, abrindo portas para a liberdade do 

projeto. Assim, neste último caso o projeto poderá desenvolver-se sem as raízes de uma pré-existência, 

algo que não acontece no Bairro do Castelo.  

Ora levanta-se a questão da obra que representa mais contemporaneidade ou aquela que mais 

simboliza as sobreposições na Colina. Quanto a este último aspeto encontramos na Casa de João 

Favila vários momentos que nos mostram literalmente as várias histórias contadas pelo edifício, sendo 

um bom exemplo da continuação na história deste antigo território. Do lado de Ricardo Bak Gordon, a 

questão da continuidade com a história do lugar também é assegurada, mas aqui mais abstratamente, 

ganhando um sentido contínuo também a nível sensorial e atmosférico. Existe um equilíbrio que tem 

de ser mantido entre os dois temas acima, o tempo delas é marcado por intervenções, num caso mais 

discretas, noutro mais evidentes, até porque, neste último, toda ela é construída de raiz. Diferencia, 

pois, aqui, a construção e a reabilitação  

O percurso de cada arquiteto é relevante e, obviamente, influi nas opções de projeto, no diálogo com 

cada lugar e, consequentemente, no resultado final da obra. Neste contexto, é importante destacar a 

relevância que o arquiteto Bak Gordon tem tido na discussão da habitação, contando já com vários 

projetos que exploram o tema da casa e o lugar, como é o caso da Casa da Lapa ou as Casas de Santa 

Isabel. A oportunidade de ter desenvolvido tantas habitações em contextos tão distintos acaba por 

fornecer ao arquiteto qualidades inatas no que toca a este tipo de exercício de arquitetura. Concluímos 

isso quando vemos a Casa na Costa do Castelo, onde identificamos temas e elementos já explorados 

em obras anteriores que se vão aprimorando e aperfeiçoando e que chegam a este projeto 

completamente dominados e trabalhados de um modo harmonioso e entusiasmante. Se por um lado 

encontramos um autor com uma vasta experiência e relevância no tema de habitação, João Favila 

Menezes conta com vários e relevantes estudos e planos na Colina do Castelo, fazendo dele um 

profundo conhecedor e entusiasta desta área. O representante do Atelier Bugio (João Favila) 

desenvolveu ao logo dos anos relações próximas com pessoas ligadas ao estudo da Colina, ganhando 

vantagem no conhecimento deste contexto. O seu domínio da história do território é incutido no seu 

projeto de uma maneira subtil, elegante e discreta.  
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É de notar o processo contemporâneo das duas obras, e a duração de ambas as intervenções. Na 

Costa do Castelo, apesar das suas dificuldades, a construção começa mais tarde e acaba antes do que 

no caso do Largo do Bairro do Castelo. As duas obras são objeto de um artigo na importante revista 

“Casabella” aquando de um olhar atento sobre a Colina em estudo, lançado posteriormente ao início 

deste trabalho.  

É, pois, indiscutível que ambas as obras apresentam e completam formas de intervir neste lugar 

consolidado resultante de inúmeras sobreposições. O tempo, também, ajuda para que o projeto da 

Casa na Costa do Castelo seja estudado a fundo, visto esta já ser habitada e ocupada, mas também 

fatores como a relevância do arquiteto Ricardo Bak Gordon, a exploração de temas muito próprios do 

autor tanto a nível atmosférico como formal, o desafio de preencher um vazio urbano num terreno tão 

condicionado e num contexto tão definido e mesmo assim conseguir marcar o seu tempo, o séc. XXI. 

Todos estes fatores foram discutidos durante a presente dissertação, e todos eles são importante 

motivo para destacar um conjunto de excelência arquitetónica. 
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Considerações Finais 

O presente trabalho inicia-se com um estudo sobre a Colina do Castelo a partir dos anos 40, data que 

marca as profundas intervenções promovidas pelo Estado Novo no sentido de dignificar a imagem da 

cidade. Pode-se, então, confirmar a extrema importância que estas operações tiveram, destacando a 

restituição do Castelo de São Jorge, que contribuiu para o desenvolvimento e investimento na Colina. 

Da mesma maneira que em 1940 a restituição deste momento foi marcante na história da Colina, e 

revitalizante na imagem e vida deste território, poderemos dizer que a Casa na Costa do Castelo, e, 

por conseguinte, a Casa no Largo de Santa Cruz do Castelo simbolizam outro movimento importante 

nesta parte da cidade (gerando outras operações de dignificação de edifícios e preenchimento de 

vazios urbanos). Encontramo-nos num iminente crescimento turístico nos centros históricos, e esta 

área que outrora não conhecia desenvolvimento, agora é alvo de inúmeras intervenções com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida do seu território. 

A intervenção de Ricardo Bak Gordon levanta questões sobre a habitação neste contexto e 

consciencializa-nos para a discussão de sobreposições contemporâneas num território de contexto 

histórico-patrimonial, paralelamente, introduzindo inovações e reavivando atmosferas na conceção do 

tema da casa, tornando-se assim numa obra de excelência, tanto na arquitetura contemporânea como 

destacada no seu percurso profissional. 

O presente trabalho pretendeu estudar aprofundadamente todas as partes relevantes da conceção e 

discussão do projeto do lote 58 da rua Costa do Castelo: desde a história do lugar, a exploração do 

conceito de habitação, o processo criativo e construtivo, o estudo de outro caso de estudo como forma 

de intervir neste território e por fim teve como objetivo dissecar e apontar todos os momentos de modo 

a esclarecer a sua especialidade.  

Conclui-se que cada espaço tem a sua própria identidade, num total de 5 ambientes, mas que o 

conjunto de todos, entre si tão diferentes, forma uma unidade habitacional coesa com vários princípios 

fundamentais da arquitetura na sua génese. Destaca-se a promenade architecturale capaz de conectar 

individualmente cada espaço criado, dialogando com cada um de uma forma dinâmica e singular, 

tornando esta ascensão em algo muito mais relevante do que apenas um meio para chegar às vistas 

do último piso. Com uma escala aparentemente grande, a Casa desenvolve-se espaço a espaço e nível 

a nível acolhendo-nos e confortando-nos, algo que visto de fora é apenas intuído pelos grandes 5 vãos 

que ao mesmo tempo são capazes de reduzir a escala do grande edifício.  

Testemunhou-se a confirmação de um projeto feito em continuidade com tecido urbano, que apesar da 

expectativa de chegar ao patamar privilegiado pelas vistas sobre Lisboa, se desenvolve como uma 

sinfonia tocada entre espaços até ao momento mais vibrante. A atmosfera deste projeto construído é 

inegavelmente especial e remete-nos para o percurso ascendente dos primeiros povos colonizadores 

da cidade, ao chegar ao ponto mais elevado e por isso estrategicamente valioso, o Castelo de São 

Jorge.
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Anexos 

A. Entrevistas 

João Favila Menezes

A Casa encontra-se, obviamente, num lugar 
marcado pela sua excecionalidade, a Colina do 
Castelo de São Jorge. Qual foi a primeira 
impressão deste edifício, nesta envolvente? 

