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A passagem do edifício de elemento constituinte do quarteirão para uma situação onde ocupa o
espaço urbano como objecto isolado gerou, provavelmente, a maior mudança na estrutura
morfológica da cidade. Habitamos hoje cidades cujos tecidos urbanos integram estes dois
posicionamentos do edifício, numa colagem de quarteirões da “cidade tradicional”, edifícios
isolados da “cidade moderna” e outras situações de fronteira. Neste contexto, as intervenções
arquitectónicas têm tido um papel relevante na caracterização urbana e na sua reabilitação.
Embora o edifício seja o elemento menos resiliente dentro da estrutura urbana, certos exemplos
vão além da estrita construção num lote determinado, introduzindo outros elementos de
urbanidade. Intervenções como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus [Nuno Teotónio Pereira e
Nuno Portas 1962-1976] num quarteirão das Avenidas Novas, ou o Centro Cultural de Belém
[Vittorio Gregótti e Atelier Risco 1988-1993] numa zona urbana de fronteira, originam espaços de
articulação - pátios, passagens, percursos, arcadas - configurados pelo edifício e apropriados pelo
tecido urbano. Estes edifícios partem de estratégias que pretendem estabelecer uma continuidade
com a envolvente permitindo a construção de lugares na cidade. Ampliam a fronteira entre o
espaço público e o espaço privado e, ao mediar a transição e a vivência entre as duas situações
geram espaços híbridos. Observa-se que nos tecidos urbanos mais compactos as estratégias
arquitectónicas que procuram construir espaços híbridos tendem a criar esvaziamentos, percursos
e maior densidade de atravessamentos. Por outro lado, em tecidos urbanos menos densos são os
próprios edifícios que geram no seu interior ou nos seus limites, situações espaciais de
complexidade urbana.
A leitura da cidade a partir da sua morfologia, e a interpretação do edifício a partir da sua tipologia,
contribuem para que os espaços gerados por situações que ocorrem na fronteira entre a
arquitectura e o desenho urbano estejam menos referenciados teoricamente. O objectivo deste
artigo é caracterizar os espaços híbridos gerados por edifícios de modo a compreender como
geram situações de maior complexidade espacial na sua relação com o tecido urbano. Serão
apresentados casos de estudos de modo a comparar situações urbanas e detectar diferenças e
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invariantes nas características dos espaços híbridos. Propõe-se uma interpretação destes espaços
a partir do seu uso e das qualidades espaciais que lhes estão associadas. Os casos estudos estão
localizados na cidade de Lisboa.
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