
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo de Caso

José Maria Lobo de Carvalho Professor Auxiliar Convidado, FA.ULisboa

A actual estrutura arquitectónica do Arco do Cego, 
sobrevivente ao que foi em tempos a Estação de Eléctricos 
da Carris nesta zona da cidade de Lisboa, corresponde 
a uma construção característica do período industrial, 
nomeadamente do terceiro quartel do século XIX, da 
chamada ‘Arquitectura do Ferro’, comum a várias gares 
ferroviárias que surgem neste período em Portugal.

Análise do valor 
patrimonial da antiga 
estação de eléctricos do 
Arco do Cego em Lisboa, 
com vista à sua 
reconversão para futuro 
IST Innovation Center
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ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS E 
CONSTRUTIVOS

Do ponto de vista tipológico e arquitectóni-
co, a Estação do Arco do Cego é idêntica 
à Estação de Eléctricos de Santo Amaro 
(ainda hoje existente e em funcionamento) 
localizada no Calvário, construída original-
mente em 1874 para os carros com tração 
animal, e mais tarde objecto de alterações, 
na sequência da electrificação da linha 
de transportes de Lisboa iniciada a partir 
de 1901. Verificando-se a insuficiência da 
estação de Santo Amaro face às necessi-
dades do serviço de transportes da cidade 
em crescimento, surge, em 1882, a estação 
do Arco do Cego, construída na Quinta do 
Poço Caído, situada junto das Portas da 
Cidade (e cuja toponímia local assume), 
construída inicialmente para os chama-
dos carros ‘Americanos’ (carros de tracção 
animal que motivaram a adaptação dos 
edifícios existentes a cavalariças) e pos-
teriormente objecto de profunda alteração 
no âmbito da transição para carros com 
tracção eléctrica.

É, portanto, a partir da electrificação do sis-
tema de transportes de Lisboa que a estação 
do Arco do Cego vai tomar a sua forma final, 
com a construção do ‘Car-Barn’ – a grande 
estrutura metálica de abrigo dos carros eléc-
tricos – promovida pela Carris, segundo o 
desenho do engenheiro mecânico Lawrence 
Granville Hawkins, que mais tarde (a partir 
de 1925) entra ao serviço da própria empre-
sa como chefe das oficinas e Car-Barns.

A construção original, datada de 1905, carac-
teriza-se por três grandes naves longitudinais 
com estrutura metálica composta por asnas 

assentes em duplas colunas contraventadas, 
delimitada por paredes de alvenaria de tijolo 
com grandes janelões verticais e telhados 
de duas águas em telha marselha com zona 
central envidraçada, ao longo da cumeeira, 
para entrada de luz superior. A fachada princi-
pal, virada a sul, possui três grandes pórticos 
abertos, encimados por planos (os tímpanos 
formados pelas duas águas dos telhados) 
revestidos a chapa metálica com um óculo 
central. Nos extremos da fachada, em cada 
lado, a dupla coluna metálica da estrutura 
(à vista) está preenchida com um pano de 
alvenaria de tijolo entre colunas, deixando 
ver a estrutura de contraventamento à super-
fície, cujo encontro apresenta um elemento 

1 | Planta da Quinta do Poço Caído, 
onde se veio a construir a Estação 

de Eléctricos do Arco do Cego.

2 | Vista geral da Estação de 
Eléctricos do Arco do Cego na 

década de 1940.
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decorativo em ferro fundido, de motivo vege-
talista. No topo superior destes elementos, 
a estrutura metálica prolonga-se em altura, 
apresentando um poste para bandeira ao 
centro, ladeado por dois elementos verticais 
de cariz decorativo. Mais tarde, em 1913, são 
acrescidas duas naves suplementares a poen-
te, ligeiramente recuadas em relação ao corpo 
inicial e sem a decoração superior atrás refe-
rida, que fazia parte apenas do conjunto das 
três naves originais. No ano seguinte (1914), 
é acrescentado, a nascente, um edifício de 
três pisos destinado à subestação eléctrica, 
composto por estrutura de alvenaria de tijolo à 
vista, com vãos pintados de branco e entrada 
térrea em bay-window, muito ao gosto inglês.
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Em 1936, o conjunto sofre alterações com a 
demolição parcial do extremo norte do estalei-
ro (clandestino) e de uma oficina, na sequên-
cia da venda de uma parte do lote do Arco do 
Cego à Direção-Geral da Fazenda Pública 
para a construção da Casa da Moeda e para o 
prolongamento da Avenida João Crisóstomo 
e da Rua Dona Estefânia. Na sequência 
desta alteração, o arquitecto Jorge Segurado 
propõe, em 1942, a remodelação do topo 
norte da estação, para integração com a nova 
Casa da Moeda, obra que vem a ser demolida 
em 2005.

