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I. RESUMO 

A temática da rua abrange não só a cidade, segundo uma visão macro, mas enquanto espaço 

que é de todos, funciona como um mediador ‘entre’ esta e a arquitectura. O objectivo do trabalho 

centra-se na compreensão e análise desta interacção, desde um lugar intermédio e portador de uma 

identidade – morfológica, social, cultural, económica, histórica –, a um espaço articulador e 

multifuncional, potenciando a criação de ambientes distintos. Assim, como uma unidade que integra 

diversas componentes, o enfoque é dado aos espaços e elementos arquitectónicos que interagem 

com a rua, tanto numa relação de proximidade como de distância, gerando lugares de encontro, de 

convívio e intimidade, enquanto potenciadora de urbanidade.  

Neste contexto, a Rua das Portas de Santo Antão, uma das ruas mais emblemáticas da cidade 

de Lisboa, é testemunha de histórias e tempos que lhe foram deixando marcas impregnadas de vida 

e de saber, como uma porta medieval da cidade muralhada, um reflexo de uma vida boémia 

nocturna, até à sua actual vida cultural e turística. Neste âmbito, a intervenção do projecto propõe a 
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adaptação do Palácio da Anunciada, um dos vários palácios que integram esta rua, reforçando a sua 

distinta e singular identidade, introduzindo uma componente contemporânea na vida deste eixo. A 

reciprocidade entre o tema da rua e esta secular propriedade ocorre de modo coerente, segundo 

uma adaptação programática do edifício, reformulando algumas das suas características formais, 

(re)afirmando um cúmplice diálogo entre a sua fachada e a rua, que ao penetrar no edifício, ganha 

uma nova dimensão, não só numa relação de nível, mas também, segundo um plano superior que se 

debruça sobre ela. A rua passa, assim, a fazer parte integrante do edifício, e a reabilitação do Palácio 

da Anunciada é projectada de acordo com os critérios expostos ao longo da dissertação e dos 

suportes arquitectónicos e técnicos. 

Em suma, a rua é habitada, numa relação de cumplicidade com a arquitectura, dotando-a de 

marcas e singularidades moldadas pelo tempo e apropriação dos espaços, como um lugar vivo que 

testemunha nas relações que estabelece, uma identidade e vivência próprias. Entre as principais 

conclusões destaca-se a necessidade da rua enquanto espaço público, e da arquitectura enquanto 

edificado, de serem peças complementares, que muitas vezes se sobrepõem, potenciando a sua 

(re)caracterização e (re)afirmação enquanto um lugar identitário e referencial da cidade, que é de 

todos. 
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II.ABSTRACT 

The street as a theme does not only include the city area from a global point of view, but also 

as a public place that belongs to everyone, works as a mediator between itself and architecture. 

This dissertation’s purpose is to understand and analyze this interaction, which takes place 

not only in an intermediate yet changeable place as a carrier of identity -  social, cultural, economical 

and historic – but also as an articulator and a multifunctional space, enhancing the creation of 

distinct environments and atmospheres. I shall focus on the many elements that compose it as a 

unit; I will especially be shedding light on the architectural spaces and elements that interact with the 

street both in proximity as well as from a distant aspect. To summarize, this interaction notably 

creates meet-up places, socialization, familiarity and intimacy, while enhancing urbanity. 
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 In this context, one of the most emblematic streets of the city of Lisbon, Rua das Portas de 

Santo Antão bears witness to stories and times which left impressions of life and knowledge 

embedded on it: an opening gate to the city walls, a reflex of the city’s bohemian night or even the 

actual cultural and touristic life that it embraces. This project’s intervention proposes the adaptation 

of Palácio da Anunciada, one of the palaces located in this street, reinforcing its distinct and singular 

identity and introducing a contemporary component in this street’s life. Reciprocity between the 

street theme and this old estate is a very coherent one based on a programmatic adaptation of the 

building, revising some of its formal characteristics, (re)affirming an intimate dialogue between its 

front and the street. The street will inevitably penetrate the inside of the building, reaching a new 

dimension which occurs not only at a level relationship but also relating to a superior plan that will 

be overlooking it. The street becomes part of the building where the rehabilitation of Palácio da 

Anunciada is projected according to the criteria mentioned along the dissertation and supporting 

documentation both architectural and technical.  