João Favila Menezes: A questão aqui é que cada vez 
mais, e principalmente nesta zona da cidade, tem-se 
inicialmente uma relação quase sensorial e instintiva 
mas depois, à medida que se vai montando o processo 
e realizando uma série de investigações, vamos 
começando a descobrir realmente a natureza e a 
complexidade do lugar. A casa, não só está no bairro 
do Castelo, como na própria Alcáçova do Castelo. Um 
dos primeiros trabalhos foi o de “limpar” muitas das 
intervenções recentes e foi a partir daí que a casa 
começou a revelar uma natureza completamente 
diversa daquela que nós tínhamos identificado de 
inicio. Uma das primeiras campanhas realizadas foi a 
da arqueologia, que começou como uma campanha no 
solo, convencional e detetou, por exemplo, vestígios 
de ocupações desde a idade do ferro e coisas tão 
curiosas como uma série de ostras gigantes que eram 
endémicas do Tejo e que, curiosamente, existem hoje 
em dia porque alguém as tirou de lá e pôs noutro sítio. 
Depois descobriu-se, para se ter só uma ideia, uma 
série de fragmentos de opus signinum romano que é 
uma espécie de reboco feito à base de tijolo 
esmagado. Depois ainda, dois cadáveres, e uma série 
de peças islâmicas. E isto foi na primeira parte. 
Posteriormente também se fez a remoção de uns 
depósitos que estavam ligados à cozinha, que eram 
mais recentes. Encontrou-se um capitel romano, telhas 
árabes, cerâmicas orientais do séc. XVI, só a nível do 
subsolo. Depois partiu-se para a arqueologia parietal, 
a das paredes. Essa arqueologia também revelou 
imensa coisa, designadamente que parte da casa caiu 
no terramoto e, na altura, construiu-se sobre uma pré-
existência muito anterior com uma série de vãos do 
séc. XVI. Ou seja, depois dessa campanha o projeto 
teve de se fazer integralmente. 

As descobertas que referiu acabaram por atrasar 
substancialmente o processo de construção da 
Casa? 

JFM: Este processo foi um pouco atípico, desde logo 
porque os clientes são dois arquitetos. Eles fizeram 
uma escolha criteriosa de todas as pessoas que 
incluíram na obra. Começaram por fazer várias 
entrevistas a arquitetos e ver as sus obras, depois 
fizeram o mesmo com os empreiteiros, depois 
quiseram ver quem era o encarregado de obra, e por 
aí fora. Isto gerou um certo fascínio porque envolveu 
muitas disciplinas e na sua grande maioria as pessoas 
envolveram-se porque havia também condições para o 
fazerem.  

O que lhe foi pedido pelos clientes? 

JFM: Pediram uma casa para eles e três casas para 
arrendamento a pessoas cujo perfil ainda não 
identificaram. E isto apesar de estarem atualmente 
muito apreensivos com a grande transformação da 
zona do Castelo, de onde basicamente toda a 
população residente saiu e o que ficou com uma 
grande pressão turística. Mas o cliente pediu-me várias 
coisas e uma delas, logo uma das primeiras que 
recordo e foi para mim tema de inquietação, foi a de 
que não queria nada branco. Eu depois fui percebendo 
que ele pretendia realmente fazer uma leitura histórica 
das casas daquela zona, assim como uma espécie de 
reinterpretação, e que queria, francamente, utilizar a 
cor. Isso obrigou-me a uma investigação concreta no 
campo da cor com alguém ligado às artes plásticas, o 
que foi bastante interessante. Mas a primeira coisa que 
fiz foi ver uma série de filmes e gravuras sobre Lisboa 
e sobre casas. Na altura estava a passar o filme “Os 
Mistérios de Lisboa” e fascinaram-me aqueles 
ambientes todos do ponto de vista da cor e realmente 
leva-nos a uma viagem que obriga a pensar o espaço 
de uma outra forma. Ao mesmo tempo a casa é 
tecnicamente bastante sofisticada, ainda que o cliente 
tenha querido recuperar o material pré-existente que 
depois nos levou a um critério construtivo de 
reutilização dos materiais, por exemplo todas as 
madeiras antigas foram tratadas e recolocadas. No 
quarto da casa deles, no último piso, há três peças de 
madeira, as asnas que são de madeiras do século XVI. 
A casa é, portanto, feita muito a partir da reutilização 
de peças tendo o cliente sido decisivo, numa crítica 
constante ao projeto que acabou por ser bastante 
dialogado. Um tema pelo qual o cliente é fascinado são 
as ferragens, e eu também sou. Então, andou a 
procurar ferragens, tarefa que se tornou difícil depois 
da enchente turística porque esses produtos acabaram 
por desaparecer. Por isso reutilizámos várias peças e 
incorporamos na casa, umas desenhadas por nós e 
outras compradas, por exemplo, umas cremonas que 
eram para uma obra do Souto Moura, de que ele 
acabou por desistir e nós reutilizámo-las. Portanto é 
um projeto muito dialogante e parte sempre no sentido 
de reutilizar e reciclar. Depois, do ponto de vista 
construtivo, é necessário pensar sempre estas 
técnicas tradicionais, mas por outro lado introduzir uma 
certa sofisticação. O sistema mais sofisticado na casa 
é o sistema de arrefecimento e aquecimento que é um 
sistema que trabalha com a geotermia e com o solar. 
Existem uns depósitos debaixo da casa, que captam a 
água quente e fria e a armazenam debaixo de terra 
onde há sempre uma amplitude de 4 a 5 graus. Depois 
é tudo informatizado e a casa vai buscar calor ou frio 
aos depósitos e trabalha com essa diferencial térmica 
e a energia solar.  

A Casa situa-se, obviamente, numa zona histórica, 
e por isso mesmo implica que tenha uma 
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regulamentação, no que toca ao licenciamento de 
projetos, mais rígida. Estas condicionantes 
alteraram, em algum momento, o rumo do projeto? 

JFM: Nestas zonas há a condicionante da DGPC, que 
obriga a fazer sondagens e relatórios. Depois tem que 
se ter em conta as condicionantes próprias da zona, 
tais como a forma como se transporta os materiais. E 
depois há as próprias contingências inerentes ao facto 
de ser uma casa e ela própria ter uma história. E, das 
duas, uma, ou o projeto dialoga com o que está a ver 
ou não dialoga. E eu defendo sempre esta postura 
mais dialogante. Por exemplo, naqueles trabalhos de 
arqueologia começaram logo a ver-se pigmentos e a 
partir daí surgiram logo cores e há partes que ficaram 
a descoberto, ou seja, é como se estivesse a ler um 
texto que vai sendo escrito. 

Isso vai de encontro com o título do artigo “O 
tempo como um palimpsesto” de Federico Tranfa 
na revista Casabella na qual a sua obra está em 
destaque. 

JFM: Eu fui aluno do Távora e vejo esta casa como 
uma homenagem ao Távora, estive constantemente a 
lembrar-me dele. Há ali peças e cores que me faziam 
lembrar dele. Por exemplo, no último piso há as janelas 
que do lado de fora têm aquele vermelhão, muito a ver 
com a ideia dele de pôr vermelho junto aos telhados, 
ou até mesmo naquele muro em que deixei algumas 
pedras à vista. É, portanto, um diálogo constante e não 
só com as várias especialidades. Houve sempre 
conversas que me ajudaram a fazer “afinações”, desde 
os próprios clientes até ao empreiteiro que debatia 
connosco. Acho que a obra respira um pouco dessa 
abertura e levou-me a um certo encantamento. Foi 
uma obra que nos fez questionar muitas coisas sobre 
o processo de pensar a arquitetura. 

Já conta com alguns projetos e estudos na Colina 
do Castelo, desde o projeto do Palácio da Rosa ao 
Plano de Acessibilidades da Colina. Esses projetos 
foram importantes na conceção da Casa no Largo 
de Santa Cruz do Castelo? 