SITUAÇÃO ACTUAL

Presentemente, os vestígios remanescentes 
da antiga estação do Arco do Cego corres-
pondem apenas a uma parte do conjunto 
original do início do século XX, uma vez que, 
em 1997, após quase um século de activi-
dade, a Carris decidiu desactivar a Estação 
do Arco do Cego, passando a funcionar 
como terminal de Operadores Privados de 
Transporte Rodoviário Expresso. Não é claro 
qual o grau de transformação que a estrutu-
ra original sofreu durante os anos em que 
funcionou como terminal rodoviário; porém, 
parece ter sido com a transferência do termi-
nal rodoviário para Sete Rios em 2004, que 
se verificam as maiores alterações ao con-
junto edificado com o objectivo de a adaptar 
a estacionamento coberto, nomeadamente 
com a demolição das duas naves acrescen-
tadas a poente.

Hoje, o edifício sobrevivente apresenta a 
estrutura metálica original das três naves 
construídas em 1905, eventualmente com 
algumas alterações interiores que não são 
facilmente identificáveis e apenas a parede 
exterior de alvenaria orientada a nascente 
permanece intacta, tendo a parede a poente 
sido demolida no contexto da supressão das 
naves laterais, sem reposição do seu fecha-
mento exterior. O mesmo se verifica a norte 
e a sul, apresentando-se como estrutura 
aberta ao exterior, apenas com coberturas e 
uma fachada lateral, em relativo mau estado 
de conservação, virada para o Jardim do 
Arco do Cego.

PROTECÇÃO LEGAL, 
LICENCIAMENTO E 
ENTIDADES COMPETENTES

O conjunto edificado do Arco do Cego não 
se encontra identificado na listagem dos 
“Imóveis, conjuntos e sítios classificados e 
em vias de classificação” (PDM, Anexo II), 
mas sim referenciado na lista dos “Bens 
imóveis de interesse municipal e outros 
bens culturais imóveis” da Carta Municipal 
do Património Arquitectónico e Paisagista 
(Anexo III) com o número 43.11 e a seguinte 
designação:
· “(Antiga) Central da Carris / Av. Duque 
d´Ávila, 12-12A; Av. João Crisóstomo, 7-7C; 
Rua de D. Filipa de Vilhena; Av. Defensores 
de Chaves”.

Consultadas as plantas de condicionan-
tes do PDM, nomeadamente a Planta de 
Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública, não se verificam quaisquer 
restrições especificamente relacionadas com 
o conjunto do Arco do Cego. Porém, todos 
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3 | Pormenor da estrutura metálica 
(dupla coluna contraventada) e do 

edifício da subestação eléctrica.

4 | Fachada principal da Casa da 
Moeda e planta de localização com a 

respectiva Zona Especial de Protecção.
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os imóveis, conjuntos e sítios classificados 
e em vias de classificação e respectivas 
zonas gerais e zonas especiais de protec-
ção, encontram-se assinalados na Planta 
de Servidões Administrativas e Restrições 
de Utilidade Pública II e na Planta de 
Qualificação do Espaço Urbano e identifica-
dos no Anexo II, verificando-se que o conjun-
to se encontra dentro da zona de protecção 
da Casa da Moeda e Valores Selados, imóvel 
classificado como Monumento de Interesse 
Público (MIP) desde 2012, ficando assim 
automaticamente ao abrigo de um parecer 
vinculativo da entidade da administração 
central com a tutela patrimonial, a Direcção-
-Geral do Património Cultural (DGPC).

Neste contexto, qualquer pedido de licen-
ciamento para a sua reconversão deverá 
ser apreciado pelo Núcleo Residente da 
Estrutura Consultiva da Carta do Património 
de Lisboa, quer por se tratar de um imóvel 
incluído no inventário municipal, quer por se 
encontrar dentro da zona de protecção de 
um imóvel classificado.
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VALOR HISTÓRICO, 
SOCIAL E URBANO

Numa abordagem mais ampla, a construção 
da estação do Arco do Cego é sintomática 
da expansão da cidade de Lisboa para norte 
no final do século XIX, em particular para a 
zona das chamadas Avenidas Novas projec-
tadas por Frederico Ressano Garcia e que 
tiveram no desenvolvimento do sistema de 
transportes da cidade, nomeadamente no 
aparecimento do carro eléctrico, um grande 
aliado e facilitador. De resto, é interessante 
referir que, logo em 1903, se verifica a expro-
priação parcial do próprio terreno da Quinta 
do Poço Caído para permitir a abertura da 
Avenida Duque d’Ávila (a sul), tal como mais 
tarde sucederá no extremo norte, para a 
abertura da Avenida João Crisóstomo.

