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I. Resumo 

 

 

Perante uma cidade cada vez maior e mais mecanizada, acentua-se a necessidade de 

criação de espaços urbanos onde o homem seja ainda a unidade de referência. Desde 

a sedentarização do homem até às grandes renovações urbanas do século XIX, as 

ruas desempenharam sempre um papel fundamental na transformação da cidade e da 

sociedade. Após a recusa da rua corredor, pelo Movimento Moderno, hoje encara-se 

este espaço canal – a unidade mais elementar da morfologia urbana – como parte de 

um sistema de oportunidades essencial para a reabilitação da cidade. 

Entende-se assim a rua como mais do que um mero canal de circulação. Ela é espaço 

de liberdade de apropriação e utilização, de toda uma diversidade de funções e de 

pessoas. É espaço de expressão cultural, de manifestação, de encontros variados e 

ocasionais, de memórias, individuais e colectivas, que não encontra substituto nos 

amplos espaços verdes propostos pelo Movimento Moderno. A rua é dinâmica e 

actualiza-se constantemente. 

A Rua da Junqueira apresenta-se como exemplo desta intemporalidade e 

potencialidade do espaço da rua, cuja identidade se procura reflectir no 

desenvolvimento de um projecto final de mestrado, onde um conjunto edificado 

multifuncional gera espaços de diversidade, vitalidade e de encontro. 
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Abstract 

 

 

In a growing and more mechanized city, there’s an increasing need to create urban 

spaces where the man is still the reference unit. Since the first villages of sedentary 

men, until the great nineteenth-century urban renewal, the street has always played a 

key-role in transforming the city and the society. After the refusal of the street, with the 

Modern Urbanism, today we face this space has an important part of a system of 

opportunities for the rehabilitation of the city. 

The street is faced as more than just a space of circulation. It is understood as a space 

of freedom and diversity of functions and people. It’s a space of cultural expressions, of 

manifestations, meetings and individual and collective memories, that has no substitute 

in the green open space of the Modern City. The street is dynamic and is updated 

constantly. 

The Rua da Junqueira is presented as an example of this timelessness of the street, 

which identity is reflected on the development of a final project for the Master in 

Architecture, where a multifunctional complex generates spaces of diversity, vitality and 

meeting. 
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Figura 15 – Planta esquemática de localização do Palácio do Conde da Ponte, 

esquema do autor 

Figura 16 – Palácio Conde da Ponte, 1966, autor: SERÔDIO, Armando (1907-1978), 

disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado a 24 de 

Outubro de 2011 

Figuras 17 – Palácio Conde da Ponte, vista actual, fotografia do autor 

Figura 18 – Planta esquemática de localização do Palácio Pessanha, esquema do 

autor 

Figura 19 – Palácio Pessanha, 1965, autor: SERÔDIO, Armando (1907-1978), 

disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado a 24 de 

Outubro de 2011 

Figura 20 – Palácio Pessanha, vista actual 

Figura 21 – Planta esquemática de localização da Quinta do Palácio da Ega, ou 

Palácio do Saldanha, esquema do autor 

Figura 22 – Gradeamento da Quinta do Saldanha, início do século XX, autor: 

BENOLIEL, Joshua (1873-1932), disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-

lisboa.pt/>, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 23 – Palácio da Ega, [s. d.], PORTUGAL, Eduardo (1900-1958), disponível on-

line em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 24 – Merendeiras da cerca da Quinta da Ega ou do Saldanha, vista actual, 

fotografia do autor 

Figura 25 – Hospital Egas Moniz, vista actual dos antigos terrenos da Quinta da Ega 

ou do Saldanha, in <http://maps.google.pt/>, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 26 – Planta esquemática de localização da Cordoaria Nacional, esquema do 

autor 

Figura 27 – Cordoaria Nacional, [194-], autor: PINTO, Kurt, disponível on-line em 

<http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/ >, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 28 – Fachada Norte da Cordoaria Nacional, 1961, autor: MADUREIRA, Arnaldo, 

disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/ >, consultado a 24 de 

Outubro de 2011 

Figuras 29 e 30 – Cordoaria Nacional, vistas actuais, fotografias do autor 
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Figura 31 – Planta esquemática de localização da Quinta das Águias, esquema do 

autor 

Figura 32 – Palácio das Águias na quinta das Águias [195-]. Autor: NOVAIS, Horácio, 

1910-1988, disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado a 

24 de Outubro de 2011 

Figura 33 – Quinta das Águias – parque do palácio das Águias, 1966, autor: 

SERÔDIO, Armando (1907-1978), disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-

lisboa.pt/>, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figuras 34 e 35 – Quinta das Águias, vistas actuais, fotografias do autor 

Figura 36 – Planta esquemática de localização do Chafariz da Junqueira (ou da 

Cordoaria), esquema do autor 

Figura 37 – Alçado do Chafariz da Junqueira, disponível on-line em 

<http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 38 – Chafariz da Junqueira, meados do século XX, disponível on-line em 

<http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 39 – Chafariz da Junqueira ou da Cordoaria, 1959, autor: SERÔDIO, Armando 

(1907-1978), disponível on-line em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>, consultado 

a 24 de Outubro de 2011 

Figura 40 – Chafariz da Junqueira, vista actual, fotografia do autor 

Figura 41 – Planta esquemática de localização do Palácio de Lázaro Leitão, esquema 

do autor 

Figura 42 – Palácio de Lázaro Leitão, 1950, disponível on-line em 

<http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/ >, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figura 43 – Palácio de Lázaro Leitão, 1966, autor: NUNES, Garcia, disponível on-line 

em <http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/ >, consultado a 24 de Outubro de 2011 

Figuras 44 e 45 – Palácio de Lázaro Leitão, vistas actuais, fotografias do autor 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 1 - Chicago 

 

 “A urbanização acelerada é um fenómeno muito recente e vai continuar. […] Se nós vamos 

viver em cidades, se cada vez mais gente vai viver em cidades, temos de tornar as cidades 

espaços mais agradáveis. Como é que vamos conseguir fazer com que as cidades sejam 

centros económicos importantes e, simultaneamente, sítios agradáveis para se viver?”1 

 

Pensar a cidade como “sítio agradável para se viver” mantendo o seu potencial de 

importante centro económico, devolver a escala humana às grandes cidades, onde o 

homem parece ter perdido o seu lugar, são algumas das grandes preocupações dos 

urbanistas e arquitectos contemporâneos.  

Esta alusão à “cidade social” concretiza-se para os arquitectos na forma da cidade, na 

morfologia urbana, que vai além da mera forma vazia e abstracta, baseada apenas em 

                                                 
1 FERREIRA, António Fonseca, SALGUEIRO, Teresa Barata (2000). As cidades: hoje e amanhã, p. 
180-187 
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concepções estéticas ou arquitectónicas e que resulta num conjunto de massas 

isoladas e desconexas assentes num mesmo território. Como refere Nuno Portas, não 

se pode desligar a cidade arquitectural da cidade social, por isso a cidade não pode 

ser traduzida por um “conjunto de partes”, mas sim por um “conjunto de relações entre 

as partes”2. Este contínuo de relações (físicas, sociais, funcionais) gera uma complexa 

morfologia urbana, de texturas, cheios e vazios, espaços e massas, que se relacionam 

e interligam, formando-se reciprocamente.  

 

               

Alfama (pré-medieval)      Bairro Alto (século XVI)        Baixa (plano de 1757) 

                 

Bairro da Encarnação (plano de 1940)    Bairro de Alvalade (plano de 1945)      Olivais Norte (plano de 1955-58) 

 

Figura 2 - Extractos da planta de Lisboa de 1994. Vários tipos de malhas urbanas –  irregular, amorfa e 

regular – que compõem a cidade de Lisboa. 

 

Sendo a morfologia urbana formada por estes dois elementos fundamentais, a massa 

e o espaço, sabe-se que por várias vezes ao longo da história se sobrevalorizou o 

primeiro em detrimento do segundo. O presente trabalho propõe um novo olhar sobre 

o espaço, o “negativo”, que conforma e é formado, pela massa, o “positivo”. Estes 

espaços assumem um papel fundamental nas cidades, criando sistemas que 

sustentam e organizam a malha urbana, indo muito além da mera rede organizadora 

de actividades e funções. Estes sistemas, a que Nuno Portas denomina de “sistemas 

                                                 
2 PORTAS, Nuno (1968). A Cidade como Arquitectura – apontamentos de método e crítica, p. 122 
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de espaços públicos” 3, são constituídos por espaços que adquirem uma forma própria, 

um significado e uma identidade, com um enorme potencial de transformação e 

regeneração da cidade a partir do seu interior. 

Tim Sieber, antropólogo norte-americano que se dedicou ao estudo da cidade de 

Lisboa, observa que, como os Inuit do árctico têm várias palavras para designar a 

neve, pela importância que este elemento tem na sua cultura, assim também os 

lisboetas possuem uma rica taxonomia do espaço urbano público, “com os seus 

becos, calçadas, escadas, escadinhas, travessas, bem como praças, largos, pátios e 

também, naturalmente, ruas, avenidas e alamedas e ainda mais.”4 Sieber considera 

quase como uma questão de sobrevivência para a nossa cultura mediterrânica a 

existência deste espaço exterior, onde nos movemos, mas também onde nos 

surpreendemos, encontramos e reencontramos, ou simplesmente passeamos. A forma 

mais evidente deste tipo de espaço na cidade, a unidade mínima de espaço urbano, 

acontece na tipologia de espaço linear, espaço canal, sobretudo nas ruas. 

A escolha do tema da rua, na sua aparente simplicidade, foi motivada por uma 

provocação lançada por Yves Lequin5: “Será que a rua ainda é a rua? À medida que o 

tecido urbano cresce, as avenidas, ou boulevards e os pátios alargam-se, mas vêem 

afastar-se, ou mesmo desaparecer, todas as actividades que não a circulação.” 

Questiona ainda se a rua será efectivamente a expressão da contemporaneidade das 

cidades, ou se o seu interesse será apenas o da “beleza do morto”, de um lugar que 

só interessa porque vai deixar de existir. 

São estas as questões que se procuram aprofundar, com a convicção de que o 

homem vai sempre precisar de lugares de encontro e de que cabe à arquitectura a 

criação desses espaços humanizados na cidade. 

 

O presente trabalho assentou no desenvolvimento paralelo da componente 

reflexiva/crítica com a prática de projecto. A partir da pesquisa bibliográfica, que incidiu 

sobretudo na tradição e cultura europeias, foram sendo confirmadas ou contrapostas 

as hipóteses testadas no desenvolvimento da parte prática do trabalho. Assim, 

procurou-se sistematizar e relacionar o conhecimento disponível, nas suas diversas 

abordagens, tornando-o operativo para a praxis do projecto.  

                                                 
3 Ibidem 
4 SIEBER, Tim (2008). Ruas da Cidade e a Sociabilidade Pública: Um Olhar a Partir de Lisboa in 
CORDEIRO, Graça Índias; VIDAL, Frédéric, (eds.) (2008). A Rua – espaço, tempo, sociabilidade, p. 53 
5 LEQUIN, Yves (2008). Comentário finais, in CORDEIRO, Graça Índias; VIDAL, Frédéric, (eds.) (2008). 
A Rua – espaço, tempo, sociabilidade, p. 169 
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O relatório organiza-se em três partes. Na primeira faz-se um breve percurso histórico 

de evolução das cidades e do papel fundamental que a rua desempenhou nessa 

transformação, analisado em três etapas: uma primeira até ao Movimento Moderno, 

em que a rua foi uma presença constante no desenho urbano; seguidamente o 

período do Movimento Moderno e a recusa da rua corredor; por fim as críticas e 

consequências desse abandono da rua, e o novo entendimento da relevância do 

espaço da rua nas cidades. 

Na segunda parte aprofundam-se algumas das características que tornam a rua 

elemento tão intemporal e fascinante nas cidades, através de cinco subtemas 

(“Características Estruturantes e Complementares”, “Circulação, Mobilidade, 

Acessibilidade”, “Liberdade, Diversidade e Sociabilidade”, “Público, Privado, Colectivo” 

e por fim “Memória, Significado e Identidade”).  

Na última parte do trabalho apresenta-se o caso da Rua da Junqueira, abordado 

segundo estes mesmos temas, onde tem lugar o projecto Final de Mestrado, 

designado por “Lugares de Encontro da Rua ao Rio” e apresentado na parte final do 

capítulo. 
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2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS – BREVE ENQUADRAMENTO 

HISTÓRICO 

 

Para compreender o espaço da rua enquanto tema, torna-se essencial complementar 

a revisão bibliográfica com um breve enquadramento histórico, percorrendo de forma 

cronológica a evolução da cidade e as suas transformações, desde a sedentarização 

do homem até à actualidade. Na verdade, ainda antes que houvesse um 

desenvolvimento teórico e crítico incidindo sobre o tema da rua, as suas 

potencialidades ou problemas, já a própria cidade narrava e demonstrava o papel 

fundamental deste espaço canal. As sucessivas modificações que foram ocorrendo no 

tecido urbano existente e a forma de criar novos espaços na cidade, fundamentados 

quer na transformação do espaço da rua, quer na sua recusa, são dados importantes 

daquele que foi o papel reconhecido da rua num determinado tempo. A leitura 

morfológica da cidade é complementada com a evolução dos diferentes modos de 

habitar o espaço urbano e com as várias formas de expressão social no maior palco 

das cidades, que são as ruas. 
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2.1. A RUA – PRESENÇA CONSTANTE NAS CIDADES 

 

 

Figura 3 - Corso Vannucci, Perugia 

 

A primeira forma antecedente da cidade advém do período Neolítico, aquando da 

passagem gradual do ser humano de um modo de vida nómada para o sedentarismo. 

Desde então que os homens se agruparam em aldeias agrícolas, comunidades não 

propriamente urbanas, mas onde surge a origem daquilo a que hoje chamamos “rua”. 

Esta definição vem da noção de “caminho”, determinado no caos do espaço aberto. 

Não de um caminho ocasional, mas de caminhos que assumem na comunidade um 

“estatuto de apropriação colectiva” 6, percorridos de forma repetida ao longo do tempo. 

Mais tarde as “margens” desses caminhos foram sendo apropriadas e ocupadas por 

diversos usos e construções de formas irregulares e o que antes era espaço aberto e 

indiferenciado foi ganhando um carácter específico e único na aldeia. Estes trajectos 

sinuosos além da sua principal função, de espaços de circulação, foram criando nos 

seus alargamentos os lugares privilegiados de vida comunitária das tribos. 

                                                 
6 MACHADO, António J. P. Santos (1993). A Unicidade e Multiplicidade do “Espaço-Rua” como 
suporte do crescimento, p. 45 
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Na antiguidade grega nasceram as primeiras formas urbanas, indissociavelmente 

ligadas à vida pública, onde os espaços comuns, da àgora à acrópole, assumem o 

papel principal. Na polis grega a rua, que inicialmente consistia apenas em estreitas 

vielas ou passagens de poucos metros, a partir do século III começa a existir por 

direito próprio, assumindo novas funções e uma nova morfologia. Uma descrição da 

cidade de Alexandria que chega até nós pelo geógrafo e historiador grego Estrabão, 

do século I a.C., sublinha a beleza destas ruas “pelas quais podem correr carruagens 

e cavalarias”, particularmente da via Canópica, uma das principais ruas da cidade, 

“adornada em ambos lados por casas muito belas e muitos templos magníficos e 

riquíssimos […], flanqueada por pórticos.”7 Estas ruas porticadas estabeleciam uma 

continuidade formal, mas também social, com a àgora, que assim desenvolve por toda 

a cidade o seu carácter de espaço de encontro, troca de ideias e enriquecimento 

cultural. 

O império romano encontrou na cidade o elemento fundamental para a sua expansão, 

afirmação e implantação. O traçado da urbe romana baseava-se numa densa malha 

regular reticulada onde quarteirões e ruas se cruzavam perpendicularmente. Foi nesta 

civilização que as ruas e espaços públicos da cidade passaram de uma natureza 

“espontânea” a uma natureza “projectada” ou sistematizada. O primeiro documento 

regulador para a cidade de Roma, a “Lex Julia Municipalis” promulgada no ano de 46 

a.C., oferecia entre outros temas, directrizes sobre a normalização da altura dos 

edifícios, da largura das ruas, da pavimentação, das obras públicas e dos limites da 

cidade.8  

É a esta altura que remonta o mais antigo tratado arquitectónico e urbanístico 

conhecido, que é da autoria de Vitrúvio. Trata-se de “De Architectura”, uma vasta obra, 

escrita entre os anos 27 a 16 a.C. aproximadamente, onde, entre vários outros 

assuntos, se explica a importância das condições naturais, geomórficas e climatéricas 

no desenho das ruas, nomeadamente a relação entre o espaço da rua e os ventos. 

As cidades portuguesas foram construídas pela sedimentação de culturas e influências 

diversas, como a romana, a visigótica e a islâmica. Ainda hoje em alguns dos bairros 

Lisboetas, como Alfama ou a Mouraria, são bem visíveis as marcas da morfologia 

urbana típica da cultura islâmica, com as suas ruas e ruelas estreitas e tortuosas, os 

                                                 
7 POETE, Marcel. La ciudad helenística-ciudad del monarca: Alejandria, in PATETTA, Luciano (1984). 
Historia de la arquitectura. Antologia critica, p. 113 
8 PATETTA, Luciano (1984). Historia de la arquitectura. Antologia critica, p. 124 
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becos que funcionam como ruas privadas, a abundância dos pátios e a ausência de 

grandes praças9. 

Entre os séculos XI e XIV, época de guerras sangrentas e definição de territórios, 

surgiram vários entrepostos comerciais e guarnições militares pelo território Europeu. 

Estes aglomerados desenvolveram-se e tornaram-se aquilo a que hoje chamamos de 

cidades medievais, baseadas sobretudo numa economia comercial. Estas cidades que 

cresceram entre muralhas atingiram uma densidade muito elevada: as propriedades 

eram estreitas e profundas em relação à rua, as casas distribuíam-se em fiadas 

compactas, sem intervalos entre si e a frente de rua constituía um bem singular a 

partilhar.10 Pontualmente os planos de fachada balançavam sobre as ruas, com 

balcões ou sacadas, o que conferia um carácter bastante intimista ao traçado. Numa 

cidade eminentemente comercial as ruas assumiam um papel preponderante para a 

fluidez dos espaços urbanos e para a circulação de pessoas e bens. Estreitas e 

sinuosas, sem pavimento ou passeios, estas ruas conduziam quase sempre a espaços 

mais amplos, de uso comum, como os largos, as praças e as igrejas. 