In sum, the street is overwhelmed by architecture in an intimate relationship which provides 

impressions and singularities formed by time, adapting spaces like a living place that witnesses, in the 

relationships it creates, an identity and experience. Among the main conclusions of this project, I can 

stress the purpose of the street, as a public place, and the purpose of architecture, as a building. 

Both are complementary pieces that overlap each other and engage in a (re)characterization and 

(re)affirmation of the street as a unit of identity creation and point of reference within the city - the 

street is a place for everyone.  

 

Key-words: 
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 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação aborda a rua como um espaço mediador, segundo a ideia de um lugar 

intermédio, um espaço existente entre o construído, que tem sido uma presença constante na 

articulação do espaço urbano e arquitectónico nas cidades. A rua está para além de um lugar de 

passagem e de distribuição, retomando o seu carácter polivalente, onde as pessoas, actividades, 

edifícios e espaços a eles adjacentes se sobrepõem, interagindo e funcionando como um todo, no 

sistema que é a cidade. A vida entre os edifícios reflecte-se na rua, como um espaço identitário e 

significativo nas cidades. 

Deste modo, a cidade é apreendida ao percorrer as suas ruas, onde a criação de ambientes 

visuais de qualidade facilitam a sua leitura e percepção, estimulando o desenvolvimento de relações 

interpessoais de bem-estar. O ambiente da rua enquanto espaço público, tem sido alvo de 

perturbações e desvalorizações induzidas maioritariamente pelo automóvel, pela contínua 

‘privatização’ da rua e pela insegurança e indevida apropriação daí associada. É neste sentido que 

pensar a rua, na qualidade de estrutura multifuncional e de mediador entre espaços, deve 

acompanhar numa constante actualização, o crescimento das cidades e adaptar-se às novas 

valências que vão surgindo. Em muitas ruas e edifícios na cidade, este espaço ‘entre’ constitui ainda 

um lugar monofuncional, somente de circulação, rejeitando a sua importância enquanto lugar de 

encontro e de contacto social. As ruas enquanto espaços públicos das cidades e edifícios têm de ser 

vistas como máquinas geradoras de desenvolvimento, lugares vivos de interação, de permanência e 

convívio entre as pessoas, que tanto modelam, como são modelados. Desta forma, a dissociação 

entre o espaço público e o edificado deixa de ser visto como uma barreira, algo incerto e 

desqualificado, incentivando o individualismo e segregação, adquirindo uma maior dinâmica ao 

restabelecer o seu papel de intermediário na articulação de construção de espaços e de promotor de 

relações de vizinhança, de convívio e de entreajuda comunitária. 

Como peça-chave, é neste sentido que a arquitectura contribui para uma (re)caracterização e 

(re)afirmação da rua, uma vez que ambas são pensadas como peças integrantes uma da outra. Na 

relação morfológica e social dos espaços, proporcionam grandes momentos de tensões e passagens 

que remetem para a dialética do público e privado, do exterior e interior, dos diferentes planos sobre 
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a rua e seus elementos, como varandas, janelas e portas, estabelecendo relações de proximidade e 

de distância. Esta sobreposição de diferentes espaços, onde apesar de existirem claras demarcações 

territoriais de jogos de limites e gradações, é procurada uma continuidade e homogeneidade 

segundo uma hierarquização e leitura dos espaços, enquanto lugares de interação entre o 

observador e o observado. 

Assim sendo, este é o centro da presente dissertação de mestrado, onde se estuda a rua 

como um lugar vivo portador de uma identidade morfológica, social e cultural, num constante 

diálogo com a arquitectura, estimulando o convívio e a aproximação das pessoas, nas relações 

espaciais que estabelece. 