Neste sentido, a estrutura arquitectónica 
actual destaca-se simultaneamente pelo 
seu valor enquanto exemplo da construção 
metálica do período industrial (tipologia de 
nave de armazém com estrutura metálica de 
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5 | Primeira central eléctrica da Carris
(em Santos, c.1900).

6 | Estampilha comercial da antiga Fábrica 
Cerâmica Lusitânia, na Rua do Arco do 
Cego (década de 1920).

7 | Instalações da antiga Fábrica Lusitânia 
(actual Caixa Geral de Depósitos, ao 
Campo Pequeno).

grande vão), enquanto elemento represen-
tativo da expansão demográfica e urbana 
da cidade no início do século XX, e como 
símbolo do progresso tecnológico que a 
electrificação das infraestruturas da cidade 
representou, nomeadamente através da ilu-
minação pública e da evolução do sistema 
de transportes (eléctricos e ascensores).

Adicionalmente, é interessante constatar que 
esta estação da Carris (construída em 1882 
e alterada em 1905), se inseria então numa 
zona limite da cidade que se poderia caracte-
rizar como um núcleo de interesse industrial 
(à semelhança de outros, como Alcântara), 
em particular pela existência da Fábrica de 
Cerâmica Lusitânia, próxima da Praça de 
Touros ao Campo Pequeno (onde hoje se 
localiza o edifício-sede da Caixa Geral de 
Depósitos), construída em 1890 e cuja sede 
se situava precisamente na Rua do Arco do 
Cego. Talvez não por acaso, a estampilha da 
Companhia da Fabrica Ceramica Lusitania 
apresenta uma representação gráfica do 
próprio complexo industrial, com um carro 
eléctrico logo na primeira linha em destaque.

O interesse desta associação vai além da 
proximidade geográfica (ou urbana) entre 
ambas as construções, e reside sobretu-
do nos próprios materiais de construção, 
pois é precisamente o tipo de materiais 
produzidos na Fábrica Lusitânia – o tijolo 
e a telha cerâmica – que são utilizados 

na construção dos edifícios da estação do 
Arco do Cego, nomeadamente as paredes 
exteriores em tijolo de burro e as coberturas 
revestidas com telha marselha (igualmente 
típica da arquitectura do final do século XIX). 
Acrescente-se ainda, a este propósito, a 
proximidade da Praça de Touros do Campo 
Pequeno, construída em 1892 e que, aparte 
a sua solução formal revivalista (neo-árabe), 
possui uma solução construtiva idêntica, 
com estrutura metálica e alvenaria de tijolo 
de burro. Em ambos os casos, tratava-se, 
portanto, de construções contemporâneas 
que empregavam materiais e soluções cons-
trutivas modernas, típicas do período de 
industrialização (tardia) do país.

VALOR 
ARQUITECTÓNICO

Tendo-se justificado já o valor simbólico da 
estrutura sobrevivente (histórico, social e 
urbano), numa perspectiva puramente cons-
trutiva, a construção hoje existente apresen-
ta ainda uma autenticidade material muito 
significativa, apesar de representar apenas 
uma parte do conjunto original. Na verdade, 
a estrutura metálica geral, embora mutila-
da, quer a poente (duas naves demolidas), 
quer a norte (topo parcialmente reduzido), 
apresenta-se como foi construída original-
mente, tanto do ponto de vista técnico, como 
na sua configuração espacial. No entanto, 
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foram realizadas algumas sondagens para 
avaliar pontos críticos da estrutura, a fim de 
confirmar a sua condição física. Este levan-
tamento veio revelar uma estrutura bastante 
mais degradada do que era observável e 
razoável admitir, nomeadamente, situações 
muito acentuadas de corrosão metálica, em 
alguns casos, com perda significativa de 
material (caso das sapatas de fundação), 
colocando em causa a segurança geral da 
estrutura actual e a sua reutilização futura.
O mesmo se pode dizer da alvenaria de 
tijolo, cujo sistema de construção apresenta 
dois tipos: um tijolo de burro, liso e sem 
marcas, colocado transversalmente ao ali-
nhamento da parede, para travamento da 
alvenaria, e um tijolo furado com estrias 
laterais, que se apresenta colocado longitu-
dinalmente ao alinhamento da parede. A este 
sistema construtivo chama-se english bond, 
sendo os tijolos colocados transversalmente, 
designados por headers, e os tijolos colo-
cados longitudinalmente por stretchers. No 
caso da parede de alvenaria existente no 
Arco do Cego, o padrão segue uma métrica 
3 × 1, isto é, cada três fiadas de tijolos longi-
tudinais (estriados) são intercaladas por uma 
fiada de tijolos transversais (lisos).