Embora cheguem até nós como espaços de um certo encanto, as cidades medievais 

foram na época palco de grandes problemas urbanos, quer ao nível do saneamento e 

da higiene, constituindo verdadeiros focos de doenças e de mortalidade, quer ao nível 

dos seus espaços livres, praticamente inexistentes ou sobrepovoados. 

No século XIII começou a nascer uma nova mentalidade que viria marcar o início da 

Idade Moderna. Num contexto de desenvolvimento dos conceitos reformadores 

renascentistas constitui-se a primeira proposta de reestruturação da ideia vigente de 

cidade. A nova cidade iria basear-se na racionalidade do espaço urbano e na 

ordenação consciente das edificações, onde a regularidade se associava ao 

significado público ou à “cerimónia” dos espaços. 

Esta nova mentalidade serviu-se da recente descoberta das regras de representação 

em perspectiva, instrumento de rectificação e construção dos cenários urbanos, 

utilizado nas várias ilustrações difundidas na altura. Foi o caso de “A Cidade Ideal” (c. 

1470) quadro atribuído a Piero della Francesca que representa o tipo de cidade que o 

pensamento renascentista contemplava, através das proporções matemáticas da 

praça, da forma perfeita circular apresentada na igreja central e da regularidade dos 

pequenos palácios nas margens.  

                                                 
9 COUCEIRO, João, et al. (1997). Ternos Passeios, um manual para melhor entendimento e fruição 
dos espaços urbanos públicos, p. 29 
10 Ibidem 
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Figura 4 – “A Cidade Ideal”, quadro atribuído a Piero della Francesca, c. 1470 

 

Esta busca pela harmonia numérica simbólica e pelas rigorosas regras de geometria 

nos espaços públicos foi desenvolvida também nas várias cidades utópicas 

imaginadas na altura, imbuídas de intenções metafísicas, como foi o caso da 

“Sforzinda” de Filarete (1460).  

O Renascimento ficou igualmente marcado pela sua rica tratadística, com documentos 

escritos e desenhados que esclarecem algumas das ideias inerentes aos modelos 

espaciais propostos para as cidades, como “De Re Aedificatoria”, de Leon Baptista 

Alberti, 1452, “Tutte L’Opere d’Architecture”, de Serlio ou “I Quattro Libri 

dell’Arquitettura” de Paladio, 1570. Estes e outros tratados da época, entre vários 

outros temas, sublinham a importância das ruas e praças das cidades, e vão 

destacando alguns dos seus aspectos essenciais: funcional, social, identitário ou 

teatral. 

Como continuação natural destes princípios e ideais renascentistas, no final do século 

XVI, surge uma nova linguagem associada sobretudo ao absolutismo e à contra-

reforma da Igreja. A cidade barroca encontra a sua primeira concretização no 

grandioso plano regulador para a cidade de Roma, mandado elaborar pelo Papa Sixto 

V. Este plano parte do tecido medieval existente e integra-o num programa unificado, 

compondo uma rede de artérias largas e rectilíneas que organiza o percurso das 

procissões entre as sete basílicas mais importantes da cidade. A avenida estabelece-

se como elemento fundamental da cidade barroca e o tráfego a função urbana 

fundamental. A uniformidade dos desenhos das fachadas era pensada para o 

movimento, o ritmo de andar dos cavalos rápidos, a conquista da velocidade. 

A cidade de Paris, com o novo regime absolutista, também sofreu grandes 

transformações na sua imagem. Em 1746 a partir de um concurso convocado por Luís 

XV, o tecido urbano medieval da cidade foi enriquecido com 19 places royales, de 

carácter monumental, que serviam de moldura a um símbolo do poder, associando a 

magnificência própria do urbanismo barroco ao desejo de exaltar a monarquia 
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centralista. Espaços como estes foram reproduzidos por toda a Europa, e Lisboa não 

foi excepção, com a Praça do Comércio de reconstrução pombalina após o trágico 

terramoto de 1755, onde porém houve uma “nítida vontade de que cumpra funções 

práticas e não apenas simbólicas.”11 

O espaço público da cidade barroca revestiu-se de carácter simbólico e funcional, mas 

foi deixando de ser palco de socialização. No final do século XVII começou a ser 

visível uma mudança de mentalidade quanto às formas de sociabilidade: se até aqui o 

isolamento era considerado uma privação, aos poucos começou-se a desfrutar do 

prazer de estar só, passear num parque arborizado ou ler um livro.12 Surgiu então um 

novo conceito de espaço público: lugar de encontro de pessoas que não se conhecem 

mas que se sentem felizes por estarem juntas. A socialização passou a ter lugar 

sobretudo no interior dos edifícios: cafés, salões particulares e comunidades 

comensais. 

O século XVIII ficou marcado pelas profundas transformações que a revolução 

industrial operou na cidade, tornada o centro industrial e pólo atractivo para os 

habitantes rurais, que a ela chegaram em massa à procura de trabalho e de melhores 

condições de vida. Isto originou uma explosão demográfica urbana sem precedentes e 

o agravamento dos problemas que as cidades já vinham a enfrentar ao longo de vários 

séculos, como as más condições de higiene e saúde, a exploração do trabalho e a 

miséria. No século XIX surgiram uma série de planos urbanos que tentavam lidar com 

estes problemas, não numa negação ou afastamento da cidade existente, mas com 

propostas “curativas” que enfrentavam as enfermidades da própria cidade. Estas 

intervenções baseavam-se nos novos meios de transporte urbano público e em 

amplos programas de saneamento, como a construção de redes de esgotos e 

aquedutos, a introdução da iluminação a gás e a inclusão de parques públicos na 

cidade. 

Entre 1851 e 1870 a cidade de Paris foi objecto de um destes grandes programas de 

transformações no espaço urbano, sob a coordenação de Georges Eugène 

Haussmann. Considerando apenas parte das preexistências da cidade (algumas 

praças, monumentos e conjuntos urbanos) foi desenhada uma matriz urbana 

totalmente nova, na qual uma série de ruas cortavam em todos os sentidos o 

organismo medieval, prolongando-se até à periferia. Estas longas e majestosas 

avenidas, os “boulevards”, criavam uma rede de ligação e longas perspectivas entre 

                                                 
11 BARBOSA, José Maria da Silva Pinto (1993). Da praça pública em Portugal, volume I, Évora, 
Universidade de Évora. Texto policopiado. Dissertação de Mestrado, p. 303 
12 COUCEIRO, João, et al. (1997), Op. Cit.: p. 61-62 
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edifícios ou conjuntos monumentais. O traçado viário estabeleceu-se como um 

sistema autónomo, definido antes ainda da construção dos edifícios, que mais tarde 

confirmavam o traçado e concretizavam o tecido, através da regularidade e 

uniformidade das suas fachadas.13  

Várias intervenções do mesmo tipo tiveram lugar noutras cidades europeias, das quais 

destacamos o plano para Barcelona da autoria do engenheiro espanhol Ildefonso 

Cerdà, aprovado em 1859. Este plano apresentava uma síntese dos traçados 

urbanísticos básicos da época, constituindo uma malha regular ortogonal, localizada 

no espaço entre a cidade medieval e as povoações vizinhas, cortada por dois grandes 

eixos diagonais. No plano de Cerdà, como o próprio descreve na sua “Teoría General 

de la Urbanización”, publicada em 1867 “a urbanização reside tão somente na 

associação do repouso e do movimento”14. Para Cerdà, este binómio “repouso-

movimento” constituía o conceito director do plano, traduzido na preocupação com a 

habitação, como suporte fundamental da qualidade de vida, e no projecto cuidadoso 

de ruas amplas e racionais, com a separação dos meios de locomoção. 

Enquanto em Paris, Haussmann projecta dentro do tecido medieval da cidade, em 

Barcelona, Cerdà propõe um traçado que envolve o casco antigo da cidade, 

mantendo-o praticamente intacto. Ao contrário de Paris, o traçado ortogonal, 

homogéneo e igualitário de Barcelona não procura a monumentalidade. Porém, nas 

suas distintas formas e linguagens, ambos os planos dão corpo às palavras de ordem 

do desenho urbano no final do século XIX e começo do XX: saneamento e 

embelezamento. 

A influência destes planos chegou tardiamente à cidade de Lisboa, tendo sido 

adaptada à topografia muito particular da cidade. Em 1880, com a abertura da Avenida 

da Liberdade, dá-se início a uma nova imagem urbana, marcando simbólica e 

fisicamente a ruptura na forma da cidade, que, expandindo-se em direcção ao Norte, 

vira costas ao Rio Tejo. A referência aos grandes planos de Haussmann vem por mão 

de Ressano Garcia, já no século XX, com o traçado das Avenidas Novas integradas 

num plano global de intervenção na cidade. 

 

 

                                                 
13 BENJAMIN, Walter. La urbanística parisina. Haussmann o las barricadas, in PATETTA, Luciano 
(1984). Historia de la arquitectura. Antologia critica, p. 383 
14

 CHOAY, Françoise (1980). A regra e o modelo: sobre a teoria da arquitectura e do urbanismo, p. 
270 
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Podemos neste ponto fazer uma breve síntese daquilo que temos analisado até aqui. 

Vimos como o espaço público, mais precisamente o espaço da “rua”, foi estruturante 

nas variadas transformações urbanas que foram ocorrendo ao longo dos tempos, 

assumindo diversas formas e papeis na cidade: os caminhos percorridos e 

apropriados pelas primeiras tribos; as avenidas das primeiras cidades gregas, lugares 

de encontro e cultura, numa continuação da àgora; as ruas romanas projectadas e 

sistematizadas; as estreitas e sinuosas vielas medievais onde fluía a vida comercial; 

os racionais e geométricos eixos renascentistas e as majestosas avenidas barrocas 

que apelavam ao movimento e à velocidade. 

Até ao princípio do século XX, as várias transformações efectuadas na cidade nunca 

estabeleceram uma ruptura manifestamente radical com o passado, nem trouxeram 

elementos totalmente novos ao desenho urbano. Serviram-se antes de elementos que 

haviam sido uma constante nas cidades precedentes: a rua, a praça, o monumento. 

Mesmo nas últimas intervenções do século XIX, embora entendendo o espaço público 

de forma eminentemente funcionalista, nunca foi posta em causa a existência, ou 

sequer a importância da rua enquanto elemento estrutural de transformação da 

cidade. Mas esta realidade estava prestes a mudar. 
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2.2. A RECUSA DA RUA CORREDOR – O PENSAMENTO MODERNO E 

FUNCIONALISTA 

 

 

Figura 5 – Le Corbusier explica projecto para a «Cidade Radiosa» 

 

“Il faut tuer la rue corridor” Le Corbusier, 1929 15 

 

O princípio do século XX ficou marcado por um novo enquadramento sócio-político e 

sobretudo pelas Grandes Guerras que levaram à destruição e necessidade de 

reconstrução de muitas cidades Europeias. Os problemas urbanos incidiam sobretudo 

ao nível habitacional, nos bairros operários insalubres que proliferavam sem as 

necessárias infra-estruturas. Estes problemas, associados à necessidade de uma 

nova forma de cidade que respondesse às mudanças sociológicas e tecnológicas que 

aconteciam no “mundo moderno”, fizeram com que um grupo de arquitectos e 

urbanistas se começasse a encontrar, em busca de respostas. Deu-se então em 1928, 

na Suíça, o primeiro CIAM, Congresso Internacional de Arquitectura Moderna. 

                                                 
15 Le Corbusier (1930). Precisões, p. 168 
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Com enfoque no tema habitacional foram desenvolvidas por Walter Gropius, na 

Bauhaus, as primeiras experiências Modernas, com a adopção de novas normas de 

densidade, usos e ocupação do solo. No terceiro CIAM, Gropius apresentou uma 

maqueta, sistematicamente trabalhada e comparativa, onde juntando as densidades 

dos blocos típicos da cidade tradicional em edifícios altos, demonstrava os ganhos de 

espaço livre, luz e ar para os habitantes. Este grupo encontrou então na densidade a 

“chave dos problemas urbanísticos”16. 

Esta densidade remetia para uma morfologia urbana totalmente renovada, muito 

desejada pelos arquitectos e urbanistas Modernos. Novas tipologias e novas 

linguagens, uma arquitectura diferente, a construção de uma nova cidade que 

representasse o “espírito da época”, que respondesse às necessidades e aos anseios 

do homem da era Moderna, marcando uma clara ruptura com o passado.  

Se até aqui temos falado de traçado e rua, como componentes fundamentais do 

urbanismo, nesta altura a ruptura que ocorre não permite uma análise nestes termos. 

O urbanismo Moderno trava um combate sistemático contra a morfologia da cidade 

tradicional, sobretudo contra o quarteirão e a rua. Se na cidade tradicional o edifício e 

a rua constituíam entidades inseparáveis, onde “a arquitectura conforma a rua e a 

forma da arquitectura é a forma da cidade”17, na cidade Moderna o traçado torna-se 

uma forma geométrica abstracta, onde desaparece o tecido urbano e as ruas 

transformam-se em vias. As ideias de higiene, salubridade, banhos de sol e velocidade 

conduzirão a uma nova cidade que se constitui como um campo livre pontuado por 

edifícios isolados. 

Um dos maiores impulsionadores desta nova forma urbana e da cerrada luta contra a 

cidade do passado, participante também do CIAM, foi Le Corbusier, herdeiro das 

ideias mecanicistas de Haussmann. A 29 de Maio de 1929, num artigo escrito para o 

jornal L’Intransigeant, Le Corbusier descreveria a rua como: 

“Uma calçada, na maior parte do tempo, passeios estreitos ou largos. Ladeiam-na as 

muralhas das casas […]. A rua é uma vala, uma fissura profunda, um corredor 

apertado […]. A rua está atulhada de gente, é preciso prestar atenção por onde se 

caminha. Há alguns anos ficou repleta de viaturas rápidas: a ameaça de morte reina 

                                                 
16 GIEDION, Sigfried (1969). Densidade e Urbanismo, in Urbanização, Lisboa, volume 4, nº 1, Março 
1969, p. 39 
17 GONSALES, Célia Helena Castro (2005). Cidade Moderna sobre cidade tradicional: movimento e 
expansão – parte 2 (1), [on-line] 
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entre os dois meios-fios das calçadas […] os homens e as mulheres acotovelam-se 

nelas, as lojas prosperam; todo o drama da vida exibe ali o seu desassossego.”18 

Para Le Corbusier, é urgente encontrar uma alternativa para as cidades transformadas 

em corredores, inumanas, hostis e perigosas para a saúde moral e mental dos seus 

habitantes. Em 1930, também no terceiro CIAM, apresenta a sua proposta pioneira, a 

“Ville Radieuse”, a solução para os muitos problemas da cidade, concretizada num 

espaço urbano totalmente novo, assente sobre a cidade tradicional que seria demolida 

quase na totalidade. 

No mesmo artigo de 1929, Le Corbusier havia já descrito a experiência de caminhar 

nesta cidade contemporânea: 

“Caminharemos sob as árvores, rodeados de tabuleiros de relva. Ar puro, quase 

nenhum barulho. Não vemos mais as casas! […] em seguida, a esplanada para peões 

eleva-se numa rampa suave. Chegamos a um terraço que desaparece 1000 metros a 

frente: terraços com cafés aninhados nas folhagens das árvores situados um andar 

acima do solo da cidade. Mas surge uma segunda rampa, que nos conduz a uma nova 

rua, dois andares acima. De um lado estão as montras das lojas de luxo: é uma nova 

“rue de La Paix”; o outro lado, um espaço de onde se avistam os pontos mais distantes 

da cidade. E a terceira rampa leva-nos a um passeio, onde se situam salas de clube e 

restaurantes. Estamos quase em cima da vegetação; é um mar de árvores, […] está 

sempre presente o cristal majestoso dos prismas puros […]. Estabilidade, imobilidade, 

espaço, o azul do céu, luz, alegria!”19 

Le Corbusier propõe uma cidade composta por edifícios elevados sobre pilotis, que 

diminuindo a superfície de solo construído, permitiam um aumento de cerca de 80% 

do solo disponível para recriação, tornando a superfície do terreno num parque 

contínuo livre. O autor justificava também a sua proposta em termos tayloristas, isto é, 

aumentando a densidade, diminuiriam as distâncias a percorrer, o que permitia que se 

poupasse tempo e dinheiro. 

 

                                                 
18 LE CORBUSIER. Precisões, p. 194 
19 Ibidem: p. 195-196 
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Figura 6, 7 e 8: Le Corbusier: Plano Ville Radieuse (1930), o edifício destacado do terreno sobre pilotis e 

corte esquemático ilustrativo de princípios urbanísticos aplicados na Unite d'Habitation, Marseille(1946-52) 

 

As principais ideias da proposta da “Ville Radieuse”, lançada no III CIAM, seriam 

discutidas em 1933 e posteriormente sistematizadas e publicadas na Carta de Atenas, 

documento que propõe uma visão tecnológica e especializada da vida urbana, onde a 

habitação, o trabalho, a recriação e a circulação seriam actividades a desenvolver em 

zonas ou edifícios separados. Este princípio do zonamento aliado ao da “maior 

proximidade possível entre funções”, juntamente com a obrigatoriedade de “garantir 

um número mínimo de horas de exposição solar fixa a todas as habitações”20, 

traduzem-se na exclusão da morfologia urbana tradicional e na apologia do edifício 

alto e isolado, em lugar de destaque, que se impõe à paisagem. 

Este fascínio pelos edifícios isolados, foi alimentado também pelos historiadores da 

arquitectura Moderna como Zevi, Gideon ou Benévolo, que fazem referência 

sobretudo à história dos edifícios Modernos, deixando por abordar o tema da 

arquitectura da cidade. Estes edifícios, muitos de indiscutível qualidade arquitectónica, 

contribuem para a cidade enquanto objectos interessantes e singulares. Porém, como 

defende José Garcia Lamas, “como um discurso de belas palavras não chega para 

construir uma frase” assim também um conjunto de edifícios interessantes, 

desconexos, sem relação com o espaço urbano nem enquadrados numa estrutura, 

compõem uma cidade.21 

O próprio espaço urbano perde qualidades que lhe eram estruturais com o 

desaparecimento do equilíbrio entre espaço aberto e espaço contido, em que o espaço 

aberto era necessário para a leitura do espaço contido, e no espaço contido ocorria a 

experiência do espaço como interioridade, com limites precisos. O espaço urbano da 

                                                 
20 LE CORBUSIER (1957). Principios de Urbanismo (la Carta de Atenas), p. 47 e 59 
21 GARCIA LAMAS, J. M. R. (1989). Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, p. 307 



lugares de encontro na cidade contemporânea . o caso da rua da Junqueira  
 

 19 

cidade Moderna torna-se na realidade um espaço ilimitado e sem unidade que origina 

a perda de identidade e um crescente grau de indefinição formal e psicológica. 