JFM: Eu acho que sim. O projeto que foi decisivo para 
mim, na maneira de encarar a arquitetura nestas zonas 
como um processo de investigação, foi a minha própria 
casa. Porque apesar de ter aprendido com o Távora e 
de ter tido algumas pessoas que me alertaram para a 
história e as pré-existências e a importância que isso 
pode ter na maneira de olharmos para as coisas, eu 
tive sempre um ensino muito modernista e eu próprio 
sempre vivi em casas modernistas, das quais, aliás, 
gostava bastante. Depois, quando decidi viver aqui na 
Baixa, fiz a remodelação da minha casa e aí 
levantaram-se milhares de questões. E como ando a 
pé, não tenho carro, (onde curiosamente há muitos 
projetos que surgiram e um puxa o outro...) isso 
obrigou-me a ter uma certa leitura sobre esta área de 
Lisboa, muito intensa. Acompanhei algumas 
escavações arqueológicas e alguns arqueólogos 
partilharam comigo algumas revelações. Portanto, vou 
criando relações com diferentes pessoas, e criei uma 
relação muito estreita com a Manuela Leitão que é 
quem fez a investigação sobre a Cerca Moura e está a 
fazer um projeto sobre a Cerca Fernandina. 

Está familiarizado com a obra do seu colega 
Ricardo Bak Gordon, a casa na Costa do Castelo, 

não muito distante de nós. É uma obra que se 
enquadra no contexto da Colina. Sabendo que são 
duas formas diferentes de intervir neste território, 
estes projetos podem-se relacionar? 

JFM: Eu acho que sim. Acho que há muitas maneiras 
de “cozinhar” a mesma matéria. E essa forma de 
“cozinhar” tem muito a ver com os ingredientes que 
temos à disposição, sendo que os ingredientes 
principais são os clientes e o lugar. Eu nesta casa 
encontrei uma senhora (a casa) que tinha imenso para 
contar e que eu tinha de tratar muito bem. Estive 
muitas horas à conversa com ela e ela não me deixou 
fazer algumas coisas mais irreverentes. No caso do 
Ricardo, o nível de pré-existência era quase 
inexistente, portanto faz uma abordagem 
completamente diferente, mais do mundo espacial e da 
introdução de novas tipologias. Acho que desenha um 
ambiente que é muito da construção da ascensão até 
ao momento em que a cidade se revela, é uma casa 
que tem uma relação muito mais com a cidade com 
vistas amplas e com uma leitura da topografia do 
castelo, do rio. Penso que esse momento quase de 
paixão tem muito a ver com o carácter do Ricardo, 
assim vibrante e apaixonante. Nós fomos colegas no 
primeiro ano, quando estudamos no Porto, e eu 
considero-o como uma das pessoas mais envolvidas 
no que toca a desenhar casas, porque são de facto 
muito especiais. E aquela casa revela isso mesmo. 
Acho muito bonita, por exemplo, a relação com a rua 
porque é surpreendente a maneira subtil com que faz 
aquele remate da chapa que parece uma platibanda 
num um diálogo que é bastante abstrato, mas também 
sensível e direto. Mas hoje em dia encaro a questão do 
cliente como uma peça fundamental no processo 
criativo e gosto imenso de ter com o cliente uma 
grande abertura. No meu caso os clientes sabiam por 
onde queriam ir, são pessoas bastante cultas e 
interessadas que definiram logo a questão da cor e eu, 
porque achei que era possível fazer uma coisa 
especial, entrei por esse caminho. No caso do Ricardo 
a relação com o cliente gerou outra abordagem, 
também pelo facto de não haver pré-existências, 
resultando numa equação bastante diferente. Eu acho 
que o epicentro da Casa no Largo de Santa Cruz do 
Castelo é a cisterna, aquela peça simplesmente 
maravilhosa. E parece-me que o Federico Tranfa 
também o considerou assim porque no artigo faz um 
grande destaque à cisterna, porque também a leu 
como um símbolo da importância que a água tem nas 
culturas do mediterrâneo e nesse sentido tem tudo a 
ver com a questão de Alfama e da Colina e a própria 
casa revela isso. Em conclusão, a natureza das 
abordagens é bastante diferente, por várias razões. 

Vemos neste projeto que a questão cromática foi 
relevante no que toca à composição e 
diferenciação dos diferentes espaços, como já 
referiu. Quais foram os agentes definidores na 
escolha das cores? 

JFM: Houve duas ou três opções muito claras. 
Primeira: o pátio vermelho, porque é um pátio alto e 
fundo e por isso um pouco frio, principalmente no 
inverno, e eu queria tornar aquilo num espaço com um 
determinado carácter que ainda não está revelado de 
maneira nenhuma porque precisa da vegetação. Acho 
que aquela casa, daqui a 4 ou 5 anos, vai ser uma casa 



 94 

completamente diferente daquela que nós 
conhecemos hoje. Aliás um aspeto muito importante é 
a maneira como a casa está ocupada. Falta a 
vegetação, o mobiliário, a ocupação do espaço que é 
decisivo. Mas a primeira opção foi o vermelho, para dar 
uma certa temperatura àquele espaço e um carácter 
unitário. Depois a casa do primeiro piso, virada para a 
praça, é um espaço que está à cota dos troncos das 
árvores e o castanho está muito presente, então 
pensei nos tons terra. Na outra, em cima, está à cota 
das folhagens das árvores e então liguei-me àquela cor 
da vegetação exterior e coloquei aquele verde mais 
ligado às copas. Depois há interferências de cores que 
têm que ver com as pré-existências que encontramos.  

Sentimos aqui uma pluralidade de materiais e 
texturas. Porque opta por esta riqueza de 
elementos? São definidores de condições de 
conforto? 

JFM: Eu penso que o conforto da casa é resultante da 
relação que a casa estabelece com aquela envolvente: 
quando se está no jardim e se vê o Castelo ou quando 
se vai para a praça com aquele largo, que é o único 
largo dentro do Castelo. Há essa contaminação do 
exterior que interfere com a casa. Depois há o sistema 
construtivo que é muito especial, porque não é betão, 
são estruturas de madeira, tabique. Os próprios 
rebocos de cal sem pintura, a nível de temperatura, 
são muito poderosos. Os tetos em madeira, as 
madeiras antigas... Isso tudo dá uma certa atmosfera, 
e eu acho que a casa assim como está já tem uma 
certa atmosfera, mas está longe de estar fechada 
porque, por exemplo, a livraria ainda não tem livros, 
não tem luz, e ainda está um pouco aquém... 

Tendo em conta o leque de projetos que já realizou, 
este projeto é de alguma forma mais especial que 
os outros? 

JFM: A mim interessam-me as obras que me obrigam 
a estar envolvido e, portanto, eu estou praticamente 
nas obras todas com este tipo de envolvimento. Neste 
caso os clientes estão bastante sintonizados com a 
obra e o próprio empreiteiro também. Do meu ponto de 
vista, estou nos projetos todos num grande 
envolvimento e num certo stress de que tudo funcione 
e que se consiga dialogar e explicar para a coisa poder 
acontecer. Claro que há casos que são mais difíceis. 
Por exemplo, enquanto estava a fazer a casa comecei 
depois e acabei antes uma escola que foi um projeto 
nos antípodas deste, no sentido do tempo e das 
exigências, mas acho que resultou bastante bem... 

O presente trabalho intitula-se de “Sobreposições 
na Colina do Castelo. A Casa e a cidade 
consolidada”. Sobre este título, considera que a 
cidade deve ser resultado das suas 
sobreposições? 