   Objectivos 

O tema da rua em argumentação deverá ser exposto de modo a responder a uma série de 

questões e atingindo um vasto leque de objectivos. 

a) Definição e sustentação do termo rua, na sua origem, e o diferente papel que 

desempenhou em períodos marcantes na cidade; 

b) Como e quais as razões que levam a rua, enquanto um lugar intermédio, a ser um 

referencial de identidade e de leitura das cidades. Procura-se compreender os princípios 

morfológicos e sociais que poderão sustentar e dinamizar a sua versatilidade; a 

multifuncionalidade dos papéis desempenhados pela rua, que estão para além de um 

mero espaço de circulação e passagem; 

c) Enquanto um lugar ‘entre’ vários ambientes e espaços, procura-se entender onde e 

como são estabelecidas, simultaneamente, relações de familiaridade e intimidade, mas 

também, de afastamento e de limite, entre a rua e a arquitectura, nos seus espaços e 

elementos arquitectónicos, que muitas vezes se encontram sobrepostos, integrando 

ambos os campos; 

d) Para sustentar o para quê das questões colocadas sobre a rua na cidade e arquitectura, 

segundo diferentes escalas e papéis desempenhados, procura-se uma análise e 

compreensão de casos de estudo concretos; 
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e) Numa proposta prática, de acordo com a vocação da Rua das Portas de Santo Antão, 

segundo a especificidade do edificado e das actividades, da pesquisa e dos pressupostos 

realizados, potenciará a aplicação desta noção de rua. 

Para a aplicação, concretização e exposição pretendida, é necessário explorar o tema da rua 

na contemporaneidade da cidade e sociedade, uma vez que é desafiada por constantes mudanças e 

oscilações, onde a complexidade, segundo diferentes níveis, pode desencadear um processo de 

reabilitação, tanto nela própria, como em todo o espaço envolvente, edificado, actividades e 

vivência. 

   Metodologia 

A presente dissertação, quer na vertente teórica como prática, foi elaborada com base numa 

primeira recolha e processamento da informação, segundo um olhar crítico, e na aplicação prática 

desses princípios na realização do exercício.  

Para tal foram utilizados diferentes métodos de pesquisa, nomeadamente uma pesquisa 

bibliográfica de autores – estudo de obras teóricas de referência tanto a nível de princípios teóricos 

como de orientações práticas – pesquisa documental – arquivos de documentos históricos, escritos 

e gráficos, referentes à Rua das Portas de Santo Antão e Palácio da Anunciada, em relação à sua 

evolução, ocupação, relação com a cidade e características do edificado; recolha de desenhos 

rigorosos junto de algumas entidades proprietárias dos edifícios adjacentes à rua, nomeadamente 

dos CTT, e concretamente ao Palácio da Anunciada, pelo actual proprietário, o Marquês de Rio 

Maior; recolha de um documentário televisivo junto da operadora de televisão, RTP – análise de 

casos de estudo – pesquisa de obras de arquitectura, como referências e sustento dos princípios 

conceptuais argumentados, que não só se aproximam à abordagem procurada no presente exercício 

de projecto, mas que possam ser transportados para a própria proposta. 

O presente documento encontra-se organizado em oito pontos, subdividido em duas partes, 

que não incluem a introdução e as considerações finais. Na primeira parte, numa referência exclusiva 

sobre rua, expõem-se os seus princípios teóricos como um mediador ‘entre’ a cidade e a 

arquitectura, e as potenciais relações de identidade, proximidade e/ou distância. Na segunda parte, 
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no exercício prático de projecto é realizado um enquadramento da Rua das Portas de Santo Antão na 

cidade de Lisboa, sendo apresentados casos de estudo de referência ao projecto, e finalmente, 

culminando na proposta que se encontra dividida segundo um âmbito mais urbano – a rua – e num 

mais específico – o edifício. 