 

Figura 8 - Forbach Wiesberg (Moselle), Cidade Nova. 
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2.3. O RETORNO À RUA – CRÍTICAS E CONSEQUÊNCIAS DO URBANISMO 

MODERNO 

 

 

Figura 10 – “A rua que corta o Centro de Artes é território do seu programa”22 

Centro de Artes de Sines, Atelier Aires Mateus & Associados 

 

“Não tem sentido livrarmo-nos do passado para pensar apenas no futuro. Até o facto de nisto 

se acreditar é já uma ilusão perigosa. A oposição entre o futuro e o passado é absurda. O 

futuro não nos trás nada, não nos dá nada; somos nós que, para o construir, lhe temos de dar 

tudo, dar-lhe até a nossa vida. Mas para dar, é necessário possuir, e nós não possuímos outra 

vida, outro sangue além dos tesouros herdados do passado e dirigidos, assimilados, recriados 

por nós. Entre todas as exigências da alma humana, nenhuma é mais vital que a do passado”23 

 

O Movimento Moderno procurou um corte radical com o passado e as consequências 

desta vontade cedo se fizeram sentir. As primeiras críticas, surgidas nos anos 

                                                 
22 On-line em <http://www.centrodeartesdesines.com.pt/espacos/rcandidoreis.htm>, consultado a 18 de 
Outubro de 2011 
23 WEIL, Simone (1949). A Primeira Raiz, p. 45 cit. por PORTOGHESI, Paolo (1980). Depois da 
Arquitectura Moderna, p. 43 
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cinquenta/sessenta, foram introduzidas pelas Ciências Sociais, e assentam sobretudo 

na preocupação com o desfasamento crescente entre os habitantes reais e o “homem 

novo” para quem estavam a ser projectados os novos bairros. Afirma Montaner que o 

Movimento Moderno, no período anterior à Segunda Guerra, pensa a arquitectura em 

função deste homem ideal, ético e moralmente completo, de uma funcionalidade 

espartana, que teria sido explicitado pelo próprio Corbusier ao criar o seu “modulor”, 

em 1942.24 No entanto, embora estes arquitectos se julgassem encontrar no sentido 

na história, a história não avançou no “sentido” que eles esperavam25. Defende 

Charles Jencks que este “mítico homem Moderno” existiu apenas na mente dos 

arquitectos e que cada vez menos se identifica com os “cidadãos de carne e osso”.26 

Pierre Francastel, da área da sociologia, acusava os arquitectos Modernos, sobretudo 

Le Corbusier, de impor uma “ordem autocrática e redutora” aos habitantes reais destas 

novas cidades, privando-os da sua liberdade e espontaneidade.27 Francastel 

contrapunha à racionalidade e frieza dos novos bairros, as vivências diversificadas e o 

calor humano da cidade tradicional e dos bairros espontâneos. 

Um outro autor de referência nesta área é Henri Lefebvre, que critica os ilimitados 

espaços públicos, que, na sua indefinição, conduziam a uma ideia crescente de 

distância, separação e solidão. Em resposta a esta incapacidade da cidade Moderna 

de gerar e albergar quaisquer práticas sociais, Lefebvre defende a restituição da rua 

como espaço da vida social, da circulação, das trocas, dos encontros e da animação.28 

Jane Jacobs, em 1961, com “The Death and Life of Great American Cities”, demonstra 

as consequências da supressão da rua tradicional, conformada por habitações, lojas, 

bares e restaurantes, que desde sempre desempenhara um papel fundamental nos 

contactos sociais quotidianos. Jacobs alerta também para o problema que constitui a 

separação entre os peões e os automóveis, introduzindo o conceito de “olhos na rua”, 

como meio de assegurar o controlo social e a segurança dos espaços. Esta ideia 

opunha-se aos amplos espaços verdes, que na sua perspectiva se tornavam espaços 

vazios e nocivos no meio das cidades. A principal necessidade das grandes cidades, 

segundo Jacobs, seria a mistura de funções, que desde a escala da rua à escala da 

metrópole, formasse um organismo vivo, onde se confundiam e inter-relacionavam as 

                                                 
24 MONTANER, Josep Maria (2001). A Modernidade superada: arquitectura, arte e pensamento do 
século XX, p. 18 
25 KOPP, Anatole (1990). Quando o Moderno não era um estilo e sim uma causa, p. 249-253 
26 JENCKS, Charles (1977). The Language of Post-Modern Architecture, London: Academy Editions, 
SBN: 85670 325 7, p. 24 
27 FRANCASTEL, Pierre (1963). Arte e Técnica nos séculos XIX e XX 
28 LEFEBVRE, Henry (1969). O direito à cidade 
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funções, produzindo diversos estímulos psicológicos e condições contínuas de troca e 

encontro.  

Outro autor de referência é Christopher Alexander, que no seu artigo “The City is not a 

Tree”, publicado na revista Architectural Forum, distingue as “cidades naturais”, que 

crescem «espontaneamente» e onde os diferentes elementos se interpenetram, como 

Siena ou Manhattan, das “cidades artificiais”, criadas segundo um plano ou projecto 

rígidos, compostas por unidades distintas e separadas, como Brasília ou Chandigarh. 

Alexander critica o facto de estas cidades artificiais, subdivididas em unidades distintas 

(como a “unidade de vizinhança”), imporem uma rígida disciplina aos seus habitantes, 

impedindo-os da criação de laços, entre eles e com os espaços. 29 

Não questionando a pertinência e a qualidade da crítica de Jacobs, Alexander chama 

a atenção para o desfasamento entre as suas teorias e as suas propostas concretas, 

as quais apontam para uma cidade que lembra para “uma mistura de Greenwich 

Village com uma pequena cidade italiana alcandorada numa colina e cheia de casas 

com fachadas estreitas e pessoas sentadas na rua”.30 Alexander compreendeu que 

esta “pequena cidade italiana” não poderia corresponder à grande cidade 

contemporânea, nem aos anseios dos seus habitantes. Porém este autor também não 

apontou nenhum método explícito para a construção da cidade que propunha. O seu 

objectivo primordial foi o lançamento de novos conceitos e ideias, abertos à 

interpretação e à utilização que se pudesse realizar. 

Numa abordagem mais morfológica do desenho urbano da cidade Moderna, os irmãos 

Krier recuperam os princípios enunciados no século anterior por Camillo Sitte, na 

busca de uma cidade que vai além do monumento ou do edifício público de grande 

porte, e que se constrói a partir de elementos mais pequenos, anónimos e persistentes 

no tecido urbano.31  

                                                 
29 ALEXANDER, Christopher (1965). The city is not a tree, in Architectural Forum, Abril de 1965: No. 1, 
pp. 58-61 e No. 2, pp. 58-62 
30 GARCIA LAMAS, J. M. R. (1989). Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, p. 396 
31 KRIER, Rob (2003). Town spaces : contemporary interpretations in traditional urbanism: Krier, 
Kohl Architects 
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Figura 11 – Leon Krier (1982): As tipologias de espaços urbanos e a crítica ao desenho da cidade zonada 

 

Numa aproximação distinta, Gordon Cullen em 1961, com “The Concise Townscape”, 

critica o urbanismo Moderno pela inexistência de uma escala humana e acolhedora no 

seu desenho. Este autor centra-se sobretudo na leitura e percepção da cidade à 

pequena escala, ou «escala do pitoresco», realçando a possibilidade da emoção 

estética pela vivência da cidade. Num enunciado claramente anti-funcionalista, Cullen 

reclama para o urbanismo a finalidade de provocar impacto nas emoções e estimular 

os sentidos dos seus habitantes, retomando assim o papel sensorial e simbólico dos 

espaços urbanos.  

Na mesma altura Kevin Lynch, publica a sua obra “The Image of the City”, onde, numa 

escala bem distinta de Cullen, demonstra a influência da imagem da cidade no 

comportamento social e psicológico dos seus habitantes. Apoiado em inquéritos 

sociológicos e desenhos sintéticos, mas muito expressivos, Lynch refere a «imagem 

colectiva» como denominador comum das inúmeras imagens pessoais de cada 

habitante e estabelece os métodos para que estas preocupações se inscrevam na 

prática urbanística. Amos Rapoport32 aproxima-se da visão de Lynch, mas numa 

abordagem mais antropológica da forma urbana, associada ao contexto das Ciências 

Sociais. 

Ainda neste campo do significado e numa perspectiva fenomenológica, destaca-se 

Christian Norberg-Schulz33, sobretudo pela sua obra “Genius Loci, Towards a 

Phenomenology of Architecture” que relembrou a importância da ideia do “lugar” na 

arquitectura, entendido como um espaço ou ambiente onde o homem consegue 

satisfazer a sua necessidade existencial de experimentar significados. 

                                                 
32 RAPOPORT, Amos (1977). Aspectos humanos de la Forma Urbana 
33 NORBERG-SCHULZ, Christian (1979). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture 
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Nesta tentativa de recuperar o prazer sensorial e os significados na arquitectura e nos 

espaços urbanos foi-se desenvolvendo uma nova tendência, à qual se veio a dar o 

nome de Pós-Modernismo, que apoiava a reintrodução da figuração e a utilização de 

valores que haviam sido banidos da arquitectura Moderna, como a simetria, a cor e a 

complexidade. Apesar da riqueza dos seus manifestos, alguns dos autores “pós-

modernos” vieram a adoptar um revivalismo obcecado pela cidade antiga, caindo no 

extremo oposto ao do tão criticado Urbanismo Moderno. Assim, a aparente solução 

trouxe um novo problema, porque, como defendera Le Corbusier alguns anos antes, 

“as obras-mestras do passado mostram-nos que cada geração teve a sua própria 

maneira de pensar, as suas concepções e a sua estética, […] copiar servilmente o 

passado é condenar-se a si mesmo à mentira, é converter a falsidade em princípio”.34 

Entre a cópia cega do passado e a recusa cega desse mesmo passado, há espaço 

para um equilíbrio, encontrado por exemplo naquilo a que Kenneth Frampton 

denominou por “regionalismo crítico” 35, que consiste numa “categoria crítica, mais do 

que um movimento artístico identificável no sentido vanguardista” e que resulta da 

síntese entre a cultura enraizada e a civilização universal. Mais do que enfatizar o 

edifício como objecto isolado, esta arquitectura baseia-se numa referência constante 

ao território, à topografia e às particularidades da luz local, às pré-existências, ao 

património, aos materiais locais e à história do lugar, “sem cair no sentimentalismo de 

excluir a forma racional e a técnica Moderna.”36  

O caminho actual tem sido feito essencialmente nestes moldes, da procura pelo 

equilíbrio e a coerência urbana em todas as suas vertentes: social, funcional, 

económica e ambiental. Este objectivo, publicado em 2003 na nova Carta de Atenas37, 

aponta para uma renovada valorização das cidades, realizada através do desenho 

urbano. É ainda sublinhada a importância da reabilitação das formas urbanas não 

humanizadas e degradadas e a protecção do património existente. Retomando os 

princípios do regionalismo, apela-se à valorização da diversidade e do carácter 

próprios de cada cidade e à criação de ambientes urbanos simbólicos provenientes do 

espírito lugar. 

 

                                                 
34 LE CORBUSIER (1957). Principios de Urbanismo (la Carta de Atenas), p. 108 
35 FRAMPTON, Kenneth (1994). Historia critica de la arquitectura Moderna, p. 317 
36 FRAMPTON, Kenneth (1994). Op. Cit.: p. 322 
37 A Nova Carta de Atenas 2003, 20 de Novembro de 2003 
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Além dos autores de referência apresentados destacam-se ainda dois trabalhos 

apresentados à Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, que 

deram um forte contributo para o desenvolvimento do presente relatório: a tese de 

doutoramento em Planeamento Urbanístico, apresentada em 1989 por José Ressano 

Garcia Lamas, intitulada “Morfologia Urbana e Desenho da Cidade”; e a dissertação 

para obtenção do grau de Doutoramento em Planeamento Urbanístico, apresentada 

em 1994 por António José Pinho dos Santos Machado, intitulada “A unidade e 

multiplicidade do "espaço-rua" como suporte do crescimento”. 

José Garcia Lamas explora o tema da morfologia urbana e do desenho da cidade a 

partir da sua experiência de aluno, numa altura em que se apelava à “originalidade das 

formas e inovação da soluções, onde reinava o horror à simetria e aos eixos de 

composição, a fuga a qualquer evocação da cidade antiga, clássica ou barroca”. 

Garcia Lamas apresenta de forma clara várias perspectivas de autores de referência e 

desenvolve uma forte crítica ao “urbanismo operativo”, que, baseado nos princípios da 

carta de Atenas, foi desenvolvido nos subúrbios das cidades dando origem à 

construção do «museu de horrores» projectado por “projectistas, nem sequer 

arquitectos, que se reclamavam de ideias Modernas”. 

Por seu lado António Santos Machado desenvolve um trabalho de investigação sobre 

aquilo a que o autor chama o “espaço-rua”, ou “espaço-canal”, que encara como 

espaço de suporte para o crescimento e desenvolvimento das cidades. A sua 

abordagem é feita segundo diversas vertentes e com várias referências a tipologias da 

cidade de Lisboa. 

São estes alguns dos principais pressupostos que se pretendem aprofundar, sintetizar 

e relacionar de modo a formar um pensamento coerente e consolidar ideias que sejam 

operativas no processo de desenvolvimento de um projecto final de Mestrado. 
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3.  A RUA – APAIXONANTE E INTEMPORAL 

 

 

Figura 12 – Cena de rua em Havana 

 

“O que é, afinal, uma rua? Uma interrupção no construído da extensão urbana? Mas, mesmo 

como espaço sobrante, não será de facto, a possibilidade de nós, os seus habitantes 

circunstanciais, a habitarmos, percorrendo-a em carne e osso ou na nossa imaginação, que 

transforma esta sobra de espaço percorrível numa rua? […] Não será o uso que dela podemos 

fazer em condições normais que vai determinar o verdadeiro carácter desta pequena parte, 

deste fiapo espacial da cidade?”38 

 

Percorrendo cronologicamente as sucessivas transformações que as cidades 

europeias foram sofrendo e apresentando alguns dos autores de referência do 

pensamento urbano, constata-se que a rua assume de facto algo de apaixonante e 

uma intemporalidade sem par.  

                                                 
38 JORGE, Gorjão (2007). Lugares em Teoria, p. 81 
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Esta predilecção pelas ruas faz parte da nossa cultura. As crianças brincam nas ruas, 

os adultos de passo apressado percorrem-nas e os mais velhos, sentados num banco, 

olham-nas sem se cansar. Porque há sempre algo de novo. A rua sendo constante é 

também extremamente dinâmica. Tudo aponta para o movimento, os automóveis, as 

pessoas. Os próprios edifícios que marcam um tempo se vão modificando, alterando a 

narrativa das ruas, trazendo o espaço antigo para o tempo actual. A rua torna-se 

intemporal. Por isso voltamos sempre a ela.  

 

Como podemos então definir a rua?  

António Machado define a rua, ou “espaço-rua”, como o volume de espaço definido 

pela “íntima relação entre a distância que separa duas fachadas de edifícios fronteiros 

e a sua altura (elementos que definem uma secção) e a distância em que esta secção 

normalmente ocorre de forma continuada (elemento que define o comprimento)”.39 

Esta definição remete para um enunciado quantitativo, baseado em termos como a 

“largura”, a “altura” e o “comprimento”, que determinam os limites do espaço, ou seja, 

a sua superfície de contacto com a massa que o define. Estes factores são os mais 

determinantes na “forma” do espaço e, normalmente, caracterizam-se por uma certa 

estabilidade ao longo do tempo. Esta seria talvez a definição dada pelo pensamento 

funcionalista, defendido por Haussmann e desenvolvido mais tarde no urbanismo 

Moderno, sobretudo por Le Corbusier. 

Porém, os números ou a geometria não chegam para definir o espaço da rua. Outros 

parâmetros igualmente importantes, os qualitativos, contribuem para a sua 

caracterização mais complexa e completa, como as cores, a sinalética, as texturas e 

materiais, etc. Esta definição, mais sensível e ligada a uma escala mais pequena, 

relaciona-se com uma visão muito característica de Gordon Cullen, na sua 

aproximação aos detalhes da cidade. 

Mas a rua não se esgota na sua forma e materialidade. A rua vive das pessoas que a 

percorrem, está associada a uma cultura e um contexto. Esta aproximação, mais 

característica de autores ligados às ciências sociais, está também na base dos 

argumentos de muitos dos contestatários do urbanismo Moderno, como Jane Jacobs e 

Christopher Alexander. 

Ainda assim, outros aspectos entram na definição do espaço da rua. São vertentes 

mais subjectivas, como a memória e o significado, a imagem e a percepção, que, 

                                                 
39 MACHADO (1993), Op. Cit.: p. 10 
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apesar de serem aspectos abstractos, não podem de forma nenhuma ser ignorados 

quando se trata do saudável e harmonioso desenvolvimento de uma cultura e 

sociedade urbana. Neste contexto destacam-se autores como Norberg-Schulz e Kevin 

Lynch. 

 

De facto a rua é um elemento que envolve múltiplas disciplinas, porque reflecte a 

complexidade do ser humano nas suas mais variadas vertentes. Não se vai aqui tentar 

encontrar uma definição objectiva e fechada da “rua”. Optou-se antes por uma 

aproximação ao vasto tema da rua, através de cinco temáticas que destacam 

características que se consideram essenciais para uma melhor compreensão deste 

espaço urbano. Cada um destes subtemas agrupa dois ou três conceitos que poderão 

ser consequentes, relacionados, distinguidos ou opostos entre si. São eles:  

 

• Elementos estruturantes e complementares 

• Circulação, mobilidade e acessibilidade 

• Diversidade, liberdade e sociabilidade 

• Público, privado e colectivo 

• Memória, significado e identidade 

 

Sabe-se que o tema não se esgota nestas cinco aproximações, que não sendo 

herméticas se influenciam e co-relacionam. Mas aprofundar cada uma destas 

vertentes pode ser o primeiro passo para verdadeiramente se repensar o papel do 

espaço da rua na cidade contemporânea. 
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3.1. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURANTES E COMPLEMENTARES 

 

   

Figuras 13, 14 e 15 – Diferentes ruas, diferentes detalhes. 

 

A cidade é composta por diversos tipos de espaços, que se podem genericamente 

agrupar em duas grandes categorias: os espaços lineares, com apetência para a 

circulação, e os espaços não lineares, com maior apetência para a estadia. A rua 

define-se geralmente como uma tipologia linear, com uma vocação clara para a 

circulação, o acesso e o comércio, embora acolha muitas vezes funções distintas. A 

diversidade de funções e de actividades, que surgem de forma livre e espontânea ou 

de forma controlada, é um dos factores que mais contribui para que os espaços 

urbanos, sobretudo as ruas, menos se tornem lugar apenas do “movimento de 

tráfego”.40 No entanto é muito importante que não se confundam tipologias de espaços 

urbanos que são, e devem de ser, distintos por natureza.  