Do ponto de vista da sua conservação, veri-
ficam-se zonas com tijolos bastantes degra-
dados por acção dos agentes atmosféricos, 
nomeadamente fenómenos de excessiva 
porosidade (ou pulverulência superficial e 
escamação) e zonas com perda material 
(falta de tijolos ou tijolos partidos). Não seria 
de estranhar se a origem destes tijolos fosse 
da antiga Fábrica Lusitânia, dada a sua pro-
ximidade e contemporaneidade, sendo este 
certamente um valor a considerar.

Quanto às coberturas – três telhados de duas 
águas no sentido longitudinal das respectivas 
naves – encontram-se ainda hoje revestidas 
com telha cerâmica plana, dita ‘marselha’, 
embora a sua autenticidade seja relativa, dado 
o curto ciclo de vida útil das telhas (variando 
tipicamente entre os trinta e os cinquenta anos, 
consoante a sua localização geográfica e expo-
sição solar). Por outro lado, é credível que as 

8 | Pormenor da alvenaria exterior 
de tijolo construída segundo a 

técnica do english bond.

9 | Pormenor do estado actual 
de conservação dos tijolos.

alterações realizadas em meados da década 
de 30, com a demolição parcial do extremo 
norte das naves por ocasião da construção da 
Casa da Moeda, possam ter alterado o telha-
do original e introduzido novas telhas. Uma 
observação atenta pelo interior permite ainda 
hoje identificar algumas telhas com a marca 
da Fábrica Lusitânia na face inferior. O levan-
tamento posterior confirmou a existência de 
telhas de três fabricantes diferentes: Progresso 
(75,51%), Nacional (22,45%) e Lusitânia 
(2.04%), pelo que se recomenda a sua salva-
guarda na próxima fase de intervenção.

INTERVENÇÃO 
PROPOSTA

Apesar da significativa autenticidade histórica 
e construtiva da actual estrutura arquitectóni-
ca do Arco do Cego, importa reconhecer as 
sucessivas alterações espaciais e estruturais 
que sofreu ao longo de pouco mais de um 
século de existência. As várias utilizações a 
que foi sujeita nas últimas duas décadas impu-
seram-lhe reduções dimensionais, demolições 
parciais e pequenas modificações na estrutura 
original. Neste sentido, qualquer solução com 
vista à sua reconversão funcional implicaria 

sempre uma opção criteriosa entre a preser-
vação integral da estrutura original ou a sua 
eventual substituição, parcial ou total. O facto 
de o conjunto edificado se encontrar refe-
renciado na Carta Municipal de Património e 
localizado dentro da ZEP da Casa da Moeda, 
impõe que a solução passe pela valorização 
do edifício existente, não obstante as dificul-
dades técnicas e os custos associados a tal 
opção.

No âmbito do projecto de reconversão, sur-
gem três aspectos que condicionam e orien-
tam a solução proposta:
i) preservar o valor patrimonial da estrutura 
existente mantendo tanto quanto possível a 
sua imagem urbana e as suas características 
geométricas e estruturais; 
ii) garantir que a estrutura tenha as carac-
terísticas de resistência que assegurem a 
sua segurança estrutural de acordo com 
a regulamentação actual, tendo em conta 
as alterações de cargas e de geometria 
resultantes do projecto de arquitectura e col-
matando também as deficiências estruturais 
detectadas na estrutura actual; 
iii) substituir os elementos estruturais danifica-
dos, atendendo às zonas de corrosão detec-
tadas e à perda de material, em alguns casos 

Estudo de Caso
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10 | Imagem interior da estrutura da 
cobertura (deformada), que apresenta 

ainda hoje telhas da antiga 
fábrica Lusitânia.