JFM: Nós estamos aqui nesta zona da cidade e ela é 
de uma densidade absolutamente incrível. Recordo 
que fiquei altamente perturbado quando fui ao museu 
do Teatro Romano e comecei a fazer um certo esforço 
para visualizar o teatro ali, e quem fizer esse esforço 
fica absolutamente impressionado. É incrível perceber 
que aquela estrutura era muito maior do que a Sé de 
Lisboa, estava ali na Colina e tinha uma topologia de 
varandas sobre o rio cujo remate tem 9 metros, 
comprimento que corresponde à largura da rua toda 
que passa ali ao pé, atualmente. A partir do momento 
em que se percebe isso, vamos começando a ler 
várias coisas como, por exemplo, esta frente da praça 
do Campo das Cebolas, que é muito orgânica 
relativamente ao limite, é toda montada na cerca 
moura, portanto é a fachada da antiga cerca. As portas 
principais correspondem às antigas portas da cerca, 
por exemplo as portas do mar aqui em baixo, são 
portas do mar porque a pessoa saia por aquela porta 
e tinha uma praia e o rio ali. Esse tipo de leitura ajuda 
muito a perceber como se consegue atuar num certo 
diálogo com o contexto que está ali montado e de 
alguma forma tem de estar articulado senão resulta em 
algo bastante superficial e sem consistência. É como 
quando se faz projetos e a pessoa lança um esquisso, 
e depois outro e faz um pequeno acerto e lança outro... 
e com o tempo começa a ganhar uma certa qualidade. 
Acho que estas cidades históricas têm qualquer coisa 
de fascinante que tem que ver com este contínuo 
desenho, que vai sempre melhorando. As zonas 
históricas têm esta qualidade, como são ocupadas há 
centenas ou há milhares de anos estão sempre a 
acertar pequenas coisas. São marcadas sempre 
ocupações no território muito precisas de grande 
qualidade, por exemplo, o Castelo. O Castelo de São 
Jorge ou o Miradouro da Graça, estão sempre 
associados a edifícios muto qualificados com vistas 
extraordinárias e isto tem a ver com uma sedimentação 
da ocupação dos homens em determinados ambientes 
muito sofisticados e qualificados.  

 

 

A presente entrevista foi realizada no atelier do 
arquiteto, também ele localizado na Colina do Castelo

 

Ricardo Bak Gordon

A Casa encontra-se, obviamente, num lugar 
marcado pela sua excecionalidade. A Colina do 
Castelo de São Jorge, num terreno único em que 
um dos limites é a própria muralha do Castelo. 
Qual foi a primeira impressão deste lugar?   

Ricardo Bak Gordon: A primeira impressão que 
retenho deste lugar é anterior à decisão do cliente de 
comprar o terreno. Dei algumas voltas à procura de um 
terreno para a construção de uma casa que este 

cliente pretendia encontrar, uma vez que, conhecendo-
o como conheço sei que partilhamos uma série de 
desejos, de valores e de algumas considerações sobre 
aquilo poderia vir a ser uma casa para uma família que, 
entretanto, conheço também muito bem. Quando 
chegamos a este local a sensação que se tem é um 
pouco a sensação que provavelmente tiveram os 
primeiros colonizadores da cidade porque, sendo a 
topografia da cidade muito extraordinária, esta é a 
Colina mais alta de Lisboa e é a que tem uma 
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perspetiva visual sobre todo o Mar da Palha e todo o 
ambiente da bacia do Tejo e desde logo da ondulação 
da própria topografia que, só por si, torna este lugar 
num lugar excecional. Mas ao mesmo tempo é também 
um lugar de grande complexidade do ponto de vista da 
construção, porque é um autêntico palimpsesto. São 
pelo menos, que conheçamos, 2000 anos de história 
construída - está aqui ao lado o teatro romano de 
Lisboa - e, portanto, há aqui uma sobreposição de 
tempos muito presente e muito expressiva, mas que 
simultaneamente foi densificando todo o tecido da 
cidade. E quando se chega aqui sente-se exatamente 
essa tensão de um lugar por um lado vertical, porque 
estamos num ponto bastante alto, mas ao mesmo 
tempo num emaranhado, num tecido e numa matéria 
de grande densidade não só temporal senão também 
construída. 

Falou do cliente e da proximidade que tem com ele. 
Para além de uma habitação o que lhe foi pedido 
pelo dono de obra? 

RBG: Bom, o programa não deixa de ser uma 
habitação relativamente comum, de uma família que 
procura construir uma casa com lugares de partilha e 
com lugares de privacidade. Por exemplo este lugar 
onde estamos a gravar é a biblioteca da casa e é talvez 
um dos mais importantes, já que desde o início foi 
desejo do dono de obra ter um espaço privado, eu diria 
íntimo antes de privado, para poder disfrutar de 
momentos de intimidade, e ao mesmo tempo que esse 
espaço fosse uma espécie de contraponto, a outro 
indispensável, associado ao gozo do exterior e da 
possibilidade de viajar pela paisagem envolvente 
através das perspetivas visuais que a própria casa 
oferece. Destacam-se, portanto, duas marcas 
particulares neste projeto. Por um lado, a consciência 
absoluta de que havia a necessidade de construir um 
espaço de intimidade que fosse particular, que não 
fosse apenas um canto, mas sim um lugar substancial 
e simbólico da própria casa, e por outro o desejo de 
conseguir estender as perspetivas visuais e a 
habitabilidade da casa ao exterior.  

A Casa situa-se numa zona histórica, e por isso 
mesmo implica que esteja sujeita a uma 
regulamentação, no que toca ao licenciamento de 
projetos, mais rígida. Estas condicionantes 
alteraram, em algum momento, o rumo do projeto?  

RBG: Posso dizer que, no cômputo geral do processo 
de licenciamento e por parte das várias entidades 
envolvidas, nomeadamente a Câmara Municipal de 
Lisboa ou a DGPC, que tem uma palavra muito 
importante nas aprovações no que respeita aos 
núcleos históricos, não foram colocadas grandes 
dificuldades. Houve necessidade de introduzir apenas 
pequenos ajustes que acabam, por advir dessas 
influências terceiras, muitas vezes das entidades 
licenciadoras, outras vezes do próprio cliente, outras 
vezes do lugar. Mas o projeto vai-se construindo com 
as inevitabilidades que vão surgindo. Posso dar um 
exemplo interessante relacionado com o último piso da 
casa. Esta casa tem a particularidade de ser uma casa 
vertical e acaba por ser o inverso daquilo que estamos 
habituados a ver: um terreno, uma espécie de chão 
alargado que é a sua paisagem de implantação no qual 
se constrói uma volumetria qualquer. Aqui passa-se 
mais ao menos o contrário: constrói-se primeiro uma 

volumetria e depois encontras o terreno como se fosse 
uma espécie de “capot” ou de capacete da própria 
volumetria. Mas dizia eu que houve um pequeno tema 
no último piso e que foi a necessidade de respeitar um 
ângulo de 45 graus face ao prédio do vizinho. Esse 
ajuste abriu a possibilidade para que um dos lugares 
mais interessantes da casa, na minha opinião, que é a 
rótula que corresponde à sala de refeições, acabasse 
por ter uma forma e morfologia diferente e introduzisse 
um pouco mais de dinâmica nesse piso do que se ele 
fosse completamente regular e conquistasse a largura 
total do lote.  

Ainda no panorama das condicionantes, falou 
também do cliente. Ele limitou ou impôs algo que 
no processo tenha causado algum tipo de atrito? 