Por exemplo, durante o século XIX, os higienistas urbanos promoveram o 

ajardinamento de várias praças públicas, substituindo o pavimento ou o terreiro livre 

para reuniões por zonas centrais arborizadas. Este feito, impulsionado pela vontade de 

embelezamento urbano, reduziu em muito a potencialidade de usos diversos que o 

espaço amplo oferecia, tornando as praças meras repetições dos jardins públicos.41 

Também várias foram as críticas levantadas aquando do grande incêndio do Chiado, a 

25 de Agosto de 1988, que deflagrou numa das lojas da rua do Carmo. Nesta rua 

                                                 
40 WORPOLE (1992), Op. Cit.: p. 43 
41 BARBOSA (1993), Op. Cit.: p. 65 e 208 
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reservada aos peões, onde haviam sido construídas várias plataformas para 

esplanadas, não foi possível a passagem dos carros de bombeiros, o que agravou as 

já desastrosas consequências do incêndio.  

 

    

Figuras 16 e 17 – Rua do Carmo após o incêndio de 1988 

 

O que se pretende salientar com estes exemplos é que os espaços urbanos devem de 

reunir as condições de conforto, segurança e atractividade propícias ao 

desenvolvimento das actividades e funções para que foram projectados, garantindo 

também a afirmação da sua identidade formal. Para isso os espaços urbanos possuem 

um conjunto de características estruturantes que os identificam e distinguem das 

restantes tipologias.  

Uma das características estruturantes do espaço da rua é dada pelos planos físicos ou 

imaginários das construções adjacentes, ou seja, pela superfície da massa que 

contém o espaço, que se define em altura, largura e comprimento ao longo de uma 

determinada direcção e segundo um padrão mais ou menos regular.42 Esta definição 

está ligada a uma configuração espacial passível de ser representada 

geometricamente em cortes e secções (altura e largura), e planta (comprimento, que 

remete para o intervalo de tempo necessário para percorrer determinada distância). 

 

                                                 
42 MACHADO (1993), Op. Cit.: p. 95 
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Figura 18 – Esquema abstracto da definição da rua e diversas configurações espaciais da relação largura-

altura (secção) e do comprimento (planta) 43 

 

Estes parâmetros remetem para a noção de “limite”: separação física entre contentor e 

conteúdo, público e privado, espaço e massa adjacente. O limite é materializado na 

rua pela chamada “frente de rua”, a superfície de contacto que, como uma pele, retrata 

a conformação dos opostos, podendo ser definida através de acidentes topográficos 

(como as margens de um rio), cortinas de vegetação, muros ou pela sucessão de 

fachadas de edifícios, com cérceas, alinhamentos e traçados de maior, ou menor, 

semelhança e continuidade. 

O desenho da frente de rua, pelas suas características (área, localização, orientação, 

configuração, escala, cor, textura, etc.) e pelos seus detalhes (ritmos de cheios e 

vazios, saliências e reentrâncias, etc.), estabelece uma linguagem que, não só 

determina a articulação entre a massa e o espaço, interior/exterior, como caracteriza o 

próprio espaço que contém. Por isso, embora o espaço vazio da rua exista antes da 

definição da frente construída que o limita, esse espaço só se torna “rua” pelas 

qualidades que o plano de fachada lhe confere. Qualquer edifício, independentemente 

da sua qualidade e valor arquitectónico, tem esta capacidade de influenciar e 

caracterizar o espaço que lhe está adjacente, por isso se pode dizer que “a forma da 

arquitectura gera a forma do espaço que a contém, e vice-versa”.44 

Pelo desenho das fachadas, principalmente ao nível do piso térreo, podemos 

caracterizar os edifícios como orientados, ou não, para a rua. Esta orientação, definida 

sobretudo pelo desenho da estrutura de acessos e dos vãos, pode também determinar 

a vocação funcional dos edifícios, como veremos nos exemplos apresentados da 

cidade de Lisboa (as figuras 21 e 23 correspondem a edifícios galardoados com o 

Prémio Municipal de Arquitectura). 

                                                 
43 Ibidem 
44 COUCEIRO, João, et al. (1997), Op. Cit.: p. 57 
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Figuras 19 e 20 – Alçado-tipo de quarteirão na Baixa Pombalina e vista de rua da actual Rua da Prata 
O desenho ritmado dos vãos e o pé-direito diferenciado do piso térreo estabelecem uma forte relação 

entre o interior e a rua. Vocação a implantações funcionais ligadas ao comércio.45 

 

    

Figuras 21 e 22 – Alçado e vista de rua actual do nº 16 da Av. Sidónio Pais, arq. Porfírio Pardal Monteiro. 
O desenho contido dos vãos ao nível do piso térreo e a exploração da linha do soco 

anulam a relação interior-exterior. Vocação a funções não comerciais.46 

 

  

Figuras 23 e 24 – Alçado e vista de rua actual do antigo Lote 367 da Av. Estados Unidos da América,  
arquitectos Manuel Cristóvão Laginha, Pedro Braancamp Cid e João Vasconcelos Esteves. 

A estrutura elevada do edifício em relação ao nível térreo anula qualquer implantação funcional de 
contacto directo com o exterior.47 

 

As figuras 23 e 24 mostram um conjunto de blocos habitacionais projectados com 

influências Modernistas, onde actualmente o piso térreo é dominado pelo automóvel. 

Estes edifícios, claramente não orientados para a rua, abandonaram a “frente de rua” 

como suporte físico de comunicação entre o mundo exterior público da rua e o mundo 

                                                 
45 MACHADO (1993), Op. Cit.: p. 121 
46 Ibidem, p. 124 
47 Ibidem, p. 126 
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interior privado dos edifícios e contribuíram para a lenta fragmentação da estrutura 

espacial urbana. 

Esta correlação entre desenho de fachada, função dos edifícios e espaço da rua 

constitui uma das maiores oportunidades de recuperação do importante papel da 

cultura de rua na vida das cidades no futuro. Um dos bons exemplos foi dado pelas 

políticas adoptadas no sul de Londres, que proibiram a existência de montras vazias, 

pela má imagem que conferiam às ruas e a todo o centro urbano. Assim, caso não 

houvesse quem explorasse uma loja, esta era entregue a grupos da comunidade para 

exposições, aulas ou workshops.48 Com estas medidas, aparentemente simples, uma 

nova vida encheu aquele centro urbano. 

Amos Rapoport identifica como maior catalisador da vitalidade no espaço urbano a 

complexidade dos limites que o definem.49 Rapoport define o conceito de 

complexidade como o resultado do equilíbrio entre a monotonia e o caos, que se 

atinge sobretudo através do contraste. Trata-se de um conceito intimamente ligado à 

percepção: só existe complexidade se ela for perceptível na experiência comum do 

quotidiano, “como um oásis num deserto”50. Se a diferença existe, mas não se nota, 

isto é, não causa um eco psicológico com significado nos habitantes, converte-se em 

algo ausente. 

  

Figura 25 – A complexidade das ruas: exemplos de ruas com arcadas (Paris, Singapura) 

                                                 
48 WORPOLE (1992), Op. Cit.: p. 17 
49 RAPOPORT, Amos (1977). Aspectos humanos de la Forma Urbana, p. 206 
50  Ibidem; p. 216 
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Estas características estruturantes, que determinam de forma mais ou menos 

permanente a configuração do espaço da rua, são complementadas com outros 

aspectos qualitativos, que contribuem para uma definição mais complexa e completa 

deste espaço, como por exemplo a cor, a textura, a pavimentação e os pormenores 

construtivos. Estas características, chamemos-lhe de características complementares, 

incluem um enorme número de elementos, que povoam e estruturam o espaço da rua, 

como as infra-estruturas, a iluminação, a sinalização, a publicidade, o mobiliário 

urbano, a vegetação, etc.  

Estes elementos são igualmente eficazes na construção da complexidade, referida por 

Rapoport, que demonstra na sua obra “Aspectos humanos da Forma Urbana” que as 

diferenças mais perceptíveis pelos cidadãos urbanos são a supressão de elementos 

naturais e as mudanças da cor e da forma.51 

 

 

Figura 26 – A presença arbórea como uma das diferenças perceptíveis mais significativas 

 

Não sendo possível abordar todos os elementos e características complementares que 

compõem a rua, optou-se por dar evidência a um dos que gera maior contraste nas 

ruas das cidades portuguesas: o pavimento, entre a monotonia do alcatrão das vias e 

a complexidade da calçada portuguesa.  

É por meio do pavimento que se torna possível a utilização da rua, é ele que permite o 

contacto físico, a possibilidade de efectivamente “estar na rua”. O pavimento assume 

por isso uma grande importância nas ruas das cidades, não só ao nível funcional, mas 

também estético, simbólico e identitário.52 A sua função é constituir uma superfície 

rígida, de preferência não escorregadia, que suporta o tráfego rodoviário e pedestre, 

                                                 
51  Ibidem: p. 221 
52 MOUGHTIN, Cliff; OC, Taner; TIESDELL, Steven (1995). Urban Design: Ornament and Decoration, 
p. 87 
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com conforto e sem uma rápida desintegração. Além disso serve ainda a função de 

guiar e dar sentido ao ritmo, passo e padrão do movimento, reforçando uma direcção, 

acentuando a forma linear de um espaço ou dando a sensação de repouso. Esta 

alternância entre padrões de pavimento de movimento e de repouso podem ser 

desenhados como a coreografia da cidade, trazendo qualidades de ritmo, escala e 

harmonia à cena urbana. 

 

     

Figura 27, 28 e 29 – O detalhe cuidadoso do pavimento de algumas ruas. 

 

A natureza do pavimento, a sua materialidade, textura, cor, brilho, dimensão e 

desenho podem contribuir para acentuar a identidade de um lugar, manipular a sua 

escala e até conferir unidade a um espaço, mesmo quando este se apresenta 

descaracterizado pela diversidade de edifícios que o compõem. A escolha do material 

depende também de vários factores funcionais, como a resistência, a drenagem, a 

durabilidade, a facilidade de manutenção e o tipo e a quantidade de tráfego previsto no 

contexto urbano. Nas ruas das cidades portuguesas os materiais de pavimentação 

mais utilizados são os betuminosos, o macadame, a calçada portuguesa, a calçada 

com paralelepípedos em granito ou basalto, os elementos prefabricados e as lajes em 

mármore ou em granito.53 

 

                                                 
53 COUCEIRO, João, et al. (1997), Op. Cit.: p. 70 
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3.2. CIRCULAÇÃO, MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE 

 

 

Figura 30 – Circulação e Mobilidade nas ruas da Baixa de Lisboa, Rua da Conceição 

 

“Ao falar de ruas e espaço público está imediatamente associada a ideia de ‘movimento/ 

circulação/ acesso’.” 54  

 

A origem da rua é o “caminho” percorrido sucessivamente ao longo dos tempos, como 

vimos no capítulo 2. De facto, não podemos falar da rua sem a associar a esta sua 

capacidade de ser percorrida, de gerar percursos. E é por isso que a rua constitui, 

desde sempre, o suporte privilegiado para o movimento dentro do espaço urbano. 

Ao falar de movimento temos necessariamente de distinguir o tipo de movimento a que 

nos estamos a referir, ou seja, se falamos de deslocação pedonal ou veicular. Se 

vimos que desde a Antiguidade até ao século XIX a coexistência entre carruagens e 

peões se deu de uma forma natural e pacífica, tal não aconteceu a partir do século XX, 

com a democratização do automóvel, promovida por Henry Ford. 

                                                 
54 COUCEIRO, João, et al. (1997), Op. Cit.: p. 67 
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A cidade consolidada, caracterizada por uma malha densa e um elevado índice de 

ocupação do solo, não se encontrava preparada para suportar este novo meio de 

deslocação, que invadiu rapidamente as suas ruas. Foram desastrosas as 

consequências no sistema viário, como o congestionamento, o estacionamento caótico 

e a poluição. 

O alerta para estes e outros problemas foi dado pelos arquitectos e urbanistas que 

compunham os CIAM, que consideravam uma grave ameaça à segurança pública a 

circulação de peões e automóveis num mesmo espaço. Porém a luta do Movimento 

Moderno não era contra o automóvel, mas sim contra a cidade tradicional. A proposta 

da Carta de Atenas consistia na segregação das vias, onde o peão era separado da 

máquina, e na especialização viária em função da velocidade e do tipo de veículo (de 

uso colectivo ou individual).55 Apesar de serem justificadas, as preocupações destes 

arquitectos encontraram uma solução que, resolvendo o problema funcional, levantou 

uma série de outros problemas, mais complexos que o inicial. De facto as vias rápidas 

e auto-estradas, que nasceram deste pensamento, trouxeram vantagens, como uma 

nova ideia de distância, não mais medida em metros ou quilómetros, mas em minutos 

ou fracções de tempo. Isto permitiu que o homem se libertasse da sujeição do lugar, 

gerando a rotura dos limites que envolviam as cidades e acelerando a sua expansão 

para as zonas rurais circundantes. 

No entanto, estas vias e estradas circulares, além de criarem barreiras psicológicas ou 

mesmo físicas nos centros urbanos, originaram novos problemas de vigilância, 

delinquência, dificuldades de contactos e desertificação a certas horas do dia. A 

necessidade de circular rapidamente provocou estragos irreparáveis nas cidades, pela 

destruição de bairros e tecidos sociais, lançando vias e nós desnivelados, alargando 

ruas, destruindo edifícios, etc. 

 

A rua foi-se então tornando num espaço especializado e complexo, criado e 

modificado em função dos diferentes tipos e modas de se movimentar na cidade. A 

introdução do transporte público veio povoar a rua com infra-estruturas necessárias à 

sua circulação, mas a maior transformação ocorreu em ordem à criação de espaço 

para o transporte individual, que chegava cada vez em maior número à cidade. 

Perante o nunca resolvido problema do congestionamento, a tendência foi durante 

muito tempo desenhar e alterar a morfologia do espaço da rua, ampliando o espaço 

para a circulação do automóvel. 
                                                 
55 LE CORBUSIER (1957), Op. Cit.: p. 47 e 59 
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Porém, como explica António Machado, o congestionamento não resulta da circulação 

como um fenómeno isolado, mas sim de um “sistema de relação entre o «movimento» 

e os múltiplos motivos desse movimento que abarcam naturalmente… o «parar»”.56 

Assim, tantas vezes não encontrando nas ruas este espaço adaptado à pausa, os 

automóveis começaram a ocupar o espaço que não lhes é dedicado, sobretudo os 

passeios, zonas destinadas aos peões. 

 

    

Figura 31, 32 e 33 – Passeio para automóveis e via para peões, Lisboa. 

 

Um aspecto muito interessante referido por António Machado é que, 

“independentemente de como as pessoas se deslocam na cidade, elas acabam 

sempre como peões nos passeios ‘dirigindo-se a…’ ou ‘regressando de…’ espaços 

encerrados, os edifícios.”57 O espaço da rua tenderá sempre a tornar-se mais pedonal, 

defende o mesmo autor, mas para isso, o espaço que lhe é dedicado, ao contrário do 

que se vê constantemente na cidade, deve merecer um desenho mais cuidado e um 

estudo mais aprofundado. Apresentamos aqui alguns indicadores e representações 

importantes para o desenho do espaço pedonal, como a velocidade média do peão 

(sensivelmente entre 5 a 7 Km/ hora), a densidade e o fluxo de peões e o espaço de 

passeio por peão.58 

                                                 
56 Ibidem: p. 177 
57 Ibidem: p. 160 
58 Ibidem: p. 177 
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Figura 34 -  Antropometria: espaço por peão isolado em diferentes situações e em grupo 

 

 

Figura 35 - representação dos cones de visão em movimento segundo a percepção “nítida” e “presente” 

(em alçado e planta). 

 

Vimos algumas das diferenças físicas que caracterizam os vários protagonistas do 

movimento na cidade, mais propriamente no espaço da rua. Maria Valente Pereira, na 

sua investigação acerca da ordenação e qualidade do espaço urbano, em lugar de 

distinguir os protagonistas, refere como factor de diferenciação as suas velocidades. A 

autora distingue dois tipos de deslocação na cidade: a deslocação lenta e a 

deslocação rápida. A deslocação lenta integra-se naquilo a que a autora chama 

“ESTAR urbanamente”. Este conceito remete para a experiência, vivência e 

apropriação dos espaços, mas trata-se de um “estar” dinâmico que engloba a 

deslocação a pé, de bicicleta, de autocarro ou até de automóvel, quando utilizado 

como transporte de passeio, onde o utilizador está mais interessado na fruição do 

espaço do que na velocidade. 59 

                                                 
59 PEREIRA, Maria Valente (1969). Ordenação e Qualidade do Espaço Urbano Quotidiano 
(definições), p. 15 
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Já Amos Rapoport explora estas diferenças ao nível da percepção do espaço. A 

percepção, sendo uma capacidade sequencial segundo o tempo, depende 

necessariamente da velocidade: quanto maior a velocidade, menor a proporção de 

diferenças perceptíveis por unidade de tempo. Por isso, os peões têm uma 

consciência muito maior dos espaços que percorrem, das suas diferenças e dos seus 

significados do que os condutores ou utilizadores do transporte público.60 

A percepção, além da velocidade, depende também da complexidade, que consiste no 

número de diferenças percebidas por unidade de tempo, incluindo todo o tipo de 

mudanças, sejam elas de direcção, curvatura, pendente, luz ou até odor. Estes dois 

factores, velocidade e complexidade, relacionam-se inversamente, ou seja, a estrutura 

perceptiva de um ambiente deve apresentar maior complexidade para o peão e maior 

simplicidade para o condutor do automóvel, como demonstram as figuras. 

 

Figura 36 - Características ideais do espaço da rua para o condutor 

 

Figura 37 – Características ideais do espaço da rua para o peão 

 

Até aqui tem-se falado da circulação e deslocação, características que estão ligadas à 

mobilidade. No entanto importa também abordar um outro conceito, relacionado com 

estes e tantas vezes confundido com eles: a acessibilidade. Mário Alves, especialista 

                                                 
60 RAPOPORT (1977), Op. Cit.: p. 222 
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em transportes e mobilidade defende que nos últimos anos os espaços públicos têm 

perdido qualidade precisamente por se ter colocado a mobilidade como “prioridade a 

assegurar a todo o custo”. A mobilidade corresponde à quantidade de movimento, é 

uma grandeza que se pode medir. Já a acessibilidade diz respeito à qualidade do 

movimento, constituindo-se como indicador mais eficaz do que os anteriores para o 

bem-estar urbano. Na verdade, sem um elevado grau de acessibilidade, apesar de 

poder haver mobilidade, o cidadão isola-se, deixa de se sentir parte da “coisa pública” 

e deixa de participar em “causas comuns”.61 Assim, mais do que investir em 

infindáveis sistemas que permitem ao cidadão chegar a todo o lado, deve procurar-se 

no espaço público a coerência e qualidade dos percursos e acessos. 

