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princípio de mínima intervenção/
máximo desempenho
proposta urbana para o 
cabeço da bola
(antigo quartel da gnr aos anjos)

DO CONCEITO DA INTERVENÇÃO

A intervenção na cidade requer a consideração 

de que as estruturas urbanas existentes e o 

edificado são parte de um património que não 

é só arquitectónico e urbano mas, sobretudo, 

uma memória dos próprios lugares que envolve 

pessoas que se constroem também na relação 

com os lugares e a paisagem.

O campo de intervenção não é, por isso, uma 

propriedade apenas dos proprietários ou uma 

disponibilidade para arquitectos legitimados a 

actuar nesse corpo construído. A intervenção 

deve respeitar a componente transgeracional 

que liga as várias idades e as várias gerações 

através das quais as cidades constroem e 

adquirem a sua história e a sua identidade, 

respectivamente, e desenvolvem as relações 

afectivas e imaginativas que contribuem 

para o sentimento de posse e pertença que 

robustece e preserva pela proximidade e pela 

própria confiança da comunidade, a vida e as 

dinâmicas dos bairros e, por consequência, 

das cidades.

É fundamental, no processo de intervenção, 

ter em conta a situação das existências e os 

polos dinamizadores da sua identidade e pro-

por preservá-los de modo a que possam ser 

reforçados ou reinventados. Por outro lado, 

importa perceber em que proporção o novo 

deve ser introduzido no tecido ou no edificado 
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existente, de modo a que não se confundam 

nem a harmonia dos conjuntos nem as hierar-

quias de espaço e de edifícios resultantes do 

novo arranjo.

Há uma responsabilidade dupla na intervenção 

urbana em tecidos consolidados: reabilitar o 

que importa preservar e integrar o novo na 

justa medida do resultado da nova realidade.

O corpo legislativo que ordena o raio de acção 

dos arquitectos e dos promotores e, também, 

das entidades licenciadoras e fiscalizadoras, 

tende, pelo carácter geral e abstracto da lei, a 

permitir intervenções que, cumprindo todos os 

parâmetros estabelecidos, têm um resultado 

muitas vezes insatisfatório e até antagónico 

aos interesses da cidade. Esse interesse é o 

que encontra eco numa comunidade transge-

racional, que preserva uma identidade longa-

mente decantada. É a comunidade que dá vida 

à cidade e essa vida é o seu espelho, o espelho 

da sua identidade enquanto comunidade real 

e de valores estéticos e éticos.

A revitalização da vida de bairros ou de nú-

cleos capazes de gerar um forte sentimento 

de comunidade é vital para a reabilitação 

urbana. As cidades tendem, pelo impacto 

da concentração, a transformarem-se em 

metrópoles anónimas que abandonam o mais 

forte alicerce da sua vitalidade e identidade, 

que é a relação e a convergência de interesses 

dos próprios cidadãos. Intervenções em que é 

possível manter o património e reconvertê-lo 

sem desconstruir a sua fisionomia são funda-

mentais nesse processo. Não se trata de criar 

obstáculos à sua renovação e à introdução 

de novas ideias, sobretudo no edificado, mas 

exige-se dos arquitectos um compromisso 

com o que existe e a sua consideração no pro-

cesso do projecto para que o resultado seja, 

por si mesmo, uma afirmação do lugar e não 

a criação de uma estranheza desnecessária e 

espúria. Aproximamo-nos aqui da tese de que 

a arquitectura deverá ser mais uma interpreta-

ção dos valores de uma comunidade e menos 

um acto solitário sobre um território.

Pelo saber próprio da arquitectura, os ar-

quitectos, e aqui não distingo arquitectos e 

urbanistas, têm condições ímpares para serem 

os primeiros proponentes da sustentabilidade 

histórica, que é a identidade dos lugares, e o 

seu campo de acção. É nesse campo que se 

constituem e harmonizam os interesses da 

comunidade e a visão dos seus intérpretes que 

acabam por ser os arquitectos.

A arquitectura, ao contrário das outras artes, 

actua sobre uma espécie de seres vivos que 

são as cidades e a paisagem, actua sobre 

realidades em movimento e sempre actuais, 

pois a história inclui o presente. A delicadeza 

da acção do arquitecto implica atender ao 

conhecimento inserto nas realidades urbanas 

que encontra. Participar e contribuir para a 
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revitalização de um núcleo urbano específico, 

regenerar uma falha ou um vazio num conjunto 

edificado, não é, no fundo, muito diferente de 

obras em que tudo é para ser feito de novo. A 

história da arquitectura, a mimetização e o 

exemplo são a própria força de um processo 

que, reinventando-se e abrindo novas vias, é 

um permanente olhar integrador e uma herme-

nêutica da sua própria ontologia. 

BREVÍSSIMO ENQUADRAMENTO DO EXISTENTE

A proposta de intervenção que apresentamos 

destina-se à reorganização e revitalização do 

antigo Quartel da GNR, denominado Cabeço da 

Bola, na freguesia dos Anjos. O conjunto urbano 

do Cabeço da Bola desenvolve-se numa faixa 

longitudinal de terreno, plana e paralela às 

curvas de nível da encosta. O conjunto resulta, 

assim, de uma modelação do terreno em que 

as zonas de pátio e circulação são aplanadas 

e através dos edifícios, também dispostos 

longitudinalmente, articula-se a diferença de 

cotas entre  a rua confinante a norte —Rua 

do Exército— e o conjunto do Cabeço da Bola.