Após a (1) introdução, a primeira parte do trabalho é iniciada com (2) a rua em definição e 

enquadramento, onde esta é definida e enquadrada segundo momentos mais marcantes na 

formação e definição das cidades. Seguem-se um conjunto de princípios que projectam a rua como 

um referencial identitário da cidade, como um espaço construído e vivido, uma vez que agrega de 

forma sequencial os diferentes tipos de espaços públicos, potenciando a criação de ambientes 

distintos como lugares de encontro, de desenvolvimento de actividades e de relações de convívio, na 

criação de urbanidade. Realça-se ainda a (4) relação de proximidade e/ou distância entre a rua e o 

edifício, na dialética do público e privado, nos diferentes elementos arquitectónicos dos planos 

térreo e superior que compõem o edifício e a rua. 

O segundo separador, tomando conhecimento das premissas desenvolvidas na primeira 

parte, é introduzido com uma leitura sobre a (5) Rua das Portas de Santo Antão, onde é feita uma 

interpretação do lugar, num enquadramento histórico de uma das ruas mais distintas da cidade de 

Lisboa. Assim, o ponto que aborda os (6) casos de estudo procura enumerar diferentes referências, 

segundo diferentes escalas de intervenção – tanto na rua como no edifício – que servem de âncora à 

(7) proposta do projecto final. A finalização do documento é rematada com as (8) considerações 

finais, numa reflexão sobre a argumentação e produção realizadas, onde uma terceira parte encerra 

o documento ao incluir os painéis síntese do projecto realizado. 
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 A RUA: DEFINIÇÕES E ENQUADRAMENTO 

 

O presente capítulo propõe-se a estabelecer algumas raízes históricas, aspirações e 

momentos mais significativos da cidade, que culminaram na definição dos vários papéis da rua ao 

longo dos tempos até aos dias de hoje, para depois se debruçar sobre ela num olhar conceptual. Em 

que é que consiste a rua e o que é que a torna num lugar de referência na cidade, nas relações que 

estabelece entre o edificado e a vivência urbana, e de que forma é que a arquitectura influencia a 

sua caracterização e vice-versa. Numa aproximação a uma possível resposta, é delineada a ideia de 

multiplicidade de um espaço que consagra e reconhece várias funcionalidades, de unidade na 

imagem que cria e na relação de interacção entre os indivíduos e a massa construída, de modo a 

estabelecer uma consciência das potencialidades do papel da arquitectura neste processo, que nos 

irá acompanhar no desenrolar da presente dissertação. 

   Uma Presença Constante na Cidade 

A palavra rua tem a sua origem no latim ruga, sulco ou vinco na pele que surge com o passar 

do tempo, à medida que são adicionados anos ao corpo. A mesma lógica é aplicada para a rua, que 

esta nasceu do caminho que é percorrido e calcado sucessivamente, ao longo do tempo. É neste 

contexto que os caminhos foram traçados pelos animais, uma vez que eles percorrem o território, à 

medida que os seus donos o exploram. Evitando as perturbações, as barreiras, as irregularidades do 

terreno, os primeiros animais traçam percursos, maioritariamente aos ziguezagues, enquanto que os 

vindouros apenas o seguem, denunciando ainda mais o caminho, ou seja a futura rua. É ao longo 

destes percursos que se fixam as primeiras casas e se formam as primeiras aldeias. 

Primordiais das cidades, as aldeias detêm muitas das características que foram importadas 

para as cidades, sendo hoje reconhecidas. As primeiras aldeias do Neolítico estão para além da 

construção de recintos muralhados e de abrigos de protecção, uma vez que é presenciada uma 

relação entre o espaço interior-privado do abrigo, e o exterior-público pertencente à comunidade 

que aí vive. Este espaço ‘entre’ a construção, entendido como as primordiais ruas e praças, está para 
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além de zonas de circulação e de acesso, sendo potenciais lugares de interação e de actividades, 

onde “no meio de seus canteiros e campos, formava uma nova espécie de colônia; uma associação 

permanente de famílias e vizinhos, de aves e animais, de casas silos e celeiros”1, onde durante o dia, 

as crianças podem brincar sem a supervisão dos pais que estão a trabalhar fora do recinto, e durante 

a noite, o gado pode descansar em segurança, sem ameaças de predadores. Por outro lado, a rua 

tornou-se propícia à criação de laços de familiaridade e de segurança, ao desenvolver as primeiras 

noções do conceito de vizinho, “aquele que mora perto, dentro de uma distância onde é fácil chamá-

lo, compartilhando as crises da vida, velando os que agonizam, chorando solidariamente pelos 

mortos, rejubilando-se num banquete nupcial ou num nascimento.”2, onde a relação de permanência 

física e de continuidade social, presenciada entre o interior do abrigo – privado – e o espaço exterior 