RBG: Quando se cruzam os custos da empreitada com 
uma primeira fase do projeto, é muito comum que o 
dono de obra peça para ser feita uma reapreciação 
daquilo que são os grupos de acabamentos, detalhes 
ou pormenorizações que possam encarecer a obra ou, 
por vezes, uma reavaliação do programa e da sua 
escala. Mas aqui houve uma tentativa de manter o 
sabor da obra numa espécie de síntese matérica, até 
porque o trabalho que normalmente faço não depende 
muita da pormenorização. Assim, acabámos por 
emprestar ao projeto um certo controlo de custos de 
modo a que ele não perdesse as suas virtudes, mas 
que não fosse acrescido daquilo que seria 
indispensável. 

A Casa, devido à topografia existente, tem que se 
desenvolver, quase que obrigatoriamente, na 
vertical. Sabemos que cada piso tem a sua função. 
Visto que é algo muito pouco ortodoxo, pergunto-
lhe como surge este conceito?   

RBG: A principal razão para se ter escolhido este lugar 
para contruir a casa foi, e isso é bastante evidente, a 
possibilidade de conquistar as perspetivas visuais ao 
nível do último piso. Portanto, a primeira questão foi 
uma espécie de “climbing”, ou seja, tentar conquistar 
cota tanto quanto possível para chegar ao momento 
áureo, ou seja, o local de desfrute absoluto dessas 
mesmas perspetivas visuais. Ora como é um lote 
vertical, tem uma diferença de cotas entre o piso de 
entrada e o último piso, foi preciso distribuir o programa 
na vertical e usada a estratégia de “gastar” alguma 
área naquilo que são os pés direitos. Foi por isso que 
fizemos aquele que é um dos espaços que eu acho 
muito interessante, até por contraponto áquilo que hoje 
em dia se vê muito na cidade, que são os pisos térreos 
transformados em garagens privativas mas ao mesmo 
tempo destruindo a leitura que é o chão da cidade. Em 
bairros históricos, onde foram introduzidos portões de 
garagem e mais portões, de repente aquilo que é a 
leitura do piso térreo e a maneira como o edifício toca 
no chão passa a ser muito banalizado. Aqui utilizou-se 
a garagem para de algum modo transformar esse 
espaço naquilo que podemos chamar o primeiro jardim 
da casa, “gastando” ou desfrutando do pé direito de 
modo a ir ganhando cota e tínhamos cota para poder 
usar sem que isso fosse um constrangimento (porque 
normalmente as pessoas querem por mais pisos e 
então andam ali a sofrer para ter mais 2.40 metros ou 
2.50, aqui foi exatamente o contrario). Tivemos a 
possibilidade de começar a casa com um pé direito de 
quase 4 metros que é esse jardim da garagem, um 
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jardim coberto com um portão basculante onde 
esperamos que as estruturas verdes, as trepadeiras, a 
atmosfera interior verde venha a consumir um pouco 
do espaço e assim conseguimos ter o primeiro grande 
momento de chegada a casa, não por um piso 
apertado senão por um dos momentos, que para mim 
é um dos mais entusiasmantes do projeto, que é essa 
espécie de jardim coberto. Depois sim, há uma 
distribuição programática dos pisos que tem a 
particularidade de ter os espaços sociais nos 
antípodas ou nos opostos, ou seja, a biblioteca logo a 
seguir à garagem, mais intima e mais privatizada, e o 
espaço social naquilo que é quase o terraço da 
propriedade abrindo-se para a frente e para trás, para 
poente e para nascente e poder desfrutar de todos os 
jardins. No intervalo entre estes dois espaços socias 
reservam-se as áreas verdadeiramente privadas da 
casa que são, não só os dois pisos de quartos, mas 
sim também as áreas de serviço que acabam por ser 
anichadas entre o plano vertical da casa e o plano 
horizontal. 

Falou da garagem. Queria voltar a esse tema. Ela 
foi caracterizada numa memória descritiva como 
uma “loggia”. Pode falar um pouco deste espaço? 

RBG: A Colina do Castelo acaba por ser marcada por 
uma série de construções de uma certa nobreza 
porque aqui à volta, como sabemos, há uma história 
de casas relativamente nobres, entre o Castelo e a 
muralha fernandina e continuamos a encontrar 
vestígios e memorias dessas casas e palácios. De 
algum modo aqui, numa pequena escala, podemos 
dizer que a garagem ou piso térreo se transforma num 
elemento que, pela sua própria proporção e escala, 
empresta nobreza à própria casa. Este é para mim um 
tema muito importante e parece-me fundamental que 
nas construções que fazemos, pelo menos reconheço-
as assim, haja valores da arquitetura mais ao menos 
recorrentes, independentemente do tempo em que se 
expressam e que devem lá estar sob pena de ficarmos 
um pouco sem referências. Podemos chamar a base 
que depois tem o seu corpo que é o fuste e depois tem 
um capitel que é um remate, um coroamento, ou um 
elemento qualquer que consiga de algum modo 
terminar aquilo que, entretanto, vai sendo construído. 
E eu acho que nesta casa conseguimos tirar partido, 
bastante bem, destes vários momentos, daquilo que é 
uma construção vertical, ou seja, um toque no chão e 
um pousar da casa no chão da cidade que de facto tem 
essa dignidade, na sua própria escala, ou seja, é uma 
escala familiar, é uma escala de uma certa intimidade 
mas não deixa de desfrutar dessa oportunidade que foi 
o pé direito e a sua escala e proporção, e a luz natural 
e os pássaros a entrar por ali dentro, quer dizer... 
Podias entrar de charrete! 

Recentemente, foi concluída a sua obra da Casa da 
Lapa em 2016. Estes dois projetos estiveram, num 
determinado momento, em paralelo na sua 
execução. Algum dos projetos influenciou um ou 
vice-versa? 

RBG: Eu julgo que sim. Eles relacionam-se um com o 
outro porque correspondem a um período do trabalho 
da Bak Gordon arquitetos que pela primeira vez fez ou 
desenvolveu projetos de casas familiares em tecido 
histórico consolidado, ou pelo menos em tecido 
histórico consolidado com aquilo que podemos chamar 

um edifício com continuidade. Tenho feito uma série de 
casas em ambiente rural ou na preferia urbana, ou até 
mesmo em loteamentos onde as próprias moradias 
são de uma tipologia repetitiva ou ao contrário, 
experiências como aquela que são as Casas de Santa 
Isabel, que são um caso muito isolado e muito 
extraordinário com a possibilidade de construir dentro 
de um quarteirão. A Casa da Lapa e esta casa são 
casas que aparecem em ruas consolidadas, em bairros 
consolidados em que se propõe construir uma casa 
que, entre outras coisas, tem o compromisso de ser 
uma construção em continuidade com a sua fachada, 
no plano da rua, e, portanto, só isso desde logo leva a 
que se discuta de uma forma cruel aquilo que á a 
capacidade da arquitetura trabalhar com o tempo e o 
que é fazer um edifício e uma fachada em continuidade 
com uma rua que é consolidada. Podemos perguntar: 
mas o que e que isso quer dizer ser consolidada? 
Nalguns bairros, até se calhar na Lapa mais que neste, 
quando começamos a olhar há uma atmosfera 
morfológica dos lugares que lhes confere uma certa 
homogeneidade independentemente de uma análise 
mais aproximada. O que é facto é que há uma espécie 
de sabor que podemos reconhecer na cidade, e esse 
confronto e esse discurso e debate é muito 
estimulante, que é saber como queremos relacionar a 
obra com aquilo que está a montante e jusante. Esse 
é um primeiro aspeto. Depois o facto de serem casas 
verticais. O facto de a própria circulação vertical acabar 
por ser um dos temas importantes da casa. Seja nesta 
casa ou na da lapa, o conjunto que compõe escada e 
elevador acabam, por um lado, a estar cingidos a uma 
determinada área, mas por outro permitem que esta 
verticalização da casa seja “animada” de algum modo 
do ponto de vista da experiencia do espaço. Coisa que 
se passa numa e noutra: uma que tem uma escada 
larga que vai dando relações particulares com cada um 
dos pisos que é o caso desta que aqui temos e que 
estamos a ver, outra, no caso da lapa, em que se 
cruzam duas escadas em tesoura oferecendo a 
possibilidade de ter dentro da mesma família duas 
vivências paralelas que são os pais e os filhos, que, 
entretanto, já são casados... 