Não obstante a sua função de equipamento 

urbano, o conjunto tem  uma disposição capaz 

de se abrir às vias e aos espaços da cidade 

circundantes sem perder o seu carácter de 

unidade perfeitamente estabelecida. Nos to-

pos do terreno implantam-se dois edifícios de 

estilo semelhante, datados do final do século 

XIX, que funcionam como tampões (entradas/

saídas) que se relacionam com a envolvente 

pela escala e que rematam com singularidade 

esses mesmos pontos de excepcionalidade. 

Não tendo propriamente um carácter apala-

çado, não deixam de ser edifícios diferencia-

dores e que quebram a monotonia agradável 

da envolvente residencial e de certa forma 

evidenciam-na pelo contraste.

O conjunto é constituído por duas zonas. Uma 

nuclear formada por uma sequência de dois 

pátios com diferentes dimensões em torno dos 

quais se desenvolvem os edifícios; e uma mais 

estreita, entre um muro a sul e os logradouros 

dos prédios confinantes a norte. Esta zona de 

ligação é articulada com o outro extremo do 

terreno, até à fachada tardoz do edifício do 

topo sul, por dois pavilhões alinhados longi-

tudinalmente.

Os diferentes edifícios que constituem a 

unidade do Cabeço da Bola tinham funções 

distintas, como é próprio da funcionalidade 

de um Quartel: edifícios de representação e 

ligação com o exterior nos topos, dormitórios, 

oficinas, zonas de treino, edifícios administra-

tivos, arrecadações e garagens, refeitórios, 

zonas de lazer e uma parada. Esta variedade 

é, também, a riqueza do conjunto, bem como 

a harmonização destas funções em torno de 

uma organização espacial clara, simples e 

com um esquema de distribuição perceptível.

A qualidade arquitectónica dos edifícios em si 

mesmos é desigual. Dos que importa preservar 

em si mesmos, temos: a) os dois edifícios dos 

topos pela arquitectura que são o rosto de uma 

época e pela sua posição estratégica na geo-

grafia do lugar (ditada pela forma do terreno e 

da sua relação com a envolvente; b) a ala das 

camaratas dos internos pela sua singularidade 

como exemplo de uma época; e c) pela sua 

qualidade arquitectónico/construtiva, os dois 

pavilhões com estrutura de pedra e abóbadas.

PROGRAMA E CARACTERIZAÇÃO DA 

OPERAÇÃO URBANÍSTICA

A proposta foi apresentada na forma de um 

Pedido de Informação Prévia com vista à ca-

racterização dos pressupostos urbanísticos 

que enquadrassem uma futura operação 

urbanística de edificação.

Essa operação tem como objetivo imple-

mentar, no futuro imóvel do FNRE (Fundo 

Nacional de Reabilitação do Edificado), um 

PAA – Programa de Arrendamento Acessível 

(para habitação). 

Por renda acessível entenda-se o valor máximo 

de renda ou preço de venda conforme previsto 

no PDM de Lisboa e, nomeadamente, na alínea 

b) do n.º3 e do artigo 42º do PDM de Lisboa.

O PAA afetará, num mínimo, 51% da Superfície 

de Pavimento total da intervenção.

A proposta prevê a demolição de alguns dos 

edifícios do antigo quartel para a construção 

de edifícios novos. Os edifícios a demolir não 

apresentam características arquitetónicas e/

ou patrimoniais de relevo e não são adequáveis 

à pretensão da proposta, como se demonstra 

no documento de Levantamento e Carateriza-

ção dos Edifícios Existentes. Os novos edifícios 

permitem otimizar o funcionamento do novo 

complexo, conferindo um novo carácter urbano 

ao conjunto.

O critério sobre os edifícios a manter/recuperar 

e os edifícios a demolir/substituir no conjunto 

do Quartel do Cabeço da Bola foi definido, como 

já foi enquadrado acima, pela importância que 

os edifícios têm pela sua exemplaridade, pela 

sua integração adequada no conjunto. Foi pro-

posta a demolição dos edifícios sem interesse 

arquitectónico de relevo e cuja funcionalidade 

impedia a concretização do programa (PAA). 

Porém, e dado o interesse da tipologia urbana 

dada pela sucessão de pátios e, no caso dos 

edifícios da Rua do Exército, a volumetria, a 
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proposta foi reajustada, mantendo com os 

novos edifícios a construir a mesma imagem 

e a mesma morfologia do lugar.

O programa proposto é misto, habitacional e 

terciário. O uso será predominantemente ha-

bitacional, prevendo-se 240 fogos, (SP média 

de 75 m2/fogo) distribuídos pelas unidades 

de construção nova A, B e C (blocos 5 a 11) e 

pelas unidades a reabilitar, 1 e 2 (bloco 1 e 2). 