Como vimos o espaço da rua enquanto suporte de movimento integra vários 

protagonistas, com características bem distintas e cuja convivência nem sempre 

decorre de forma pacífica. Hoje, em vez das radicais propostas de segregação das 

velocidades, surgem atitudes mais sensatas de um equilíbrio que concilie os vários 

tipos de circulação. Nesse contexto, António Fonseca Ferreira afirma: “A nossa 

sociedade é a do automóvel e a luta não é contra o automóvel. O que tem que haver é 

uma profunda reflexão, no sentido de tornar o automóvel compatível com a cidade.”62 

 

Isto está a ser feito em várias cidades europeias através de medidas como a maior 

oferta de estacionamento às “portas” da cidade, a melhoria da rede de transportes 

públicos e a adaptação das ruas dentro da cidade às zonas que servem e ao tipo de 

tráfego que devem suportar, em suma, de «domesticação do automóvel».  

Exemplo disso é a descrição das cidades alemãs de Munique, Estugarda, Frankfurt 

que nos chega pela mão de Peter Hall, em 1990. O autor elogia a eficácia dos novos 

sistemas de transporte público subterrâneos, que libertaram o centro da cidade para o 

peão, e explica a estratégia adoptada fora do centro das cidades, onde em algumas 

zonas se optou por “acalmar o trânsito”, fazendo com que este circulasse a 

velocidades muito reduzidas, através do estreitamento das vias de circulação nas ruas 

principais, que ofereciam assim mais espaço às bicicletas e aos peões. Nestas 

cidades, segundo Hall, o volume do tráfego de bicicletas tornou-se incrível e 

finalmente “as cidades estão a ser retribuídas às pessoas.” 63 

                                                 
61 ALVES, Mário (2010) – Acessibilidades em Cidades Compactas e Multifuncioniais, 
[on-line] 
62 Ibidem 
63 WORPOLE (1992), Op. Cit.: p. 16 
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Embora possa parecer algo radical, ou até desadequado à realidade urbana de 

Lisboa, não deixa de ser interessante ver como, à vinte anos atrás, já algumas cidades 

da Europa se encontravam no caminho das cidades mais humanizadas e menos dos 

automóveis. 

 

Hoje em dia a crise energética, o aumento do preço dos combustíveis e os problemas 

económicos que o país e o mundo enfrentam prometem abrir um novo capítulo neste 

debate, com uma necessária mudança na sociedade e nas cidades. 
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3.3. LIBERDADE, DIVERSIDADE E SOCIABILIDADE  

 

 

Figura 38 - Paris 

 

“Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe […] uma ordem surpreendente que 

garante a manutenção da segurança e a liberdade. É uma ordem complexa. […] Essa ordem 

compõe-se de movimento e mudança, e, embora se trate de vida, não de arte, podemos 

chamá-la na fantasia, de “forma artística da cidade" e compará-la à dança – não a uma dança 

mecânica, com todos os figurantes erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopiando em 

sincronia, curvando-se juntos, mas um ballet complexo, em que cada indivíduo e os grupos têm 

todos papéis distintos, que por milagre se reforçam mutuamente e compõem um todo 

ordenado.” 64 

 

As cidades são organismos vivos, compostos não apenas pelos seus edifícios e 

espaços, mas também pelas pessoas que as habitam, transitam, trabalham e 

passeiam, numa relação “complexa mas efectiva e constante”.65 São esses os 

bailarinos de que Jane Jacobs nos fala, participantes de um ballet maravilhoso que na 

sua diversidade, exprime ordem e segurança. Esta comparação introduz-nos num 

tema onde a aparente contradição traduz a complexidade da vida urbana. 

A liberdade é um dos valores fundamentais da nossa sociedade e tem lugar sobretudo 

no espaço público das cidades. O espaço exterior público urbano, graças a esta 

liberdade que o caracteriza, constitui um dos mais precisos indicadores da qualidade 

de vida e cidadania, ao evidenciar os problemas de injustiça social, económica e 

política da cidade. Por ser “livre”, expressa genuinamente as relações sociais, a 

                                                 
64 JACOBS (1961), Op. Cit.: p. 52 
65 AMARAL, Francisco Keil (1969). Lisboa, uma cidade em Transformação, p. 31 
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evolução nos costumes e maneiras de uma cultura. Influencia no dia-a-dia a educação 

e a cultura dos cidadãos. É espaço de comentários livres e de expressões artísticas, 

dos posters e murais. Pela sua liberdade constitui um espaço privilegiado de 

aprendizagem acerca do outro e de nós mesmos, de encontros interessantes e de 

expressão de um indivíduo ou de um grupo, sem restrições de constrangimentos 

rotineiros. Por tudo isto é, e sempre foi, também lugar predilecto para as revoluções 

populares e manifestações, é o espaço de “resgate da cidade democrática 

contemporânea”. 66 

 

       

Figura 39 – Manifestação do 1º de Maio, Lisboa, 1974 

Figuras 40 e 41 – parte de cartaz de propaganda à manifestação de protesto do dia 15 de Outubro e 

alguns dos milhares de pessoas que nesse dia saíram às ruas lisboetas 

 

Esta “liberdade”, característica do espaço das ruas, faz deste também o espaço da 

transgressão, que pode até causar perigo ou ofensa nos seus utilizadores ou ameaçar 

o poder instituído. Por isso, o espaço aberto, como uma sociedade aberta, deve ser 

livre, mas também controlado.67 Desde os primeiros aglomerados urbanos onde havia 

uma cultura dominante que começou a aparecer esta mistura entre liberdade e 

controlo, onde a necessidade de manter a ordem social se apoiava na ordem do uso 

partilhado do espaço, recorrendo por vezes até a sanções para reforçar as regras. 

Este controlo não deve de modo algum por em causa a natureza livre do espaço das 

ruas, nem a arquitectura ou o desenho urbano podem existir como “organizadores” ou 

“condicionadores” da vida urbana.  

Jane Jacobs sugere o conceito de “olhos da rua”, que não se baseia na criação 

obstinada de regras e leis para a utilização do espaço público, mas sim na previsão de 

                                                 
66 ABRAHÃO (2008), Op. Cit.: p. 45-47 
67 CARR, Stephen; LYNCH, Kevin (1979), Op. Cit.: p. 413-417 
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métodos “naturais” que garantem a sua ordem e harmonia. Assim, os próprios 

utilizadores do espaço contribuiriam para a sua segurança, simplesmente por o 

utilizarem. Este subtil controlo social, baseado acordo não verbal dependente do 

espaço, do grupo social e da cultura em questão, concorre para o normal desenrolar 

dos acontecimentos urbanos e o bem-estar dos habitantes da cidade.  

James Holston, antropólogo, defende que o espaço das ruas deve funcionar como 

uma espécie de “sala de visitas pública”, um espaço flexível, acessível a todas as 

classes sociais e a uma ampla variedade de actividades.68 Também Jacobs fizera 

referência, aos papéis distintos que compõem o “ballet complexo” da vida urbana. Esta 

diversidade, tanto ao nível social como funcional, é uma das características mais 

relevantes do espaço urbano público, da qual depende a sua riqueza e vitalidade.  

Ao nível funcional, a combinação e mistura de usos em que se baseava a cidade 

tradicional encontrou-se em causa com a Carta de Atenas e as propostas da cidade 

Moderna, monofuncional e zonificada. A perca da diversidade funcional, essencial 

para o equilíbrio e a monitorização dos espaços públicos, originou a desertificação a 

certas horas do dia e conduziu a um grave aumento da insegurança. Hoje procura-se 

de novo a riqueza da multifuncionalidade dos espaços urbanos. 

Ao nível social a rua caracteriza-se pela heterogeneidade, a informalidade e a 

espontaneidade que fazem deste, o espaço da sociabilidade por excelência, isto é, o 

espaço de encontros variados, inesperados e anónimos de peões que se cruzam a 

grande velocidade, ou de encontros marcados entre amigos ou desconhecidos que 

permanecem ou passeiam.  

Há assim na cidade lugar para um tipo de relacionamento baseado no contrato e no 

anonimato, onde, ainda que não haja um conhecimento profundo daquele que passa, 

os olhares ou os passos cruzam-se por instantes e o outro passa a fazer parte da vida 

do indivíduo. Jacobs dá-lhe o nome de “familiaridade de rua” (sidewalk familiarity), que 

possibilita que se mantenha a sociabilidade e a segurança num grupo de vizinhança 

urbano. O espaço público torna-se “cenário e palco de cruzamentos sociais, de 

quotidianos diferenciados, de trajectórias e destinos individuais que interagem”69, mas 

também da vida colectiva, do crescimento da coesão social e do sentimento de 

cidadania. 

                                                 
68 SIEBER, Tim (2008). Ruas da Cidade e a Sociabilidade Pública: Um Olhar a Partir de Lisboa in 
CORDEIRO, Graça Índias; VIDAL, Frédéric, (eds.) (2008). A Rua – espaço, tempo, sociabilidade, p. 47-64 
69 CORDEIRO, Graça Índias (coord.). A Cidade e a Rua: Uma Aproximação Etnográfica à Vida 
Urbana, [on-line] 
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Francisco Keil do Amaral, no final dos anos 60, sublinha a importância do convívio nas 

cidades: “são as conversas, as trocas de opiniões, as discussões livres sobre assuntos 

de interesse geral, que dão aos indivíduos, em grande parte, a consciência de 

pertencerem a comunidades. Sem elas podem coabitar, trabalhar lado a lado, receber 

os ordenados no mesmo guichet, mas não deixam de ser, ou de se sentir pessoas 

isoladas e diminuídas.”70 

A proposta do Movimento Moderno, plasmada na “Ville Radieuse” de Le Corbusier, 

assenta numa utopia social, onde ao indivíduo é oferecida a máxima liberdade 

individual em relação à responsabilidade quotidiana. Na grande preocupação com o 

ser humano, com o seu bem-estar e contacto com a natureza, é esquecida a 

importância da sociabilidade e da vida colectiva. Nos amplos espaços verdes entre 

edifícios, há desporto e lazer, mas, na sua vastidão, não há espaço para encontros 

ocasionais nem se podem garantir os “olhos da rua” que Jacobs refere. É a apologia 

ao individualismo e ao isolamento. 

Seria injusto e falacioso dizer que a insegurança, o isolamento e a solidão se devem 

somente às propostas Modernistas, até porque hoje se sabe que os problemas sociais 

não podem ser resolvidos somente através da arquitectura ou do desenho urbano, são 

necessárias intervenções multidisciplinares. No entanto, vários estudos de autores 

como Perry, Stein, Park e Burgess sobre a vida nas cidades americanas apontam para 

as implicações profundas que a forma dos bairros e cidades tem na vida e 

comportamento dos seus habitantes. As consequências são bem conhecidas, como o 

caso do bairro de Pruitt Igoe, de Minoru Yamasaki, onde se acumulavam problemas 

como a neurastenia, a delinquência juvenil, os crimes, a prostituição e um enorme 

tédio e isolamento social da população. Por isso, os urbanistas e arquitectos também 

têm culpas no caso e podem ajudar a combater tal estado de coisas, ou, pelo 

contrário, a piorá-lo. 

A este respeito Keil do Amaral conta ainda a história de Honneger, um arquitecto suíço 

que estando responsável pela construção de um novo bairro num país do Norte de 

África, para indígenas mal alojados, dotou as novas habitações com várias 

comodidades modernas, como a água canalizada. Foi surpreendido mais tarde pela 

desaprovação por parte das mulheres da tribo, que tendo a facilidade da água 

canalizada se viam privadas da oportunidade de irem à fonte encher os cântaros. 

Nesta história o problema não estava na inovação tecnológica ou nas facilidades 

mecânicas, que obviamente constituem um avanço civilizacional bastante positivo em 

                                                 
70 AMARAL (1969), Op. Cit.: p. 33 
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termos de comodidade e qualidade de vida, mas na ausência de um substituto para a 

fonte enquanto lugar de encontro e de convívio. 

Esta história lembra-nos a importância que têm os lugares de reunião pública e 

sociabilidade, como as ruas e as praças, que não são apenas coisas do passado. 

Merecem um lugar de destaque nas cidades, em moldes actualizados que não se 

resumam a cópias cegas do passado. Devem ser previstos estes lugares aprazíveis 

de reunião livre na cidade, que constituam pólos de atracção, de preferência ligados 

aos núcleos comerciais. Espaços em que se valorize o homem como homem, se 

possível enobrecidos e valorizados com intervenções de artistas plásticos, onde se 

enfatize a liberdade de utilização do espaço público, dando lugar a actividades e 

apropriações espontâneas. 

É essencial que se envolvam os futuros utilizadores no acto de projectar, em 

processos de participação efectivos, como o que é proposto por Christopher Alexander 

que, através de uma linguagem de padrões, possibilita uma comunicação mais eficaz 

entre os arquitectos ou urbanistas e as comunidades71. Só assim se conseguem criar 

espaços com os quais os seus habitantes se identifiquem verdadeiramente e nos 

quais encontrem reflexos de si mesmos. 

Algumas medidas criativas e pontuais, como as celebrações nas ruas, os horários 

mais alargados nos centros urbanos e a mudança de atmosfera no espaço da rua 

também constituem factores de vitalidade e de renovada sensação de vida pública. 

                                                 
71 CHRISTOPHER, Alexander, et al. (1977). A pattern language : towns, buildings, construction 
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3.4. PÚBLICO, PRIVADO, COLECTIVO 

 

 

Figura 42 – Princesshay, Exeter. 

 

“Nos espaços “públicos” dos parques temáticos ou dos centros comerciais o discurso fica 

restringido: na Disneylandia não há manifestações. O esforço por recuperar a cidade é a luta 

da própria democracia”.72 

 

A cidade é constituída por uma série de espaços, na sua maioria privados. Parece até 

que a cidade dos nossos dias é antes de tudo uma “cidade privada”, constituída por 

espaços, transportes e edifícios privados, moldada sobretudo por forças privadas.73 

Porém, é o espaço público que garante o acesso e a circulação entre os diversos 

espaços individuais, com diferentes usos na cidade. Podemos então dizer que o 

                                                 
72 SORKIN, Michael (1992). Variaciones sobre un parque temático : la nueva ciudad americana y el 
fin del espacio público, p. 256 
73 FISHER, Thomas (1988). The New Urban Design, in Progressive Architecture, nº 3.88, citado por 
GARCIA LAMAS (1989), Op. Cit.: p. 385 
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espaço público não é apenas o resíduo do desenvolvimento privado, mas a figura 

dominante na cidade. 

Esta dicotomia entre público e privado pode ser associada aos conceitos de espaço e 

massa, ou exterior e interior, que apesar de opostos se tornam indissociáveis, tal como 

defende Graça Índias Cordeiro, ao afirmar que “falar da casa implica falar da rua. A 

casa e a rua são um par inseparável”. 74 

A nossa cultura mediterrânica, ao contrário da dos povos do Norte da Europa, tem 

uma grande tendência para a vivência e a apropriação do espaço público, 

nomeadamente do espaço da rua, como espaço privado. Donald Pitkin encontra 

nestas cidades mediterrânicas uma “interacção do espaço público e privado [onde] as 

pessoas agiam como se as ruas fossem as suas casas” 75. Nestas ruas existe a prática 

comum do controlo “popular”, onde os cidadãos investem parte importante das suas 

vidas privadas na construção de uma vida de rua rica e intensa.76 Também na cidade 

de Lisboa há esta apropriação das ruas, que em certos casos, albergam 

temporariamente extensões criativas do espaço privado, doméstico, servindo de palco 

a expressão de identidades de grupo.77 

 

  

Figuras 43 e 44 – A rua como extensão da casa e da loja, Itália 

 

                                                 
74 CORDEIRO, Graça Índias (2010). A casa e a rua, [on-line] 
75 PITKIN, Donald S. Italian Urbanscape: Intersection of Private and Public, in ROTENBERG, Robert; 
MCDONOGH, Gary (eds.) (1993). The Cultural Meaning of Urban Space, p. 95 
76 SIEBER (2008), Op. Cit.: p. 51 
77 Ibidem, p. 61 
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Um dos exemplos, apresentado por Graça Cordeiro, é o Bairro da Bica, 

particularmente as suas famosas “Escadinhas”, onde os habitantes esbatem as 

divisões entre espaço público e privado. Refere a autora que no Verão, “a rua é um 

ponto estratégico de encontro, observação e conversa”, tantas vezes ligado às tascas, 

cervejarias, leitarias, e um “ponto de convívio” que “parece integrar-se no espaço 

doméstico da casa – ou a casa parece estender-se por sobre a rua.” 78  

 

 

Figura 45 – Escadinhas da Bica, Junho 1991 

 

Esta promiscuidade entre o domínio público e privado, que pode ser um aspecto de 

grande riqueza cultural e trazer uma maior vitalidade ao espaço público, não deve ser 

tomada como um valor absoluto. Há actualmente um aceso debate em torno destas 

questões, que levantam problemas como a crescente privatização dos espaços 

urbanos que deveriam ser públicos. 

Michael Sorkin, na citação introdutória deste tema, deixa a provocação: é possível que 

os parques temáticos ou os centros comerciais possuam espaços públicos? Que tipo 

de espaços são então estes, que tanto se assemelham ao espaço público, mas não o 

são? Se sempre houve uma certa indefinição entre os limites do público e do privado, 

do colectivo e do individual, essa ambiguidade nunca antes foi tão grande como nos 

dias de hoje. Torna-se então essencial esclarecer afinal o que é público e o que é 

                                                 
78 CORDEIRO, Graça Índias (1997). Um lugar na cidade: Quotidiano, memória e representação no 
Bairro da Bica, p. 192 
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privado para compreender melhor qual o carácter e especificidades do espaço público 

que se pretende estudar. 79 

O espaço público é um espaço promovido por instituições públicas, geralmente afecto 

ao domínio e manutenção municipal, pelo qual pagamos impostos e que consideramos 

um bem de uso comum.80 Como excepção temos alguns casos em que o espaço 

público não está sob domínio do Estado, como, por exemplo, os espaços públicos 

ribeirinhos da cidade de Lisboa, propriedade da Administração do Porto de Lisboa, que 

assegura o seu planeamento, gestão, manutenção e transformação. 