– público – proporciona “a ordem e a estabilidade da aldeia, juntamente com seu muro maternal, 

sua intimidade e sua continuidade”3, forças que estão na base primordial do nascimento das cidades. 

 

                                                           
1
 Lewis Mumford; “A Cidade na História – Suas Origens, Transformações e Perspectivas”; (Tit. Orig.: “The City In History – Its Origins, Its 

Transformations And Its Prospects”); 5ª ed.; Martim Fontes; São Paulo; 2008; Pag.13. 
2
 Lewis Mumford; “A Cidade na História – Suas Origens, Transformações e Perspectivas”; (Tit. Orig.: “The City In History – Its Origins, Its 

Transformations And Its Prospects”); 5ª ed.; Martim Fontes; São Paulo; 2008; Pag.15. 
3
 Lewis Mumford; “A Cidade na História – Suas Origens, Transformações e Perspectivas”; (Tit. Orig.: “The City In History – Its Origins, Its 

Transformations And Its Prospects”); 5ª ed.; Martim Fontes; São Paulo; 2008; Pag.15. 

Fig. 1) Aldeia Neolítica de Aichbuhlim Federseemor, na Alemanha. Fonte: 
Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: “Storia della Citá”); 4ª ed.; 
Editora Perspectiva; São Paulo; 2009. 

Fig. 2) Citânia de Briteiros, povoado proto-
histórico, em Guimarães, Portugal. Fotografia da 
autora. 

Fig. 1) Aldeia Neolítica de Aichbuhlim Federseemor, na Alemanha. As primordiais ruas e praças, um espaço colectivo caracterizador 
destas sociedades, onde se desenvolvem as primeiras noções de vizinhança; Fonte: Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: 
“Storia della Citá”); 4ª ed.; Editora Perspectiva; São Paulo; 2009; 
Fig. 2) Citânia de Briteiros, povoado proto-histórico, em Guimarães, Portugal. As ruas constituem o elemento essencial para a 
definição das áreas urbanas; organizadas hierarquicamente. Além disso, uma canalização em pedra, acompanha grande parte do seu 
projecto. Fotografia da autora. 
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A rua enquanto espaço primordial na formação da cidade, onde a construção é feita de fora 

para dentro, revela-se um lugar polivalente, agregando um conjunto de funcionalidades. Para além 

de facilitar o acesso, na cidade egípcia, a rua desempenha um papel técnico de canal de escoamento 

das águas pluviais e esgotos, mas é na cidade grega que ganha verdadeiramente uma dimensão 

pública. Com o desenvolvimento de edifícios públicos para uso colectivo – assembleias, câmaras 

municipais e teatros – a cidade torna-se numa estrutura mais complexa, ao reconhecer o âmbito 

público nos edifícios e instituições, criando espaços de encontro e de ócio, de comércio e de 

discussão, onde a ágora é a expressão espacial dos direitos sociais, ainda que direitos de uma classe 

exclusiva. Continuada pelos romanos, a rua é aperfeiçoada quer na vertente técnica, de canalização e 

pavimentação, como segundo os princípios urbanísticos na hierarquização das ruas, como as vias 

públicas de principal acesso na e à cidade, as vias privadas que eram cedidas a acesso público sob 

pagamento de caução e as ruas secundárias como as ruas municipais dentro da cidade. 