O terciário ocupará 2 unidades existentes a 

recuperar, 8 e 9 (blocos 3 e 4).  

A Superfície de pavimento proposta é de 

22.031,6 m2, em que 4.321,8 m2 estão em Ter-

ciário e 17.710,4 m2 se destinam a habitação. 

Será destinada uma área mínima de 11.236 m2  

habitação em Programa de Arrendamento 

Acessível (PAA), o que corresponde a área de 

51% da SP total.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A intervenção arquitectónico-urbanística no 

conjunto espacial formado por edifícios, pá-

tios e áreas de circulação procurou recuperar 

a estrutura existente e ligá-la à envolvente, 

abrindo-a à cidade activando o seu atravessa-

mento, por um lado, e preservando, por outro, 

a sua identidade de conjunto.

A identidade de conjunto resulta da sua se-

dimentação como equipamento – Quartel da 

GNR – que, à semelhança das ilhas operárias 

insertas nos tecidos urbanos das cidades, se 

desenvolveram como espaços construídos 

de acomodação em torno de pátios comuns 

de distribuição e convívio. Estes conjuntos 

funcionavam como conglomerados multifami-

liares, com uma vida própria e favorecendo o 

fortalecimento de laços de vizinhança.

A proposta enquadra-se nas premissas do 

PDM, procura promover a regeneração funcio-

nal e social deste território, privilegia a predo-

minância do uso habitacional num programa 

de arrendamento acessível, a conservação 

e reabilitação do edificado existente e a qua-

lificação do espaço público, nomeadamente 

promovendo o aumento da sua permeabilidade 

e potenciando os atravessamentos transver-

sais pedonais.

Reconhecendo que os limites do lote cor-

respondem a realidades distintas e que os 

edifícios existentes apresentam também 

eles características muito diferenciadas, por 

via do seu uso original e época de construção, 

a proposta procura responder de uma forma 

individualizada às várias caraterísticas em 

presença. 

Identificados os edifícios existentes de maior 

interesse arquitectónico e urbano (1, 2, 8 e 9), 

propõe-se a sua reabilitação e adequação ao 

uso proposto. Incluem-se neste conjunto os 

edifícios localizados nos extremos norte e sul, 

e que permanecem como fachada principal da 

operação e o edifício (2) da antiga camarata/

dormitório, propondo-se a reabilitação do nú-

cleo original demolindo as áreas posteriormen-

te acrescentadas, preservando assim o caráter 

do espaço urbano confinante —a parada. Este 

espaço será convertido em espaço permeável 

ajardinado e será enquadrado por duas frentes 

existentes e duas frentes de edificado novo. 

As antigas garagens, ginásio e escritórios 

localizados na zona central (8) serão também 

elas reabilitadas e transformadas em espaços 

de terciário: comércio ou serviços. Propõe-
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-se a demolição pontual de construções anexas, 

nomeadamente em saguões que descaraterizam 

os volumes originais. Assim, pensamos potenciar 

a manutenção das caraterísticas destes imóveis e 

preservar a memória da ocupação original.

Propõe-se a demolição das oficinas (10) existentes 

no limite SE do terreno e aí implementar uma zona 

ajardinada longitudinal para qualificação do impor-

tante percurso longitudinal Norte-Sul.

A reabilitação dos edifícios a preservar deverá 

salvaguardar os elementos arquitectónicos e 

histórico-patrimoniais mais relevantes, nomea-

damente cantarias, ornamentos de fachada em 

peças cerâmicas, frisos, cornijas e outros aca-

bamentos exteriores, assim como a volumetria 

geral, incluindo coberturas. Os trabalhos a executar 

nestes edifícios deverão ser explanados de forma 

completa numa fase posterior de licenciamento. 

Nestes trabalhos, inclui-se também a salvaguarda 

de variados elementos de interesse a identificar no 

seu interior, nomeadamente, a título de exemplo, 

os tetos em maceira sob os telhados dos edifícios 

2 e 8, ou a magnífica estrutura em abóbadas de 

berço do edifício 8.

Os novos edifícios na Rua da Escola do Exército 

serão a parte mais visível da nova intervenção, 

na qual se propõe criar uma entrada para um novo 

atravessamento transversal, pedonal, contrarian-

do o efeito de grande estrutura murada do antigo 

quartel. Sob os novos edifícios localiza-se o esta-

cionamento necessário, em cave, salvaguardando 

assim a oportunidade de se fazerem jardins arbori-

zados no logradouro e melhorar a permeabilidade 

do mesmo. O primeiro piso de estacionamento 

destina-se a parqueamento público, sendo o seu 

acesso independente, através do arruamento 

proposto com circulação condicionada.

A área de cedência proposta corresponde a um 

espaço verde e de utilização coletiva. Com esta 

operação potencia-se a abertura deste quarteirão 

na estrutura da cidade, sendo desejavelmente 

complementada pelas ligações exteriores ao 

território sugeridas, o que permitiria a ligação das 

diferentes plataformas.  

O programa de uso é predominantemente habi-

tacional e admite-se o uso terciário no interior 

do quarteirão, de modo a enquadrar e vitalizar os 

atravessamentos pedonais propostos. 

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.