O que tem ocorrido nos últimos tempos é a crescente privatização dos espaços 

públicos urbanos ou a criação de espaços de uso público promovidos pela iniciativa 

privada. Estes espaços, referidos por Sorkin, são muitas vezes percebidos como 

espaços públicos, apesar de não o serem, e resultam de uma dinâmica e vitalidade 

que os torna extremamente atractivos para as populações. Temos, por exemplo, o 

caso dos condomínios fechados, que vieram privatizar aquilo que sempre foi 

considerado público, a rua. Ou os hipermercados e centros comerciais que nas últimas 

décadas proliferaram no território nacional, substituindo para os cidadãos as ruas 

comerciais das cidades, os mercados e as feiras.  

Estes espaços, gerados para a colectividade, originam uma grande contradição, na 

medida em que deveriam ser eminente e constantemente disponíveis para todos os 

cidadãos, e não privatizáveis em hipótese alguma81. Ora, não é isso que acontece nos 

espaços de uso colectivo, fechados e privados, como os centros comerciais. Estes 

espaços, que se proclamam como “públicos” estando aparentemente abertos a 

qualquer cidadão, implicam na verdade que o utilizador se assuma como consumidor. 

Por exemplo, nos centros comerciais, grupos de pessoas de classes sociais mais 

baixas ou minorias étnicas são seguidos de forma atenta e muitas vezes convidados a 

sair, porque não se enquadram no perfil do “público-alvo”, consumidor tipo82. Assim, 

nestes espaços de acesso restrito a poucos seleccionados, são estabelecidas 

fronteiras de classes e participa-se numa vida pública entre iguais, violando os valores 

da liberdade, diversidade e sociabilidade dos espaços públicos, acima referidos. 

                                                 
79 Para um maior aprofundamento do tema “Público/ Privado" consultar Jornal Arquitectos, nº 228, Julho-
Setembro 2007, Portugal, ISSN-0870-1504. 
80 RIO, Raquel (2010). A Cidade é de Todos, in Arte e Construção, nº 232, Janeiro 2010, p. 32-39.  
81 ABRAHÃO (2008), Op. Cit.: p. 55 
82 BYRNE, Gonçalo (2007). Conversa com José Adrião e Ricardo Carvalho, in Jornal Arquitectos, nº 
228, Julho-Setembro 2007, p. 61 
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O que se assiste é o crescente abandono dos espaços públicos urbanos, deixados 

para os mais pobres e marginais, o ciclo de falência das ruas comerciais e o 

desaparecimento dos “fóruns tradicionais de troca de opiniões” onde de um modo 

civilizado se libertavam as tensões entre as classes.83 

Alguns arquitectos desdramatizam um pouco esta questão. É o caso de Manuel Solá-

Morales, que defende a manutenção e requalificação de todos os lugares que 

conformam o quotidiano de uma sociedade, independentemente do seu carácter, 

público ou privado. Para este autor, a diluição dos limites destas duas categorias é 

característica do nosso tempo, e defende que deve ser dado menos ênfase ao modo 

de pensar a cidade através da distinção público-privado.84 Semelhante opinião tem o 

arquitecto Gonçalo Byrne85, que defende que em vez da distinção entre público ou 

privado, se devem antes encarar estes espaços como públicos e privados. Byrne 

lembra que este pensamento não se trata propriamente de nenhuma novidade, pois a 

já a construção da Baixa Pombalina terá sido feita em noventa por cento pela iniciativa 

privada. Solá-Morales, por seu lado, recorda as intervenções de Barcelona do final dos 

anos 70, onde a falta de uma proposta incisiva para os tecidos privados se traduziu no 

desperdício de muitos espaços com potencialidades para se converterem em zonas de 

usufruto público, onde a apropriação colectiva pudesse confirmar o rótulo “público” que 

acompanhava as intervenções.  

Solá-Morales argumenta ainda que o privado pode de facto contribuir para a 

construção do espaço público, sobretudo através dos edifícios particulares que estão 

imbuídos de valores sociais e formais que os extrapolam, residindo aí o seu modo de 

serem urbanos, como por exemplo as fachadas dos Boulevards de Paris ou as 

entradas dos grandes arranha-céus nova-iorquinos.86 

Quanto aos espaços colectivos que proliferam na cidade contemporânea, 

ambiguamente públicos pela sua utilização colectiva e ambiguamente privados pelos 

usos particulares que ali têm lugar, não devem de ser encarados como uma ameaça. 

Porém deve ter-se sempre em atenção as suas especificidades, não devendo tirar 

lugar na cidade aos espaços efectivamente públicos, como as ruas. 

Gonçalo Byrne termina a sua entrevista reforçando que o poder público deve continuar 

a reivindicar a parte principal da definição e eventualmente da construção do espaço 

                                                 
83 ABRAHÃO (2008), Op. Cit.: p. 57 
84 Ibidem 
85 BYRNE (2007), Op. Cit.: pp. 50-63 
86 ABRAHÃO (2008), Op. Cit.: p. 57 
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público. De facto, actualmente, e perante a decadência e abandono sucessivos do 

espaço público, as instituições públicas começam a investir na criação de espaço com 

maior qualidade, lugares de pertença, onde as populações possam construir bases 

mais sólidas de cidadania. 
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3.5. MEMÓRIA, SIGNIFICADO E IDENTIDADE  

 

    

Figuras 46 e 47 – Memória – monumento e quotidiano 

 

 “Aquilo que somos assenta nas memórias que acumulámos ao longo da nossa existência. A 

essas memórias, mais ou menos claras e mais ou menos conscientes, pertence também o 

registo mental da vivência dos espaços do nosso quotidiano.” 87 

 

John Ruskin em meados do século XIX defende a memória como uma das “sete 

lâmpadas da Arquitectura”.88 Também o antropólogo Marc Augé fala da necessidade 

de “lugares antropológicos” na cidade, espaços onde as pessoas tenham uma 

memória, estabeleçam relações e se identifiquem.89 

O espaço público, particularmente a rua, tal como a arquitectura, tem esta capacidade 

de despoletar a experiência arquitectónica, desempenhando o “duplo e maravilhoso 

                                                 
87 JORGE, Gorjão (2007). Lugares em Teoria, p. 83 
88 RUSKIN, John (1849). The seven lamps of Architecture 
89 AUGÉ, Marc (1992). Não-lugares : introdução a uma antropologia da sobremodernidade 
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poder de enraizar os seus habitantes no espaço e no tempo”90. Enraizar significa criar 

raízes, fixar profundamente. O ser humano precisa de criar raízes na medida em que 

procura identificar-se e apropriar-se do espaço que habita. “Estar num lugar” significa 

assim mais do que um facto de localização; implica primordialmente a identificação 

com o carácter específico do lugar, encontrando nele a sua identidade e a sua história, 

guardando-o na sua memória. É a memória que constrói a identidade de um indivíduo 

e de um povo. 

Esta vertente mais abstracta do espaço da rua revela aquele que Norberg-Schulz 

considerou como principal objectivo da arquitectura desde os tempos mais remotos: 

dar significado à existência humana.91 Através das suas capacidades de indução, 

abstracção, analogia e generalização o ser humano é capaz de compreender esta 

“função simbólica” das coisas, ou seja, de perante uma realidade objectiva e concreta, 

uma rua por exemplo, apreender uma realidade abstracta, um significado. É a 

arquitectura que se encarrega de traduzir os significados em formas espaciais, e é 

através dela que um espaço se pode transformar num “lugar”, onde o homem é capaz 

de experimentar esses significados. 

As ruas sempre foram espaços com um forte valor simbólico. Ao longo dos tempos 

assumiram-se por exemplo como lugares de rituais ou espaços de manifestação de 

poder ligados a regimes absolutistas. A implantação, a forma da rua, a iconografia dos 

edifícios e o mobiliário urbano foram essenciais na construção deste carácter 

simbólico, que por vezes resultou do redesenhado e readaptação de espaços 

existentes. Assim também, com a mudança de mentalidades ou de regime, os 

espaços urbanos se esvaziaram facilmente da sua carga simbólica autoritária, embora 

permanecessem as marcas de uma ideologia que determinaria o carácter do espaço. 

O carácter de um lugar é fortemente marcado por estas antigas existências, cujas 

marcas permanecem “agarradas aos edifícios, às pedras dos passeios, a toda a 

espécie de objectos que povoam o espaço público”92. A própria identificação das ruas, 

a sua toponímia, tem a ver com a sua identidade. Este processo, analisado por 

Frédéric Vidal, é resultado de uma construção social complexa na qual participam os 

                                                 
90 CHOAY, Françoise – L’allégorie du patrimoine, Paris: Editions du Seuil, 1999 (1ª ed. 1992), ISBN 2-
02-030023-0, p. 102 
91 NORBERG-SCHULZ, Christian (1983). Arquitectura Occidental, la arquitectura como historia de 
formas significativas, p. 2  
92 CORDEIRO, Graça Índias; VIDAL, Frédéric, (eds.) (2008). A Rua – espaço, tempo, sociabilidade, p. 
53 
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habitantes, as suas actividades, as suas formas de vida e também toda uma herança, 

uma história e uma memória. 93 

Além disso, o carácter deriva também da imagem que o lugar tem para as pessoas 

que o habitam. Esta “imagibilidade”94, a capacidade inerente a uma determinada forma 

de desencadear imagens fortes e nítidas em qualquer observador, pressupõe uma 

relação espacial formal com o espaço, que se define através das suas qualidades 

físicas (como a proporção, o ritmo, a escala, as dimensões, os materiais e as cores), 

mas também através de relações mais abstractas (definidas mediante expressões 

como “clausura”, “abertura”, “amplitude”, “limitação”, “obscuridade”, “iluminação”, etc.).  

Para que estas imagens sejam úteis enquanto instrumentos de orientação na cidade, 

devem estar também relacionadas com a atribuição de um significado de uso ou 

afectivo. Por isso a imagem é à partida algo de individual, daí que o mesmo local 

possa ter leituras diferentes para pessoas, épocas e contextos diferentes. Este nível 

de relação pessoal entre o homem e a sua envolvente justifica a luta pela preservação 

da memória de cada individuo, que procura manter os cenários de referência da sua 

existência, os seus percursos, os locais públicos de que se foi apropriando e que sente 

como “seus”. Como defende Norberg-Schulz, “a qualidade primordial da imagem 

urbana é o lugar individualmente identificável”. 

A percepção “instantânea do lugar” é complementada pela memória de experiências 

anteriores, nossas e dos outros, e por vezes, superando a estrutura cognitiva 

individual, alcança a memória colectiva de um grupo social. Nesse momento chega-se 

ao estabelecimento de uma “memória do lugar”. Também o carácter simbólico dos 

espaços remete para esta memória colectiva, fruto de uma tradição cultural comum a 

vários cidadãos. Ao tomar parte numa cultura o indivíduo predispõe-se a transpor a 

sua condição individual e a integrar um conjunto maior, onde a existência partilhada 

com outros lhe dá a sensação de identidade.  

Esta dualidade e complementaridade entre o indivíduo e o colectivo é parte 

fundamental das vivências urbanas, onde “o colectivo é impresso na intimidade e a 

intimidade é expressa no colectivo.” 95 

 

                                                 
93 VIDAL, Frédéric (2008). A Rua como Lugar de Referência, in CORDEIRO; VIDAL (2008), Op. Cit., p. 
70 
94 LYNCH, Kevin (1960). A imagem da cidade, p. 11 
95 COSTI, Marilice (2003). A cidade e a alcova: o coletivo na intimidade, [on-line] 
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António Machado96 desenvolveu um estudo acerca da imagem da cidade de Lisboa, 

onde salienta a imagem do espaço da rua como a de um espaço sistematicamente 

exterior (não existindo a tipologia de rua interior ou passagem) e cujos modelos 

seguem em geral aplicações da tipologia de “boulevard” francês, com alamedas 

laterais ou centrais, dedicadas originalmente a áreas verdes e de passeio em zonas 

residenciais. Os elementos estruturantes que o mesmo autor identifica baseiam-se no 

desenho urbano geomórfico da cidade de Lisboa, enfatizando os vales, as colinas e as 

perspectivas, e os ritmos e texturas contínuas de frentes de rua. Ainda outras 

particularidades contribuem para a construção da imagem mental da cidade, como a 

riqueza dos pavimentos das ruas, o trajecto sinuoso dos carris dos eléctricos, a 

dinamização e apropriação das ruas por actividades temporárias ou sazonais, alguns 

revestimentos das fachadas de frentes de rua e até a publicidade e os anúncios. 

O marketing veio imprimir um ritmo de continua novidade na cidade: a publicidade e 

elementos transitórios, as novas cores e revestimentos das fachadas, por vezes até 

descontextualizados, ou as constantes operações de renovação urbana. 

Por um lado este dinamismo e constante transformação da rua é o que a torna sempre 

actual. Por outro pode contribuir para o desaparecimento ou transformação de antigos 

marcos urbanos e pontos de referência, levando à perca das identidades locais e 

também da memória colectiva dos espaços urbanos. É isso que demonstram alguns 

estudos, em que, quando questionadas acerca de direcções ou descrições de uma rua 

ou bairro, várias pessoas, sobretudo as mais velhas, mostraram uma grande sensação 

de confusão e frustração na sua incapacidade de “nomear” a cidade onde vivem.97 

Assim, importa garantir intervenções urbanas de qualidade que confirmem a imagem 

da cidade através da identificação, caracterização e valorização dos espaços 

qualificados homogéneos, mas ao mesmo tempo atendendo à reestruturação da 

imagem dos espaços charneira, mais indefinidos, amorfos, desqualificados ou 

confusos. 

                                                 
96 MACHADO (1993), Op. Cit: p. 217 
97 WORPOLE (1992), Op. Cit.: p. 27-28 
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4.  A RUA DA JUNQUEIRA 

 

 

Figura 48 – Rua da Junqueira, 2010 

 

Ao longo do trabalho tem-se vindo a falar da importância da “rua” como espaço 

estruturante da transformação urbana e do seu papel essencial enquanto espaço de 

circulação, de sociabilidade, de encontros, de liberdade, de memória, … Todo o 

desenvolvimento do trabalho aponta para uma revalorização da rua, nas suas 

qualidades evidentes, mas também nas potencialidades por explorar que tantas vezes 

encerra. 

Apresenta-se por fim a Rua da Junqueira, como caso de estudo dos temas abordados, 

aprofundados na proposta de projecto para um centro multifuncional (Pólo de 

Indústrias Culturais e Hotel), para um dos espaços expectantes desta rua. A proposta 

assenta na criação de um sistema de espaços e percursos públicos, que em estreita 

relação com a Rua da Junqueira a procuram reestruturar, reencontrando o forte 

carácter de lugar encontros e passeios que teve em tempos. 
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4.1. NOTA HISTÓRICA, IDENTIDADE E POTENCIALIDADES 

 

 

Figura 49 – Rua da Junqueira, meados do século XX 

 

Mário de Sampayo Ribeiro inicia a sua conferência acerca do “sítio da Junqueira”, de 

1939, referindo que este é um daqueles sítios, por onde muitas pessoas passam, mas 

poucas se detêm sobre ele. Refere o autor que os transeuntes oferecem uma “noção 

vaga e imprecisa” da Rua da Junqueira, como “uma rua muito extensa, que tem de 

uma banda: um areal, muitas árvores e um casarão muito comprido, pintado de 

amarelo; e da outra: um chafariz com uma coroa, várias casas apalaçadas e algumas 

quintas com grades na frente.”98 

Esta descrição superficial espelha uma lacuna que se manteve até aos nossos dias. 

Aquele que foi em tempos um sítio com uma identidade muito forte parece hoje difícil 

de definir. Talvez pelas várias transformações que sofreu com o crescimento da 

cidade ou pelos vários papeis que desempenhou. Hoje, continuando a ser na opinião 

de muitos uma das zonas mais interessantes da cidade, parece ter perdido a forte 

identidade patente nos relatos, gravuras e fotografias antigas. 

Para que se compreenda a rua da Junqueira é sem dúvida essencial um breve 

apontamento histórico que ilustre o contexto original em que foi criada e os vários 

                                                 
98 RIBEIRO, Mário de Sampayo (1939). Do Sítio da Junqueira, p. 6 
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elementos que a foram compondo e caracterizando, sobretudo os notáveis palácios e 

quintas de veraneio. 

 

A Rua da Junqueira define-se em termos espaciais entre a esquina de confluência das 

escadinhas e da ladeira de Santo Amaro, a nascente, e a Calçada da Ajuda, a 

poente.99 A morfologia bem particular da rua da Junqueira, em parte estreita e recta 

em parte larga e curva, é justificada por Mário de Sampayo Ribeiro como sendo na 

verdade o resultado da junção de dois troços, que em tempos constituíam canais 

distintos. O primeiro troço, largo e curvo, vai desde Santo Amaro até ao Altinho; o 

segundo troço, mais curto, estreito e recto, vai do Altinho para Belém. Estes dois 

troços, ainda em meados do século XIX correspondiam a diferentes numerações de 

polícia e diferentes nomenclaturas: o primeiro correspondia à “Rua da Junqueira”, 

antigo “Sítio da Junqueira”, claramente delimitado desde o século XVI; o segundo era 

denominado por “Rua Direita da Junqueira”.100 Esta designação correspondia na 

verdade ao final da longa estrada que tinha início no “sítio da Junqueira” e ia até Paço 

de Arcos. Foi a abertura da Calçada da Ajuda que cortou esta estrada e provocou a 

densa construção de habitações e mais tarde das Reais Cavalariças, onde está em 

construção o futuro Museu dos Coches, definindo aquilo que seria denominado pelo 

povo de “rua direita que vai para o sítio da Junqueira”, ou para encurtar: “rua direita da 

Junqueira”, isto é, “rua que conduzia em direitura à Junqueira velha e tradicional, à 

Junqueira de sempre.”101 

 

 

Figura 50 – Esquema dos dois troços que compunham a rua da Junqueira 

 

                                                 
99 Ibidem. p. 19 
100 Ibidem. p. 6-7 
101 Ibidem, p. 7 
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Figura 51 – Vista actual dos dois troços que compunham a rua da Junqueira: a antiga “rua direita da 

Junqueira” e a “rua da Junqueira” (respectivamente) 

 

 

Figura 52 – Cortes esquemáticos actuais dos dois troços que compunham a rua da Junqueira: a antiga 

“rua direita da Junqueira” e a “rua da Junqueira” (respectivamente) 

 

O “sítio da Junqueira”, ou a “Junqueira de sempre”, como lhe chama Mário de 

Sampayo Ribeiro, aparece referenciado já no século XIV, num dos livros da 

Chancelaria do Rei D. Dinis, e pertencia à antiga Quinta das Caldas, “que se estendia 

do início da Junqueira até Belém e se prolongava das praias do Tejo até ao Pátio do 

Saldanha, a meio da Calçada da Boa-Hora.”102  

No início do século XVIII, o Presidente do Senado da Câmara de Lisboa, João de 

Saldanha de Albuquerque, obteve a licença do rei D. Pedro II para aforar parte do 

“terreno à face da estrada”103 entre as Escadinhas de Santo Amaro e Belém. Nesta 

altura vários terrenos do lado Norte da Rua da Junqueira foram comprados por nobres 

e burgueses que ali construíram os seus palácios e casas de veraneio, com grandes 

jardins, terraços e varandas, onde os proprietários podiam usufruir das vistas e ares do 

Tejo e dos montes da margem de Além.  