Por outro lado, as cidades medievais introduzem a rua como o palco e cenário da cena 

religiosa, apesar da igreja ser a estação final, eram pelas ruas que a procissão passava e que se dava a 

conhecer ao público. Já a cidade islâmica deixa-nos uma cidade intimista e misteriosa, onde a noção 

de vivência do espaço público, da ágora, é negada e transportada para o interior das casas, o pátio, 

originando uma cidade de carácter privado. As ruas, embora cheias de vida com as vendas nos 

Fig. 3) Plano da cidade de Timgad. Fonte: Fernando Chueca Goitia; 
“Breve História do Urbanismo”; (Tit. Orig.: “Breve Historia del 
Urbanismo"); 7ª Edição; Editorial Presença; Lisboa; 2006; Pag.55 

Fig. 3) Plano da cidade de Timgad, na Numídia (Argélia). Cidade de origem militar, que era uma colónia militar de Trajano. Configurada 
com um perímetro rectangular, geralmente rodeado de muralhas; dois eixos ou ruas principais cortavam a cidade, o cardo (eixo Norte-
Sul) e o decumanos (eixo Este-Oeste, onde no ponto de encontro de ambas se encontrava o fórum. Fonte: Fernando Chueca Goitia; 
“Breve História do Urbanismo”; (Tit. Orig.: “Breve Historia del Urbanismo"); 7ª Edição; Editorial Presença; Lisboa; 2006; Pag.55 
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bazars, tornam-se irregulares, “estreitas e formam um labirinto de passagens tortuosas”4, 

terminando em becos ou então privatizadas e fechadas à noite. No entanto, o encanto destas ruas 

reside na interioridade que proporciona, onde a sinuosidade transmite uma condição de intimidade e 

de experiência da ‘descoberta da rua’, numa cidade misteriosa, secreta, recôndita e sem rosto, onde 

a vida privada é impenetrável do seu exterior. 

A cidade ideal é-nos oferecida pelo Renascimento, onde o desenho do espaço urbano é 

fortemente geometrizado e perspectivado, são estes os valores procurados pelo racionalismo do 

traçado e estética volumétrica, ao pretender estimular a cidade e a sociedade de modo a encontrar 

um equilíbrio. A rua é elevada ao símbolo de poder com a cidade barroca, que faz nascer a avenida, 

como resposta ao acolhimento do novo movimento do tráfego de rodas – carros e carroças – 

trazendo “para dentro da cidade o estímulo e a animação do movimento rápido, que até então só o 

cavaleiro tinha conhecido, ao galopar pelos campos”5, como o palco da vida cortesã onde “os ricos 

                                                           
4
 Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: “Storia della Citá”); 4ª ed.; Editora Perspectiva; São Paulo; 2009; Pag.226. 

5
 Lewis Mumford; “A Cidade na História – Suas Origens, Transformações e Perspectivas”; (Tit. Orig.: “The City In History – Its Origins, Its 

Transformations And Its Prospects”); 5ª ed.; Martim Fontes; São Paulo; 2008; Pag.439. 

Fig. 4) Uma rua em Granada, Espanha. 
Fotografia da autora. 

Fig. 5) Uma rua em Granada, Espanha. 
Fotografia da autora. 

Fig. 4 e 5) Duas ruas em Granada, Espanha. Contraste da rua estreita cheia de vida, cor e movimento, com o seu lado mais intimista 
onde predomina o sentimento doméstico e privado. Fotografias da autora. 
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conduzem; os pobres caminham (…) os ricos olham; os pobres admiram”6. A rua existe, mas não 

exprime a cidade no seu todo, ficando-se pelo lado abundante da sociedade. 

Para além do seu papel urbanístico, é procurada na rua a sua alma, a identidade de 

referência da cidade, como o cenário de acontecimentos. A cidade armazena por camadas de 

ocupação do território, as grandes mudanças sentidas pelo seu desenvolvimento, reflectindo-se no 

carácter dos seus elementos constituintes, nos princípios e vivências características de cada uma das 

sociedades que a habita, como um testemunho que é passado de geração em geração. 