Ao chegar a esta Casa, na Costa do Castelo, vindo 
da Mouraria, vemo-la discretamente enquadrada 
na frente rua, não se destacando perante outros 
edifícios.  Este era um objetivo do projeto? 

RBG: Eu penso que ela se destaca. Enquadra-se em 
continuidade e destaca-se através de uma série de 
elementos que são uma maneira de se olhar, 
experienciar, que não é evidente, não é gritante. Quer 
dizer, o tempo dela está cá e eu não tenho nenhuma 
dúvida que ela está cheia de referências àquilo que 
será o nosso tempo pela maneira como se apresenta, 
é fácil reconhecer que é uma casa de agora. Por outro 
lado, tem uma quantidade de valores de continuidade 
e por isso mantem uma certa discrição, isto quer dizer 
que precisamos de começar a apreciar, a ver e a ler 
para irmos encontrando aquilo que a distingue e aquilo 
que, pelo contrário, é comum. E perguntava-me se era 
uma característica do meu trabalho. Julgo que é uma 
característica do trabalho das pessoas que acreditam 
que a arquitetura se faz por continuidade e não por 
rutura, e eu não sinto nenhuma necessidade de fazer 
um trabalho de rutura nem de inventar o mundo todos 
os dias de manhã. Pelo contrário, acho que o 
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vocabulário da arquitetura de sempre: portas, janelas, 
proporção escala, tensão matérica, luz, sombra e 
desde logo as materialidades, são valores que ainda 
não se esgotaram para se poder continuar a fazer 
investigação sobre a nossa disciplina e eu sinto mais 
desafiante essa investigação. Ter mais diálogo com 
aquilo que já existe, em vez de uma rutura, uma 
espécie de coisa que não tem com quem falar. 

A biblioteca é um dos grandes momentos deste 
projeto. A sua atmosfera lembra a de casas do 
arquiteto mexicano Luís Barragán. É uma 
referência na conceção da Casa? 

RBG: O trabalho do Barragán está sempre bastante 
presente em mim, no meu trabalho ou nas minhas 
reflexões, fundamentalmente porque para mim é uma 
das pessoas que mais consegue transmitir, através do 
seu trabalho, os temas da intimidade e daquilo que é o 
conforto e como é que podemos viver ou extremar a 
experiência da arquitetura sem que isso corresponda 
a uma forma ou a um desenho formal mas sim que seja 
absolutamente sensorial. Isso é uma das coisas que 
eu considero mais complexas de se atingir, aliás a 
casa que refere, a própria casa do Luís Barragán que 
teve em construção durante anos, é uma casa que 
vista de fora, na rua, é muito difícil de identificar à 
primeira vista e só pessoas que vão à procura do que 
sabem que querem encontrar é que sabem identificar. 
Porem, a partir do momento em que se entra na casa 
há uma sensação de construção, de uma atmosfera 
que é perfeitamente mágica e que tem pouco a ver 
com forma mas muito a ver com, volto a dizer, luz 
sombra proporção escala atmosfera, materialidade... 
Som!  
Mas sim. Não posso dizer que não está presente a 
minha memória do Barragán. O facto de esta biblioteca 
não ter uma vista ou uma transparência para o exterior 
é, de algum modo, já um ponto de partida para assumir 
uma certa introspetiva que também está presente na 
obra de Luís Barragán. 

Na fachada lemos 5 vãos, um deles (o da 
biblioteca) distingue-se dos outros por estar 
alinhado à fachada e não recuado como os 
restantes. É uma consequência do desenho 
interior? 

RBG: Sim. Mas é difícil dizer que a fachada é só o 
resultado do interior uma vez que há a consciência, 
desde o primeiro dia, que uma fachada num edifício 
destes, ainda para mais feita de parede e de janelas, 
não é propriamente coisa que se faça de ânimo leve. 
Como diz o Siza, abrir uma janela na parede é do mais 
difícil que há na nossa disciplina. Mas o que se passa 
aqui é outra coisa. Neste caso, na biblioteca, o vão que 
está elevado não vem ao chão, não há nenhum desejo 
de que ele seja usado para que te relaciones com o 
exterior fisicamente, senão para captar luz. Portanto 
ele vai ao extremo exterior da própria fachada, à 
procura de receber essa luz e trazê-la para o interior 
de uma forma diferente que é através de um vidro 
martelado que traz bastante luz natural sem que 
consigamos ter uma relação visual com o exterior. Os 
outros 4 vãos são o contrário deste. São vãos onde há 
um desejo de que exista uma relação direta com o 
exterior, de tal forma que a pessoa abre o próprio vão 
e pode ter uma varanda, quase uma janela de sacada. 
Pode-se aproximar do exterior, pode abrir a janela, 

estar à janela e aí o que se procura é traze-la para o 
interior, de modo a que a espessura da parede, 
juntamente com uma ligeiríssima espessura da própria 
guarda, permita que te possas relacionar um pouco, 
mas que reserves um espaço que é teu. Permite que o 
corpo esteja à janela. 

Na fachada, remata o seu topo uma espécie de 
cornija metálica. Como nasce este pormenor? 

RBG: Esse parece-me um elemento bastante 
importante, novamente porque esta consciência de 
que um pano de parede, de fachada merece, precisa 
de um remate é uma coisa que eu sempre tenho, quer 
dizer, sinto muita dificuldade em cortar o cabelo ao 
edifício e deixá-lo sem que ele assuma que se 
terminou num momento qualquer. Neste caso concreto 
isso ganha ainda mais importância uma vez que o 
remate da fachada corresponde a um dos espaços 
fundamentais da casa que é o seu jardim poente. 
Portanto o que se procurou foi usando essa desculpa, 
fazer aquilo que é a guarda do jardim poente já 
transformada num desenho que acabasse por se vir a 
refletir na própria fachada, trazendo-lhe uma certa 
dinâmica já que permite uma passagem de luz durante 
o dia, principalmente na parte da manhã e até a hora 
do almoço e, portanto, acaba por ser uma cornija. Mas 
uma cornija que acaba por revelar uma espécie de 
uma luz que entra sobre ela e que se vai escoando na 
própria fachada. É uma peça que tem uma certa 
complexidade e é feita com uma série de detalhes 
desenhados que também nos recorda outros projetos 
que vamos conhecendo porque são as pessoas e os 
trabalhos que mais admiramos que acabam por ficar 
no nosso património de investigação e de solicitação. 

Ia referir o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. É um 
arquiteto com o qual já trabalhou e estabeleceu 
contacto desde o início da sua carreira. Pergunto-
lhe se esta Casa traz alguma homenagem da obra 
do Pritzker brasileiro? 