                                                 
102 SANTANA, Francisco; SUCENA, Eduardo (1994). Dicionário da História de Lisboa, p. 482 
103 Ibidem 
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Destas propriedades, entre Alcântara e Belém, a Norte, alguns autores destacam o 

Palácio Pinto Basto, o Palácio dos Condes da Ribeira, o Palácio Burnay, o Palácio do 

Conde da Ponte, a antiga Quinta das Águias e o Palácio Lázaro Leitão. Nestes 

exemplares, alguns dos quais chegaram até aos nossos dias, com maiores ou 

menores alterações, as varandas e esplanadas, platibandas de balaustradas, janelas 

de sacadas, gradeamentos e jardins eram elementos recorrentes. 104 

 

   

Figura 53 – as varandas, terraços e platibandas balaustradas dos palácios da rua da Junqueira 

 

Nesta primeira fase o “Sítio da Junqueira” havia-se tornado um pequeno “paraíso junto 

ao rio”105, onde em frente aos Palácios se abria o grande areal junto ao Tejo. Ainda 

uma das travessas, a sul da Rua da Junqueira, guarda no seu nome a memória dessa 

praia.  

 

Figura 54 – Lisboa vista da Junqueira, gravura 

                                                 
104 Ver anexo 1 
105 SANTANA, SUCENA (1994), Op. Cit.: p. 482 



lugares de encontro na cidade contemporânea . o caso da rua da Junqueira  
 

 69 

 

Figura 55 – Perspectiva da Junqueira na «vista» de Lisboa que o Perry Vidal estudou.106 

 

Nas imagens apresentadas vemos que no areal junto ao rio, no lado sul da Rua da 

Junqueira, aparecem algumas edificações, que correspondem ao antigo Forte de S. 

João, ou também denominado por prisões da Junqueira, por aí se terem enclausurado 

os presos políticos do século XVIII, entre os quais estiveram alguns dos fidalgos 

envolvidos na conspiração dos Távoras.107 O lugar deste antigo Forte é precisamente 

o local onde se desenvolve o presente projecto. 

 

    

Figura 56 e 57 – Forte da Junqueira, 1939 

 

A sul do Palácio Burnay, onde actualmente estão os pavilhões do Centro de 

Congressos de Lisboa, existiu até meados do século XIX uma elegante alameda, 

ponto de reunião onde os banhistas passeavam, que esteve até certa altura separada 

                                                 
106 São visíveis nesta imagem, de nascente para poente, a quinta dos Álamos (hoje estação dos eléctricos 
da Carris); o Palácio Burnay; o forte de S. João à beira-rio; o palácio dos Saldanhas, onde actualmente é 
o Hospital Egas Moniz e por fim a casa de Lázaro Leitão. [RIBEIRO (1939), Op. Cit.: p. 22] 
107 DIONÍSIO, Sant'anna (apres.) (1988). Guia de Portugal, Volume I, p. 389 
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do leito da estrada por um muro de grades. Este gradeamento desapareceu com o 

assentamento da linha dos americanos, meio de transporte precursor dos eléctricos, 

que também se movia sobre carris mas por tracção animal. 

 

 

Figura 58 - A rua da Junqueira segundo antiga litografia, onde se pode ver, do lado oposto aos Palácio 

dos Condes da Ribeira e Burnay, a cortina gradeada que separava a «alameda» do leito da rua.108 

 

 

Figura 59 – Vista actual da rua da Junqueira. Onde antes existia a alameda de árvores frondosas, tem 

lugar um alinhamento de frágeis espécies arbóreas. 

                                                 
108 RIBEIRO (1939), Op. Cit.: p. 22 
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Figura 60 – Palácio Burnay, c. 1907  Figura 61 – Palácio Burnay, vista actual 

 

Assim se definiam os limites desta rua, entre belos palácios, jardins murados e o vasto 

areal junto ao Tejo, cuja vista terminava apenas nas colinas da outra margem. 

Porém, algum tempo depois começaram a ser cada vez mais numerosas as 

construções do lado sul da Rua da Junqueira, que assim se foi gradualmente 

afastando do rio. Uma das mais notáveis construções nesta margem sul da rua foi o 

extenso edifício da Cordoaria Nacional, obra grandiosa dependente do Arsenal da 

Marinha, e fundada no reinado de D. José, em 1771. Este longo edifício, apesar das 

suas qualidades únicas, constituiu uma das primeiras barreiras entre a Junqueira e o 

Rio Tejo. Esta separação seria efectivada com os aterros da praia, feitos pelo 

empreiteiro Hersent, no século XIX, aquando da construção do Porto de Lisboa e do 

alinhamento das margens do rio. Com eles desapareceu o típico edifício do Porto 

Franco, onde haviam existido as prisões da Junqueira, e sobretudo foi destruída a 

famosa praia, “pitoresco logradouro público de anos e anos…”109 

 

 

Figura 62 – Separação entre a cidade e o rio 

                                                 
109 Ibidem, p. 8 
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Os Palácios a norte da Rua da Junqueira, inicialmente de famílias nobres, foram 

conhecendo vários proprietários e utilizações. O tempo e a ruína de várias famílias 

fidalgas fizeram com que muitos dos belos edifícios se fossem degradando e alguns 

deles passaram para a posse do Estado. Assim foram construídos edifícios 

necessários ao bem-estar da população, como o Hospital Egas Moniz e o Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical, e a rua da Junqueira foi sendo terciarizada, perdendo o 

seu carácter eminentemente residencial. 

 

Além dos notáveis palácios, outros edifícios anónimos compõem a Rua da Junqueira, 

alguns com admiráveis fachadas de azulejos, outros com emolduramentos de janelas 

que datam ainda do século XVIII, outros ainda com os seus pátios e com as suas 

passagens em arco.  

 

   

Figura 63 – Edifícios anónimos da rua da Junqueira, as fachadas de azulejos e as passagens em arco. 

 

Em 1956 a Associação Industrial Portuguesa (AIP), que tinha a sua sede na Rua da 

Junqueira, próximo de Santo Amaro, promoveu pela primeira vez uma FIP (Feira das 

Industrias Portuguesas). Em 1960 a designação de FIP tomou o nome de FIL (Feira 

Internacional de Lisboa) e passaram a ter lugar na Junqueira todas as manifestações 

respeitantes a feiras internacionais. Ao primeiro pavilhão, da autoria de Keil do Amaral, 

juntaram-se em 1994 mais dois pavilhões e recentemente um quarto foi construído. 

Em 1998 a FIL foi transferida para o Parque Expo, na zona Oeste da cidade de Lisboa, 

e nas suas antigas instalações, junto da Junqueira, passou a ter lugar o Centro de 

Congressos de Lisboa. 
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Figura 64 – Centro de Congressos de Lisboa (vista da praça das Indústrias e da Rua da Junqueira, 

respectivamente) 

 

A Cordoaria Nacional, os Pavilhões do Centro de Congressos e novo Museu dos 

Coches, situados entre a Rua da Junqueira, de ritmo mais lento, cheia de vida e tão 

ligada aos passeios, e a Avenida da Índia, via rápida ao longo da frente ribeirinha, 

introduziram uma nova escala na rua. Mas criaram também uma oportunidade para 

actualmente se redefinir o carácter da Junqueira através da função cultural que 

desempenham. A estes viria juntar-se a proposta de projecto do presente trabalho, 

com a criação de um novo Pólo de Industrias Culturais. 

 

      

Figura 65 – O novo museu dos coches, arquitecto Paulo Mendes da Rocha. Uma nova escala na rua da 

Junqueira 

 

Além do edificado a rua da Junqueira define-se de maneira bastante nítida através dos 

elementos complementares que a compõem, o quiosque, os carris do eléctrico, os 

passeios, a pavimentação, mas sobretudo pela forte presença arbórea. Se a parte 

Norte da Rua da Junqueira se encontra desde à alguns séculos bem definida pelos 

palácios e quintas que ali se encontram, a Sul a frente de rua foi até meados do século 

XX caracterizada pela presença quase constante de alinhamentos arbóreos. 
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Mesmo diante da Cordoaria Nacional, a rua da Junqueira definia-se pelo alinhamento 

de árvores, que terminava apenas junto do Altinho da Junqueira, onde tinha início a 

“Rua Direita da Junqueira”. 

  

Figura 66 e 67 – do alinhamento arbóreo entre a Cordoaria Nacional e o Palácio Lázaro Leitão, existente 

ainda em 1966, restam apenas dois exemplares. 

  

Figura 68 e 69 – Da presença arbórea diante da fachada norte da Cordoaria Nacional, visível na fotografia 

de 1961, nada resta. 

 

Actualmente do duplo alinhamento arbóreo que criava a característica alameda de 

passeio e encontro da rua da Junqueira, entre a Cordoaria e Santo Amaro, (como 

mostram as figuras 54 a 58) restam apenas alguns exemplares e outras novas 

árvores, pequenas e frágeis. Praticamente todo o espaço arborizado, que 

caracterizava a rua da Junqueira, foi substituído por espaço de estacionamento. 

 

Figura 70 – Planta esquemática da presença arbórea actual na Rua da Junqueira 
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Figura 71 – Alameda arbórea da rua da Junqueira (local da proposta de projecto desenvolvida no 

presente trabalho), meados século XX 

 

 

   

Figura 72 – Da frondosa alameda resta apenas uma fiada de árvores 

Figura 73 – Os novos e frágeis exemplares arbóreos da rua da Junqueira 
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A Rua da Junqueira desde sempre se caracterizou por ser um lugar de passagem, de 

ligação, entre a cidade e os arredores. Muitos cortejos fúnebres e reais a percorriam 

para chegar ao Mosteiro dos Jerónimos, vários camponeses ali passavam, e 

descansavam das “agruras da caminhada”110, refrescando-se com o “bom vinho do 

termo”111, que se vendia quando apareciam os carros de bois carregados de pipas. 

Mais tarde a instalação dos carris e a circulação dos “americanos” e depois dos 

eléctricos alterou por completo a circulação nesta rua, que não deixou no entanto de 

ser palco de agradáveis passeios pedonais. Mário de Sampayo Ribeiro recorda ainda 

os célebres carros do «Chora», que deslizavam “bonançosamente sobre as calhas dos 

«eléctricos», rebocados pelo chouto certa de nédias muares” ou andavam aos 

solavancos “fazendo penosas cabriolas sobre as pedras da calçada, sempre que eram 

obrigados a sair das calhas”.112 

 

 

Figura 74 – Os primeiros eléctricos da Rua da Junqueira 

 

No século XIX, com o aterro da margem do rio, a abertura da linha de caminho-de-

ferro que liga Cascais a Lisboa e a construção da Avenida da Índia, a Rua da 

Junqueira deixou de funcionar como canal preferencial, em termos de velocidade, 

entre a cidade e os arredores. Deu-se então uma diminuição considerável do seu 

                                                 
110 Ibidem, p. 12 
111 Ibidem, p. 28 
112 Ibidem, p. 30 
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trânsito automóvel, mas viu-se transformada praticamente num parque de 

estacionamento. Apesar da destruição das árvores para criação de mais 

estacionamento, vista anteriormente, assim como a construção de parques 

subterrâneos, o automóvel parece ter tomado de forma anárquica a Rua da Junqueira. 

 

   

Figura 75 e 76 – Estacionamento desregrado na Rua da Junqueira 

 

Aquilo que se propõe e se espera é que a Rua da Junqueira se torne cada vez mais u 

espaço de circulação apenas para os transportes públicos, eléctricos e autocarros, e 

possa reassumir o carácter de espaço de passeio e encontro que em tempos deteve. 

Apesar de tudo, podemos afirmar que a Junqueira constitui, ou pelo menos constituiu, 

um “lugar”. Testemunho disso são as numerosas memórias que foram escritas acerca 

desta rua, de quem lá viveu e passou, das velhas histórias do que ali existia, como a 

loja do ferrador do altinho ou a botica do Victorino113, ou das grandes festas que ali 

tiveram lugar, como os “bailes de Verão ao ar livre na varanda da antiga Sociedade de 

Recreio”114, a animação no “Clube ou Casino da Junqueira” em meados do século 

XIX115, ou ainda a maior enchente deste sítio, aquando da “pomposa tourada” 

realizada em honra do 20º aniversario da Princesa do Brasil, D. Mariana Vitória, em 8 

Julho de 1738, que fez aqui acorrer mais de 12.000 pessoas.116 

Mas uma das provas mais evidentes do carácter fortíssimo deste sítio está na sua 

designação. O topónimo da Junqueira, que remonta pelo menos ao primeiro quartel do 

século XIV, foi justificado por Mário de Sampayo Ribeiro pela existência de maciços de 

                                                 
113 RIBEIRO, Op. Cit.: p. 34 
114 Ibidem. p. 31 
115 Ibidem. p. 23 
116 Ibidem. p. 39 
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juncos no local. Esta planta predominava neste sítio aquando da extensa ponte sobre 

a foz do Rio Seco, que só desapareceu no último quartel do século XVIII, com a 

construção do edifício da Cordoaria Nacional. No Inverno as águas estagnavam 

naquele local, justificando assim, segundo o autor, a presença dos juncos, plantas que 

aparecem em terrenos muito húmidos de águas paradas.117 

Em 1912 o vereador propôs a alteração do nome da Junqueira em homenagem ao 

poeta e dramaturgo D. João da Câmara, que vivera e morrera no Palácio dos Condes 

da Ribeira. Explica-se no “Dicionário da História de Lisboa” que, “imediatamente os 

junqueirenses fizeram uma exposição à Câmara dizendo que não eram contra a 

homenagem que a CML pretendia fazer ao escritor, mas que a fizessem numa larga e 

ajardinada avenida de Lisboa e que conservassem o nome de Junqueira que já vinha 

do século XIII.”118 Este episódio narra não só a forte identidade do local, onde, apesar 

da inexistência dos juncos por tantos séculos, manteve o seu topónimo original, mas 

sobretudo o sentido de pertença que as pessoas que ali vivem e passam têm em 

relação a este local, ao ponto de se denominarem de “junqueirenses”. 

                                                 
117 Ibidem, p. 10-11 
118 SANTANA, SUCENA (1994), Op. Cit.: p. 482 
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4.1. UM PROJECTO PARA A RUA DA JUNQUEIRA 

LUGARES DE ENCONTRO ENTRE A RUA E O RIO 

 

Figuras 77 – Proposta de projecto para a Rua da Junqueira – lugares de encontro entre a rua e o rio 

 

A Cidade e o Tempo 

A cidade é um permanente construir sobre o construído, uma narrativa de tempos, 

ambientes e histórias, onde cada elemento vale por si, mas, mais do que isso, tem um 

papel específico no conjunto. Foi a partir desta premissa que se desenvolveu a 

componente prática do presente projecto final de mestrado, com lugar na Frente 

Ribeirinha de Lisboa, sinal efectivo da gradual conquista da cidade ao rio e constante 

redefinição da imagem da cidade. 

Trabalhando sobre esta fronteira, entre a terra e a água, foi-nos proposta a reflexão e 

exploração de uma abordagem de regeneração e de transformação do território 

construído. O trabalho foi desenvolvido em duas fases, uma primeira de grupo, com a 

análise, diagnóstico e desenvolvimento de uma estratégia de intervenção na área 

ribeirinha entre Belém e Alcântara, e uma segunda fase, individual, focada na área 

expectante entre a Cordoaria Nacional e o Centro de Congressos de Lisboa. 
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Da Junqueira ao Rio 

Numa primeira abordagem ao território em estudo, identificámos a existência de 

diferentes níveis de aproximação da cidade ao rio, nomeadamente as faixas “Cidade – 

Rua da Junqueira”, “Rua da Junqueira – Av. da Índia” e “Av. da Índia – Rio”. Estas 

“faixas”, que foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, nem sempre se articulam 

de forma clara e efectiva.  

Como vimos no capítulo anterior, esta ligação foi em tempos apenas “Cidade-

Junqueira-Rio”, onde a primeira nunca se separava do último, constituindo uma só 

imagem. Ao encarar este território nos dias de hoje identificámos como desafio 

principal uma nova aproximação entre a cidade e o rio Tejo, superando as agressivas 

barreiras que os separam, nomeadamente as oito vias rodoviárias mais duas 

ferroviárias. Como nota, não deixa de ser interessante observar a maneira como se 

superava esta barreira física há cerca de cinquenta anos, e confrontar com a realidade 

que temos hoje. 

 

    

Figura 78 – Passagem de nível em frente à travessa da Galé à Junqueira, [c. 1960] 

Figura 79 – Passagem de nível em frente à Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque 

 

Desenvolvemos também uma leitura longitudinal, em que compreendemos a nossa 

área de trabalho como uma zona entre dois pólos de grande importância para a cidade 

de Lisboa, Belém e Alcântara, que assume um carácter mais de passagem do que de 

permanência.  

Como estratégia à escala territorial, tomámos como referência a Rua da Junqueira, 

com tudo aquilo que foi abordado no capítulo anterior, e a partir dela cerzir as 

diferentes malhas que se nos apresentam. Verificámos que esta rua tem um carácter 

muito forte e intemporal, o que lhe permite manter a unidade mesmo contendo 
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elementos tão distintos como a habitação compacta e os grandes palácios, os jardins 

murados e os longos edifícios longitudinais.  

Como conceito, interpretámos a Rua da Junqueira como um rio, que tanto corre no 

seu leito bem definido, como origina afluentes que o extravasam, levando o que é 

próprio deste rio a outros lugares. A análise da Rua da Junqueira permitiu-nos 

identificar factores que lhe são intrínsecos, como a permeabilidade, a presença 

arbórea, os fluxos de transportes e peões e a vida de rua. São estes que pretendemos 

que extravasem os seus limites, devolvendo a cidade ao rio. 

 

 

Figura 80 – Esquema conceptual: a Junqueira como um rio 

 

À escala urbana procurámos a aplicação destes conceitos, adaptando-os à 

especificidade de cada lugar, com pequenas intervenções que permitem grandes 

mudanças, a “acupunctura urbana”. Pretendemos também explorar o tema das 

“relações”, optando por intervenções de acompanhamento, que possam cerzir o tecido 

urbano, não criando novos factores de diferenciação, mas evidenciando e clarificando 

aquilo que a cidade já nos apresenta, reconstruindo os fragmentos que constituem a 

unidade da cidade.  