   Duas Visões Modernistas 

“As ruas são demasiado estreitas para conter o trânsito em aumento, as casas demasiado 

diminutas e compactas para hospedar sem inconvenientes uma população mais densa.”7 

O despoletar da Revolução Industrial introduz grandes transformações nas cidades que se 

fazem sentir em vários planos: económico, demográfico, tecnológico, político, social urbanístico e 

arquitectónico, onde a cidade reflecte a necessidade de resposta às grandes modificações. O papel 

do urbanismo e da arquitectura é visto como um potencial instrumento político e económico na 

promoção do progresso social, onde os C.I.A.M. (Congressos Internacionais de Arquitectura 

Moderna) ajudaram a difundir as ideias modernistas e a discutir os rumos dos vários domínios do 

campo da arquitectura. Um instrumento que produziu um ideário como resultado do 

estabelecimento de alguns pontos comuns, que se podem encontrar nas várias escolas de origem 

diversa, originando diversos modelos que procuraram dar resposta de uma forma rápida tanto à 

cidade como à habitação, renovando a arquitectura no processo. O papel da rua na cidade é bastante 

discutido, ao ponto de gerar diferentes visões, como é mostrado no modelo progressista e 

culturalista, apesar de em ambos o Homem ser o tema central que os move. 

                                                           
6
 Lewis Mumford; “A Cidade na História – Suas Origens, Transformações e Perspectivas”; (Tit. Orig.: “The City In History – Its Origins, Its 

Transformations And Its Prospects”); 5ª ed.; Martim Fontes; São Paulo; 2008; Pag.441. 
7
 Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: “Storia della Citá”); 4ª ed.; Editora Perspectiva; São Paulo; 2009; Pag.565. 
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  Uma Visão Progressista: A Morte da Rua 

“As dimensões das ruas, inadequadas para o futuro, opõem-se à utilização das novas 

velocidades mecânicas e à expansão regular da cidade.”8 

Baseada nas discussões da quarta conferência da organização dos C.I.A.M., a Carta de Atenas 

(1933) de Le Corbusier, veio definir e traçar directrizes aplicáveis ao urbanismo moderno. A cidade 

como organismo vivo, pensada e organizada de um modo funcional, centrava-se nas necessidades do 

Homem que deveriam ser resolvidas, uma vez que “o advento da era da mecanização provocou 

grandes perturbações no comportamento do Homem, na sua distribuição sobre o território e 

actividades; movimento desenfreado de concentração nas cidades devido às velocidades mecânicas; 

evolução violenta e universal sem precedentes história. O caos fez a sua entrada nas cidades.”9 

Recuperar o controlo sobre o progresso e o crescimento racional das cidades é a prioridade 

do movimento moderno, onde a rua é vista na sua retórica, como inimiga, tendo-se tornado num 

lugar insalubre, sem condições de vivência e circulação, totalmente descaracterizado, que segundo 

uma visão progressista, na sua extinção estaria a solução. Mesmo as grandes vias de comunicação, 

como o rasgar de grandes avenidas barrocas, que até então foram concebidas para o trânsito de 

peões e de carruagens, não conseguem dar uma resposta aos novos meios mecânicos de transporte 

utilizado, onde o sistema de ruas e ruelas até então existentes, não se pode adaptar às novas 

velocidades dos veículos, nem à diferença da velocidade pedonal e do cavalo. 

                                                           
8
 Le Corbusier; “Princípios de Urbanismo: Carta de Atenas”; 2ª Edição; Éditions de Minuit; Paris; 1957; Pag. 91-92 – “Las dimensiones de la 

calees, inadecuadas para el futuro, se oponen a la utilización de las nuevas velocidades mecânicas y a la expansión regular de la ciudad.” – 
Tradução da autora. 
9
 Le Corbusier; “Princípios de Urbanismo: Carta de Atenas”; 2ª Edição; Éditions de Minuit; Paris; 1957; Pag. 33 – “El advenimiento de la era 

del maquinismo há provocado inmensas perturbaciones en el comportamiento de los hombres, en su distribuición sobre la tierra y en sus 
actividades mismas; movimiento irrefrenado de concentración en las ciudades al amparo de las velocidades mecânicas; evolución brutal y 
universal sin precedentes en la historia. El caos há hecho su entrada en las ciudades.” – Tradução da autora. 