RBG: Não sei se é uma homenagem. Aliás o tema das 
guardas é um tema que para mim tem bastante 
importância porque costumo dizer que era preciso um 
curso de cinco anos para desenhar uma guarda, 
qualquer que ela seja, porque de facto é uma coisa que 
pode ir de um extremo de elegância, de requinte, já 
que são peças complexas e que precisam de muita 
atenção para não se tornarem banais, ao polo 
contrario, já que é muito fácil que um elemento desses, 
muitas vezes indispensável, possa ser tão 
desinteressante que corte a elegância que tentamos 
trazer para um espaço arquitetónico. Eu não temo esta 
palavra porque penso que dentro deste universo da 
atmosfera, a elegância dos espaços e os elementos 
que o compõem é fundamental. Considero que a obra 
do Paulo Mendes da Rocha, que tem uma quantidade 
de virtudes que agora não conseguimos aqui enunciar, 
tem também essa componente de no meio de algum 
trabalho muito gestual, de gestos muito claros e de 
grande dimensão, aparecerem uma série de 
elementos de menor dimensão e de grande delicadeza 
que acabam por ser uma espécie de contraponto ou 
uma nota acrescentada a uma determinada pauta, mas 
que é indispensável para uma composição melódica. 

É uma Casa que não revela muito do seu exterior. 
Para um projeto em que tanto se falou da vista que 
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tem sobre Lisboa, considera que, paradoxalmente, 
os espaços interiores tenham ganho mais 
importância globalmente? 

RBG: Esse é o único momento em que divergi do dono 
de obra, porque já sabia que ia acontecer. É muito fácil 
o fascínio da vista, mas a vista não substitui a 
atmosfera de um lugar. Quando queremos habitar uma 
casa, queremos habitar uma atmosfera. É claro que é 
interessante se ela tiver boas perspetivas visuais, 
porque essas perspetivas, costuma-se dizer, enchem 
a alma. É muito frequente que o cliente procure pontos 
altos com vistas e vemos nos anúncios imobiliários 
“casa com vista”. A vista torna-se ainda mais 
importante quando tu não consegues ter dentro do teu 
próprio espaço habitado uma atmosfera que te 
satisfaça, que te preencha e de algum modo seja 
suficiente e satisfatória. Nesta casa, e digo-o sem 
nenhuma modéstia, sempre imaginei que os lugares 
menos expostos seriam os mais atraentes. Nesta 
biblioteca, que eu sei que toda a família usa com 
imenso gosto, eu já tinha estado a “viver”, mesmo 
antes de ela existir e já calculava que isso ia acontecer. 

Vemos muitas vezes a forma como manipula e 
direciona a luz natural para que esta seja 
abundante no interior da casa (através de 
espelhos, janelas de portas, etc.). Foi um dos 
temas principais do projeto? 

RBG: Há quatro pisos na casa que não têm nenhuma 
iluminação transversa, uma vez que ela se constrói 
contra um muro de suporte. É, aliás, uma das suas 
características esse efeito de “U” invertido contra a 
encosta, que só oferece uma frente luz até chegar ao 
último piso sendo então que começa a abrir-se. É por 
isso que há uma série de momentos em que se tenta 
contrariar de algum modo essa condição, que 
começam, justamente como já falámos, no piso da 
garagem que com 4,20 metros de pé direito já 
consegue ser composta não só por este tal jardim 
coberto senão também por uma janela que vai dar luz 
ao piso da entrada. Depois a biblioteca, que sendo 
aberta para a circulação também permite que a luz vá 
sendo coada ate à própria caixa de escadas. 
Finalmente vão sendo usadas opções diferenciadas 
em cada piso para permitir criar uma oportunidade de 
diferenciação para que não haja uma repetição 
monótona, até porque cada um deles conta uma 
história diferente. No caso do quarto dos filhos, é uma 
das portas dos quartos que se prolonga até ao teto e 
permite que haja uma passagem de luz natural, no 
caso do quarto dos pais são já alguns lanternins que 
estão a chegar desde o piso das salas e que acabam 
por trazer alguma luz coada. De facto, o tema é 
fundamental e faz parte da capacidade construir uma 
atmosfera. A atmosfera precisa de luz, mesmo que de 
forma criteriosa e às vezes transite entre ser 
substancial ou ser muito coada, mas é fundamental. 
Não vou reduzir nunca a arquitetura ao desenho da luz, 
como outros fazem, as formas debaixo da luz, mas é 
um facto que a luz é um tema essencial.  

A luz artificial é aqui vista como pontos luminosos 
embutidos na laje de betão aparente. A sua 
distribuição é muito heterogénea. Como a define? 

RBG: A casa é bastante regrada do ponto de vista 
geométrico porque assenta num lote de geometria 

mais ao menos regular, para não dizer bastante 
regular. O próprio corpo da casa, até chegar ao último 
piso, é muito regular, os espaços são cartesianos. 
Porém, pareceu-me interessante esta iluminação, que 
é uma espécie de iluminação a que podemos chamar 
de layer 1, ou seja é uma iluminação que a casa já traz 
consigo antes das pessoas a habitarem com os seus 
candeeiros, as luzes de chão e de mesa que eu 
também considero indispensáveis como 
completamento. A distribuição desta iluminação 
procurou de algum modo introduzir uma espécie de 
dinâmica face à maneira como se apresenta nos 
espaços, ou seja, quebrar aquilo que seria voltar a uma 
marca cartesiana, criando uma espécie de vibração a 
partir do modo como as luzes ou lâmpadas ou 
aparições lumínicas aparecem distribuídas no espaço. 

Sentimos aqui uma pluralidade de materiais e 
texturas, desde o betão aparente, afagado, as 
paredes brancas, as chapas metálicas, brancas, 
verdes, pretas e um elemento dominante: a 
carpintaria em pinho termo tratado. Porque opta 
por esta riqueza de elementos? São definidores de 
condições de conforto? 

RBG: São. Eu já fiz uma série de projetos em que 
procurei reduzir bastante o nível do vocabulário 
matérico com que estávamos a trabalhar, 
nomeadamente tentando por vezes que as asas 
fossem ou integralmente brancas ou que as próprias 
carpintarias fossem todas pintadas de branco em 
continuidade com os planos dos paramentos, etc. Mas 
aqui, e mais recentemente, tenho que dizer que sinto 
vontade de abrir um pouco o leque matérico, porque 
entendo que esse leque matérico pode potenciar 
experiências não só de conforto, mas o enriquecimento 
da própria atmosfera. Aliás, posso dizer que nos 
trabalhos que estou a fazer agora continuo com a 
intenção de fazer algumas explorações que não 
considero um ponto de partida, mas antes um ponto de 
chegada: até que ponto a resposta as solicitações 
funcionais podem constituir uma espécie de 
componente ornamental do espaço. 

Vemos no tardoz da Casa uma operação delicada 
no que toca à relação com a muralha. A piscina é 
um momento da Casa característico e único. Como 
nasce o desenho deste momento? 