Em termos de programa, o objectivo consistiu numa lógica de complementar as 

realidades existentes, nomeadamente trazendo a habitação para a zona mais próxima 

de Alcântara, onde identificámos uma grande abundância de equipamentos e serviços, 

mas a desertificação no horário pós-laboral, e os equipamentos à zona mais próxima 

de Belém. 
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Lugares de Encontro entre a Rua e o Rio 

Numa segunda fase, individual desenvolveu-se a área entre a Cordoaria e o Centro de 

Congressos de Lisboa, a qual na fase de grupo se tinha já identificado o potencial de 

projectar com a paisagem, a partir da forte presença arbórea que sempre caracterizou 

a rua da Junqueira. 

 

     

Figura 81 – A presença arbórea: uma constante na rua da Junqueira 

 

Assim, o “coração” deste projecto é o núcleo central, um jardim que, numa lógica de 

“corredor verde”, estabelece uma continuidade entre o jardim murado, a norte da Rua 

da Junqueira entre o Palácio Pessanha e o Hospital de Egas Moniz, e a frente 

ribeirinha, também arborizada. Desta forma, através do elemento arbóreo, que sempre 

esteve presente no sítio da Junqueira, quer nas grandes quintas e solares, quer na 

elegante avenida arbórea apresentada anteriormente, pretende-se devolver a cidade 

ao rio, ligando através de relações visuais as três faixas identificadas na fase de 

grupo. 

A partir desse centro projectou-se numa lógica de massas, onde os volumes, 

entendidos como “blocos” que se movem e encostam, se vão articulando e criando 

uma sequência de espaços: “bolsas” de estadia, pátios, zonas de transição, de 

permanência, dispositivos de entrada, zonas mais intimistas, mais públicas, jogos 

interior/exterior, passagens “ampulheta”, etc. Transições mais lentas, contemplativas, 

ou mais rápidas, unem os diversos espaços exteriores e interiores, relacionando os 

distintos programas, espaços, cotas… 

Esta sequência de percursos e espaços está intimamente ligada com aquilo que se 

entende como “vida de rua”, trazendo para os vários espaços da proposta de projecto 

características como a liberdade de apropriação, a diversidade de actividades e de 
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utilizadores, o significado e memória dos espaços, a circulação e a possibilidade de 

deambulação. 

Em termos de programa, e embora esta zona tivesse sido pensada na fase de grupo 

como área residencial, depois de uma reavaliação quanto à vocação pública da zona, 

a habitação assumiu um carácter muito específico: uma Unidade Hoteleira de 

complemento ao Centro de Congressos de Lisboa (CCL). Esta escolha esteve também 

ligada com o Plano de Pormenor para o CCL, já aprovado, que prevê a construção de 

um Hotel como potenciador dos serviços apresentados por este centro. 

Procurando uma continuidade com a fase de grupos, tomou-se como objectivo ao 

nível funcional estabelecer relações e sobretudo servir e complementar o existente. 

Assim, se o Hotel se associa ao CCL, trazendo a vida no horário pós-laboral a uma 

zona quase exclusivamente de serviços, um novo Pólo de Industrias Culturais, com 

oficinas e ateliers, zonas expositivas e galerias de arte, nasce em articulação com a 

Cordoaria Nacional, que actualmente serve a cidade como espaço expositivo. Esta 

referencia à cultura integra-se num plano mais vasto, onde se incluem também o novo 

Museu dos Coches, o Museu da Electricidade, a Biblioteca de Belém e o Museu da 

Carris, que visa reestruturar também através desta sequencia de espaços culturais a 

identidade desta zona da cidade. 

Ao nível arquitectónico os espaços criados na proposta procuram relacionar-se com o 

rio através de varandas e terraços, tal como os antigos palácios da Rua da Junqueira. 

Assim, subindo a cota dos espaços exteriores, à semelhança do Centro de Cultural de 

Belém, torna-se possível superar a barreira da Avenida da Índia e estabelecer uma 

relação clara com o Rio Tejo. São quatro os volumes que assim se assumem como 

terraços sobre o rio: o espaço do jardim central da proposta, elevada a um metro e 

meio da cota da rua, que faz alusão aos jardins murados da Rua da Junqueira; o 

volume mais próximo da Cordoaria, elevado dois pisos (seis metros e meio) em 

relação à cota da rua, cujo terraço dá acesso ao terceiro volume, um metro mais 

elevado, cujo amplo terraço serve de esplanada ao restaurante panorâmico; e o último 

dos volumes, mais próximo do Centro de Congressos, que serve de terraço aos seus 

utilizadores do hotel. 

 

Figura 82 – Esquema conceptual dos espaços e relações criadas no projecto 
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Como mostra o esquema, entre os volumes que criam terraços sobre o rio e os 

volumes que conformam a Rua da Junqueira, é criado um espaço intimista, em pátios 

intimamente relacionados com o edificado que os conformam com uma franca ligação 

entre interior e exterior. Estes espaços pretendem-se também com uma grande 

liberdade de apropriação, de pequenas exposições, instalações ou espectáculos. A 

linguagem arquitectónica dos grandes vãos que se projectam para o interior da 

fachada, criando espaços de descanso ao nível do piso térreo, sublinha esta 

intimidade do espaço. 

Perante a Avenida da Índia os volumes que compõem o projecto assumem um 

carácter de fortaleza e encerramento, em resposta a agressividade desta via, onde a 

dureza do betão é quebrada pela textura conferida pelas cofragens de madeira na 

vertical. Ao mesmo tempo em alguns pontos a fachada é interrompida pelos grandes 

vãos que se projectam para o exterior em volumes de madeira, que por detrás das 

portadas oferecem pequenas varandas aos quartos do hotel, com algumas referências 

à linguagem arquitectónica de Louis Kahn.  

 

   

Figura 83 – Fotomontagens da proposta de Projecto 

 

O confronto com a Rua da Junqueira traduz-se sobretudo pela preservação da 

presença arbórea hoje existente, que serve de cortina aos edifícios, neste ponto 

dedicados principalmente ao comércio. Entre os volumes que conformam a rua abrem-

se alguns espaços de pausa e a contemplação do movimento da rua, numa linguagem 

contemporânea de recuos, pilares e palas, que além de oferecer sombreamento, 

constituem elementos simbólicos que, aludindo à presença arbórea, marcam 

dispositivos de entrada e passagens. 

 

Ao longo do desenvolvimento do projecto exploraram-se as potencialidades do espaço 

da rua como gerador de relações entre elementos, ambientes e pessoas, em escalas 

de intervenção distintas, numa leitura crítica sobre a cidade, a história e a 

contemporaneidade. 



lugares de encontro na cidade contemporânea . o caso da rua da Junqueira  
 

 85 

5. POSSÍVEIS CONCLUSÕES 

 

No início deste trabalho foi proposta a procura de um método de transformação das 

cidades em “sítios mais agradáveis para viver”, e tomou-se como ferramenta a “rua”. 

Viu-se que a rua, ao longo dos tempos, sempre desempenhou um papel fundamental 

na transformação do tecido urbano. A evolução das formas, do entendimento e da 

utilização das ruas reflecte as diferentes épocas de uma sociedade em constante 

mutação. Os primeiros caminhos foram lugar de vida comunitária das tribos 

sedentárias, as ruas da polis grega constituíram um prolongamento da àgora e nas 

sinuosas vielas medievais fluíam constantemente bens e pessoas. As geométricas e 

harmoniosas ruas renascentistas deram origem às majestosas avenidas barrocas e, 

posteriormente, aos “boulevards” da cidade oitocentista. No século XX evidenciaram-

se os problemas que as ruas traziam à cidade, optando-se pela sua recusa e 

abandono. Mas logo se viria a regressar à rua, em defesa das qualidades e 

potencialidades não encontradas nas alternativas propostas. 

O que se verifica com esta evolução e mutação contínuas é a intemporalidade da rua, 

que se actualiza constantemente. O seu dinamismo, tanto fruto de intervenções 

espontâneas como de operações programadas, associa-se à certeza de que uma rua 

vai ser sempre uma rua. Essa constância oferece segurança, especialmente na nossa 

cultura mediterrânica, que se caracteriza por uma especial predilecção pelas ruas, os 

passeios, a sua apropriação e observação. 

Ao longo do trabalho abordaram-se vários temas que se consideram enriquecedores 

por salientarem diferentes aspectos da rua.  

Procurou-se inicialmente a caracterização física da rua, a partir do seu 

dimensionamento e da definição dos seus limites, em particular dos edifícios que a 

conformam e suas utilizações. Este aspecto quantitativo foi enriquecido pelas variáveis 

qualitativas e pelos diversos elementos que complementam e caracterizam o espaço 

da rua. 

Em seguida, complementou-se esta primeira abordagem com uma visão mais 

funcionalista da rua, pondo em evidência aquela que é a vocação específica do 

espaço canal: a circulação de bens e pessoas na cidade. Apontaram-se ainda alguns 

problemas da rua relacionados com este aspecto, causados sobretudo pelo domínio 

do automóvel nas ruas urbanas, e propõem-se alguns caminhos para a “domesticação 

do automóvel”. 
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Enriquecendo as duas aproximações anteriores, introduziu-se uma visão social do 

espaço da rua, enquanto lugar de pessoas, de encontro, de passeio e de convívio. 

Aprofundou-se também a riqueza do espaço da rua enquanto espaço de liberdade, de 

apropriação e a sua potencialidade de ser “palco urbano” para a expressão de ideias 

ou culturas. 

Em complemento do anterior tratou-se do tema do espaço público, e da natureza 

pública da rua, em comparação com os espaços privados e colectivos que vão 

também compondo a cidade.  

Em seguida destaca-se uma visão mais abstracta, mas não menos importante, da rua. 

Trata-se da sua capacidade de marcar e guardar a memória de um povo e de um 

indivíduo, que aponta para o fim último de construir identidades e dar sentido à 

existência humana. 

Cada uma destas abordagens vem responder à provocação de Yves Lequin, quando 

questiona se a rua não será hoje apenas expressão da “beleza do morto”. Por cada 

um dos motivos apresentados, entre tantos outros não referidos, a rua mantêm-se 

actual. O homem continua à procura de lugares de expressão pública, de 

manifestação, de passeio anónimo, de encontro e de memórias. Espaços contidos, 

com carácter forte, que não podem ser substituídos pelos jardins intermináveis da 

cidade Moderna. 

Esses espaços continuam a ser as ruas. Por isso, a rua não está morta. Continua a 

pulsar, viva e forte. É incubadora das vivências urbanas. 

Como demonstração dos temas e argumentos apresentados, apresenta-se o caso da 

Rua da Junqueira, a sua história e as suas potencialidades. Se hoje se verifica a 

desvalorização de muitas das qualidades inerentes a este centenário “sítio à beira rio”, 

a proposta de projecto incide precisamente na recuperação destas particularidades, 

procurando através da vida de rua, com tudo aquilo que foi referido, devolver a rua e a 

cidade ao rio. 

 

 

 

 

Número de total de palavras ………………………………….18 767 

(exclui resumos, índices, bibliografia e anexos) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – NOTAS SOBRE ALGUNS DOS PALÁCIOS DA RUA DA JUNQUEIRA  

Neste anexo apresentamos algumas fotografias, pequenas notas e a localização actual 

daqueles que foram os principais Palácios, solares e quintas da Rua da Junqueira, 

seguindo o sentido de Alcântara para Belém: 

O primeiro que nos aparece é o Palácio Pinto Basto, que em boa verdade não se situa na 

rua da Junqueira, mas sim na Rua 1º de Maio, e tem entrada junto da calçada de Santo 

Amaro. Este Palácio, que constituiu em tempos um dos mais significativos do Sítio da 

Junqueira albergando várias pessoas ilustres, sofreu várias alterações ao longo dos anos, 

tendo sido recentemente reabilitado para dar lugar a um pequeno condomínio de 

apartamentos de luxo, vencedor do Óscar do Imobiliário Português 2008 – Melhor 

Empreendimento de Habitação. 

 

 

Figura 1 – Planta esquemática de localização do Palácio Pinto Basto 

 

 

        

Figura 2 e 3 – Antigo Palácio Pinto Basto, vistas actuais 
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Em seguida aparece o imponente Palácio da Ribeira Grande, com uma extensa fachada 

composta por dois andares, que albergou várias instituições de ensino, a última das quais 

a Escola Secundária Rainha D. Leonor. Hoje este edifício está em vias de classificação 

pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), e tem 

um projecto para um “museu-hotel”, integrado no "Plano de Pormenor em modalidade 

simplificada de projecto urbano para o Centro de Congressos de Lisboa".  

 

 

Figura 4 – Planta esquemática de localização do Palácio da Ribeira Grande 

 

    

Figura 5 – Palácio da Ribeira Grande, 1935;            Figura 6 – Capela do Palácio da Ribeira Grande, [s.d.] 

 

    

Figuras 7 e 8 – Palácio da Ribeira Grande, vistas actuais 
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Logo depois vem o Palácio Burnay, ou Palácio dos Patriarcas, que além das ter sido 

habitação de nobres e dos prelados da Patriarcal (onde esteve instalada uma das mais 

notáveis colecções de arte do país), serviu também de seminário e, após ter sido adquirido 

pelo Estado, ali funcionaram alguns órgãos e institutos, tal como o Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas. Actualmente alberga os Serviços de Acção Social da 

Universidade Técnica de Lisboa e o Instituto de Investigação Cientifica Tropical. 

 

 

Figura 9 – Planta esquemática de localização do Palácio Burnay 

 

     

Figuras 10 e 11 – Palácio Burnay, meados do século XX 

 

 

   

Figura 12, 13 e 14 – Palácio Burnay, vistas actuais 
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Junto ao Palácio Burnay está o Palácio do Conde da Ponte, que além de casa de nobres, 

serviu também de colégio, instalações da representação da Noruega, e é hoje a sede da 

Administração Geral do Porto de Lisboa 

 

 

Figura 15 – Planta esquemática de localização do Palácio do Conde da Ponte 

 

 

Figura 16 – Palácio Conde da Ponte, 1966 

 

 

Figura 17 – Palácio Conde da Ponte, vista actual 
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Após um largo jardim que serve de logradouro ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 

pertencente à Universidade Nova de Lisboa, vem o Palacete Pessanha/ Valada, antiga 

casa de nobres onde tem hoje lugar o Departamento de Relações Internacionais e 

Convenções de Segurança Social.  

 

 

  

Figura 18 – Planta esquemática de localização do Palácio Pessanha 

 

 

 

Figura 19 – Palácio Pessanha, 1965 

 

 

Figura 20 – Palácio Pessanha, vista actual 
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Onde hoje tem lugar o complexo do Hospital Egas Moniz podem encontrar-se debruçados 

sobre a rua da Junqueira, nas extremidades opostas do gradeamento, dois pequenos 

pavilhões mal enquadrados no conjunto moderno. Tratam-se de construções iguais e 

simétricas, de calcário branco e de planta quadrada com janela neogótica. Estes pavilhões 

constituem provavelmente alguns dos mirantes sobre a rua, ou «merendeiras»1, que 

pontuavam a antiga cerca do Palácio da Ega, em tempos “coração do sítio da Junqueira”, 

com um magnífico solar e majestosos jardins, que mais tarde deu lugar ao Palácio do 

Saldanha, e posteriormente ao Hospital Colonial e ao Arquivo Histórico Colonial. 

 

      

Figura 21 – Planta esquemática de localização da Quinta da Ega ou do Saldanha 

 

       

Figuras 22 e 23 – Gradeamento da Quinta da Ega ou do Saldanha, início do séc. XX. 

                                       

                          Figura 24 e 25 – Hospital Egas Moniz e antigas «Merendeiras», vistas actuais  

                                                 
1 RIBEIRO, Mário de Sampayo (1939). Do Sítio da Junqueira, p. 26 
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Neste ponto, do lado Sul da Rua da Junqueira, tem início um dos mais notáveis edifícios 

da cidade de Lisboa. Trata-se da longa fábrica da Cordoaria Nacional, datada de 1771, 

onde se procedia à fabricação de cabos e à tecelagem de velas e bandeiras para fins 

marítimos. Este edifício perdeu a sua simetria original com a ampliação de um andar no 

corpo a nascente, quando ali se situava o Deposito Militar Colonial. A Cordoaria Nacional 

chegou também a albergar o Hospital Colonial, os Tribunais da Marinha e a Escola de 

Medicina Tropical. Actualmente a nave principal e o torreão norte são utilizados para 

variados tipos de eventos, mas servem sobretudo como espaços expositivos.  

 

 

Figura 26 – Planta esquemática de localização da Cordoaria Nacional 

 

       

Figura 27 – Cordoaria Nacional, anos 40;              Figura 28 – Fachada Norte da Cordoaria Nacional, 1961 

 

        

Figura 29 e 30 – Cordoaria Nacional, vistas actuais 
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Diante da Cordoaria surge um gradeamento sobre o qual frondosas espécies arbóreas se 

debruçam para a rua da Junqueira. Trata-se da antiga Quinta das Águias, da qual já em 

1039 se descrevia o belo jardim arborizado, onde junto do gradeamento havia um 

magnifico exemplar de “bela sombra”. 

 

 

Figura 31 – Planta esquemática de localização da Quinta das Águias 

 

      

Figura 32 – Portão da Quinta das águias, [195-];     Figura 33 – Quinta das Águias, 1966 

 

      

Figuras 34 e 35 – Quinta das águias, vistas actuais 
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Após esta quinta um alargamento na rua da Junqueira dá lugar a um pequeno chafariz, 

construído em 1821, para o qual se canalizaram águas captadas no Alto de Santo Amaro e 

imediações do Rio Seco. Este local marca também o antigo eixo de simetria do vasto 

edifício da Cordoaria Nacional. 

 

  

 Figura 36 – Planta esquemática de localização do Chafariz da Junqueira (ou da Cordoaria) 

 

     

Figura 37 – alçado do Chafariz da Junqueira;      Figura 38 – Chafariz da Junqueira, meados do século XX 

 

    

           Figura 39 - Chafariz da Junqueira, 1959;                 Figura 40 – Chafariz da Junqueira, vista actual 
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Diante do lado poente da Cordoaria Nacional, surge aquele que foi em tempos “a mais 

linda casa do sítio da Junqueira”
 2. Trata-se do Palácio de Lázaro Leitão, parte de uma 

vasta propriedade, que actualmente a serve as instalações da Universidade Lusíada.  

 

 

 

Figura 41 – Planta esquemática de localização do Palácio de Lázaro Leitão 

 

    

Figura 42 – Palácio de Lázaro Leitão, 1950;            Figura 43 – Palácio de Lázaro Leitão, 1966 

 

    

Figuras 44 e 45 – Palácio de Lázaro Leitão, vistas actuais 

                                                 
2 RIBEIRO, Mário de Sampayo (1939). Do Sítio da Junqueira, p. 30 
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Anexo 2 – PEÇAS DESENHADAS 
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