11 | Vista aérea do Campus do Instituto 
Superior Técnico em construção, vendo-

se atrás a Gare do Arco do Cego ainda 
com a sua extensão original (1940).

12 | Abertura da Avenida João Crisóstomo, 
vendo-se a Gare do Arco do Cego e a 

Casa da Moeda ao Fundo (1938).
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superior e calculado de forma a responder 
aos actuais requisitos de comportamento 
estrutural e de segurança). A geometria da 
actual estrutura, assim como o tipo de perfis, 
será totalmente respeitada. Os montantes 
exteriores da fachada Poente serão materia-
lizados por rebites e chapas de aço, solução 
idêntica à existente, corrigida apenas no que 
resultar como exigência da verificação da 
segurança estrutural. As ligações dos res-
tantes elementos – asnas, vigas treliçadas 
e sistemas de contraventamento horizontal 
serão soldadas, considerando-se que as 
suas dimensões, localização e visibilidade 
não descaracterizam a solução adoptada por 
comparação com a solução original. 

Entende-se que, deste modo, se obtém uma 
solução equilibrada respeitadora do valor 
patrimonial e da autenticidade histórica e 
construtiva da estrutura original, sem sacrifi-
car critérios de segurança e qualidade cons-
trutiva do novo edifício reabilitado 

obrigando mesmo à total substituição de ele-
mentos estruturais, ou ainda a inexistência ou 
substituição de rebites por parafusos.

Adicionalmente, as limitações técnicas com 
vista ao restauro, segundo os métodos cons-
trutivos e os materiais originais, condicionam 
fortemente a estratégia de intervenção na 
estrutura existente. Em particular, destacam-se 
os bites metálicos, cuja técnica de execução 
é hoje muito rara em quase toda a Europa, 
embora continue ainda activa em Portugal. 
Não obstante, a sua reprodução só é possí-
vel em estaleiro implicando a desmontagem 
integral de toda a estrutura existente e a sua 
posterior reconstrução no local. Esta solução 
não só atenta contra a autenticidade histórica 
da estrutura existente, como comporta custos 
muito elevados, sem garantia da sua reprodu-
ção fiel. A opção alternativa é o recurso à sol-
dadura como forma de união dos elementos 
metálicos novos ou a substituir.

A necessária adequação às novas solicitações 
do projecto de reconversão e da normativa 
regulamentar actual são outra das exigências 
que condicionam a intervenção na estrutura 
original. O novo projecto de arquitectura prevê 
a adopção de soluções de eficiência ener-
gética para o novo edifício que passam pela 
colocação de painéis solares na cobertura. 
Estes painéis serão localizados de acordo com 
a geometria da estrutura de asnas existente, 
coincidindo com o desenho das treliças, de 
modo a inserirem-se no espaço entre estas. 
Apesar de não alterarem o desenho ou a 
geometria da estrutura metálica original, esta 
nova adição implica o reforço da estrutura no 
sentido de suportar a sobrecarga correspon-
dente. A mesma questão se coloca a propósito 
da adaptação aos regulamentos de segurança 
para estruturas, nomeadamente no que respei-
ta à segurança antissísmica do novo edifício.

Face a estas questões, e tendo em conta o 
princípio da salvaguarda e valorização da 
estrutura existente, a opção projectual baseia-se 
no bom senso, assumindo que a estrutura, 
tal como existe hoje, não é passível de um 

restauro integral com base nas mesmas técni-
cas originais, não permite suportar as cargas 
adicionais nem responde aos critérios mínimos 
de segurança para um edifício com uma utili-
zação pública. Considerando que a estrutura 
tem três ordens de valor – estética, estrutural 
e material – optou-se por:
i) Preservação da estrutura original da 
envolvente exterior do edifício na fachada 
Nascente, incluindo a conservação da alve-
naria de tijolo (original) e dos vãos existentes. 
ii) Preservação da estrutura original dos pila-
res contraventados existentes nos cantos do 
edifício, incluindo a conservação da alvena-
ria de tijolo (original), atendendo ao seu valor 
decorativo e ao importante papel na imagem 
urbana do conjunto patrimonial. 
iii) Substituição integral da estrutura metálica, 
montantes, asnas principais interiores e de 
fachada (Sul e Norte), estruturas treliçadas 
longitudinal e sistemas de contraventamento 
horizontal, por uma estrutura com geometria 
e solução construtiva idêntica (de qualidade 