RBG: A piscina, que de facto me parece um dos 
momentos muito interessante nesta casa mercê da sua 
condição e sua localização, é também ao mesmo 
tempo uma resposta a uma série de temas que 
estavam muito presentes naquela rotula que é a 
transição entre o plano horizontal do jardim e própria 
muralha, entre a devassa dos próprios turistas que 
visitam o Castelo diariamente e a família que precisa e 
tem gosto em ter alguma privacidade, um reforço 
estrutural que era conveniente para conter e sustentar 
a própria escavação e finalmente de a ter coberto de 
modo a que se ganhasse mais uma superfície de 
estadia e se protegesse a própria vivência da piscina 
que acaba por funcionar como uma espécie de rocha 
escavada.  Agora, estas são as razões funcionais, mas 
não há dúvida também que no processo do projeto eu 
descobri a certa altura uma piscina coberta numa casa 
que visitei em Barcelona que me impressionou 
bastante, que era assim como umas termas 
encobertas anichadas dentro da rocha. 
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Nessa altura estávamos em pleno projeto e, portanto, 
a discutir como é que esta piscina podia fazer a 
transição para a cota alta do terreno e de facto este 
momento foi para mim um momento de clarividência 
sobre que caminho seguir. E é interessantíssimo que 
isso aconteça porque muitas vezes são momentos 
muito precisos de uma referência que encontramos, de 
uma visita que fazemos, em que de facto se fecha uma 
ideia que está ainda um pouco em aberto e precisamos 
de saber como a concluir. Para mim, essa ideia da 
piscina de ser por um lado uma espécie de termas 
quase escavadas na rocha e ao mesmo tempo poder 
ser atravessada para dar continuidade ao percurso, 
funciona bem.  

Algo que nos chama atenção, inesperadamente, 
são as chaminés. Pergunto-lhe se o seu desenho 
surgiu desde o princípio? 

RBG: Não surgiu desde o início, mas já havia algo que 
aponta para aquela escala e para aquela localização 
porque é obrigatório, desde logo até no projeto de 
licenciamento, e as chaminés obedecem uma série de 
requisitos. São normalmente deixadas para o fim, até 
porque em muitos casos não são visíveis. Mas é 
sempre um desafio, cá está, são os tais pequenos 
objetos e elementos que a certa altura podem 
contaminar uma arquitetura que quanto mais clara ou 
mais simples do ponto de vista geométrico ela seja 
mais esses elementos acabam por ter presença. E 
aqui o que acabou por acontecer foi que nós 
preferimos assumir as chaminés como elementos 
substanciais da própria cobertura e dar-lhes um 
desenho que não fosse apenas a tentar ocultá-las 
senão contrariar isso e dar-lhes uma espécie 
personalidade. Enfim, é um desenho que eu encontrei 
para resolver um problema num determinado 
momento, mas também continuo a pensar que há 
sempre uma espécie de elementos no mundo da 
arquitetura domestica como na arquitetura publica que 
impactam muito no projeto, e portanto, neste caso, o 
que aconteceu com as chaminés foi uma maneira de 
algum modo serem um último remate da própria 
cobertura, onde aparecem uma espécie de 
personagens que dialogam umas com as outras sobre 
a paisagem de Lisboa que, julgo, tem a sua graça. 

Tendo em conta o vasto leque de projetos que 
realizou nacional e internacionalmente, considera 
este projeto de alguma forma mais especial que os 
outros? 

RBG: Eu considero que este projeto é bastante 
especial, aliás os projetos raramente são menos 
especiais no sentido em que gosto de acreditar que 
nos dedicamos a todos os projetos com o mesmo 
entusiasmo e empenho. Fazemos arquitetura para 
falar, para acrescentar, não só de uma perspetiva 
absolutamente funcional senão para que possamos 
dar um contributo para um debate dentro da própria 
disciplina e, portanto, nessa perspetiva parece-me que 
mais que um projeto, é um conjunto dos projetos que 
podem eles entre si estabelecer cumplicidades, 
diálogos, conversas, e então sim perceber se isso 
pode ter interesse. Mas naturalmente tenho um carinho 
muito especial por este projeto e como tenho esta 

hipótese de vir cá com frequência e sinto-me 
muitíssimo bem, acho que é um projeto de sucesso. 

O presente trabalho intitula-se de “Sobreposições 
na Colina do Castelo. A Casa e a cidade 
consolidada”. Sobre este título, considera que a 
cidade deve ser resultado das suas 
sobreposições? 

RBG: A cidade é o resultado das suas sobreposições 
e será sempre o resultado das suas sobreposições 
porque a cidade é um organismo vivo e, portanto, não 
há como evitar que isso aconteça. Pode-se tentar, em 
períodos da história, criar uma tendência, já passamos 
por ela e porventura podemos voltar a passar, criar 
uma espécie de frames em que nada aconteceria e, 
portanto, a cidade ficava congelada numa imagem 
desejada de um determinado período saudosista. Mas 
eu penso que não é isso que é interessante. Nem isso, 
nem o inverso, que são as ruturas muito violentas, que 
também já experimentamos em períodos de grande 
exuberância das comunidades, movimentos modernos 
como o que existiu em Paris com os planos para deitar 
a cidade “haussmanniana” abaixo. Eu gosto de 
acreditar que a virtude está num processo de 
continuidade onde continuamos a dialogar e, a 
acrescentar a partir do teu processo de contribuição e 
indução, mas o palimpsesto é a marca mais evidente 
daquilo que é a metrópole e que vai continuar a ser. 
 

 

 

A presente entrevista foi realizada na biblioteca na 
Casa na Costa do Castelo 
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B. Fotografias 

Casa na Costa do Castelo 
 
 

 
1 e 2. Garagem, Vista exterior | 3 e 4. Biblioteca | 5. Circulação vertical, piso 3 | 6. Quarto do Casal (Luz) 7 e 8. 
Sala de jantar e o vão | 9, 10 e 11. Sala de estar | 12, 13 e 14. Piscina     

 
 

Fotografias de André Cepeda 



 101 

  



 102 

 



 103 

  

1 e 2. Sala de estar 
3. Sala de jantar 
4. Cozinha 
5. Saída do elevador, piso 4 
6. Garagem 
7. Pormenor da entrada 
8. Roupeiro quarto do casal 
9. Casa de banho quarto do casal 
10. Quarto do casal 
11. Circulação vertical, piso 2 
12. Quarto filha 
13. Biblioteca 
14. Pormenor de fachada 
15. Terraço da piscina 
 
 
 
 

 
Fotografias de Guilherme Blasco 
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Casa no Largo de Santa Cruz 
 

 
1. Pátio interior | 2.  Estrutura de madeira | 3 e 4. A casa verde, piso 2 | 5. Piso 3 | 6 e 7. A pré-existência | 8. A 
casa castanha em fase de obra | 9. Pormenor de sobreposição | 10 e 11. A casa castanha | 12. Casa dos clientes
   

 
Fotografias cedidas pelo Atelier Bugio 
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C. Desenhos 
 
Casa na Costa do Castelo 
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D1 Alçado Oeste (p. 110) 

D2 Corte AA’ (p. 110) 

D3 Planta Piso 0 - Garagem (p. 111) 

D4 Planta Piso 1 - Biblioteca (p. 111) 

D5 Planta Piso 2 - Quartos Filhos (p. 111) 

D6 Planta Piso 3 - Quarto Pais (p. 111) 

D7 Planta Piso 4 - Zona Social (p. 112) 

D8 Planta de Coberturas (p. 112) 

D9 Corte BB’ 

D10 Corte CC’ 

 

 

 
Desenhos cedidos pelo atelier .Bak Gordon Arquitectos, 

 editados pelo autor à escala 1:200 
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Casa no Largo de Santa Cruz 
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D1’ Planta piso 0  
D2’ Planta piso 1   
D3’ Planta piso 2  
D4’ Corte AA’          Desenhos cedidos pelo Atelier Bugio editados pelo autor à escala 1:250 
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