Fig. 6) A Cidade Radiosa, Le Corbusier. Fonte: Fernando Chueca Goitia; “Breve História do Urbanismo”; (Tit. 
Orig.: “Breve Historia del Urbanismo"); 7ª Edição; Editorial Presença; Lisboa; 2006; Pag.180 
Fig. 6) A Cidade Radiosa, Le Corbusier. Fonte: Fernando Chueca Goitia; “Breve História do Urbanismo”; (Tit. Orig.: “Breve Historia del 
Urbanismo"); 7ª Edição; Editorial Presença; Lisboa; 2006; Pag.180 
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Fig. 7) A "galeria das máquinas", na Exposição Universal de Paris em 
1889: um repertório da produção mecânica mundial em fins do século 
XIX. Fonte: Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: 
“Storia della Citá”); 4ª ed.; Editora Perspectiva; São Paulo; 2009; 
Pag.616. 

Com o desenvolvimento dos meios de transporte, especialmente o automóvel, os espaços de 

circulação constituem uma das bases de maior relevância do urbanismo moderno, onde a rua 

enquanto “corredor com as calçadas para os pedestres e o asfalto onde se misturam todos os tipos 

de veículos, deve ser substituída por um sistema de percursos separados para os pedestres, as 

bicicletas, os veículos lentos e os veículos velozes, traçados livremente no espaço contínuo da cidade-

parque.”10, a rua dá lugar a uma optimização de espaços e fluxos, negando o seu lado multifuncional 

e tradicional de palco de acontecimentos. Esvaziada desse papel, sobre uma nova escala, uma 

realidade superurbana faz surgir uma nova imagem que forçosamente obriga a reajustes. 

“Esta realidade tende a ser claramente demonstrada e reforçada pelo carácter dogmático, 

regrado e funcional de uma primeira afirmação do ‘movimento’, que designará, como provocação 

clara, a ‘casa como máquina de habitar’, ou seja, a nova mensagem emanente – símbolo da exaltação 

da função e da possibilidade racional de uniformizar a repetição – é claramente a destruição da 

dimensão infinita e espiritual da ‘casa’, agora banalizada pela sua associação à dimensão finita do 

valor racional da máquina”11 

A lógica funcional da cidade advém de uma disposição simples, onde o espaço progressista é 

aberto, amplo e fluído, estruturado a partir das funções humanas, classificadas por Le Corbusier, o 

habitar, o trabalhar, o lazer do corpo e espírito e a circulação, onde através do contacto visual entre 

                                                           
10

 Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: “Storia della Citá”); 4ª ed.; Editora Perspectiva; São Paulo; 2009; Pag.631. 
11

 António Miguel Neves da Silva Santos Leite; “A Influência do Romantismo Alemão no Espaço Arquitectónico: Procura de um 

Entendimento Crítico de uma “Casa Romântica” nos seus Múltiplos Significados”; Tese de Mestrado; Faculdade de Arquitectura, 
Universidade Técnica de Lisboa; Outubro de 2001; Pag. 194 

Fig. 7) A "galeria das máquinas", na Exposição Universal de Paris em 1889. Um repertório da produção mecânica mundial no final do séc. 
XIX. Fonte: Leonardo Benevolo; “História da Cidade”; (Tit. Orig.: “Storia della Citá”); 4ª ed.; Editora Perspectiva; São Paulo; 2009; Pag.616. 
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os espaços, prevalece uma visão de rigor e ordem que substitui a cidade tradicional. Ao contrário 

desta que é considerada confusa na sua leitura e desordenada na mistura das várias funções, a 

cidade progressista não apresenta sobreposições de espaços nem de actividades, que apesar de 

estarem relacionados entre si, cada um ocupa um lugar distinto na cidade. Uma organização que fora 

apelidada de ‘árvore’ por Christopher Alexander, estabelece relações hierárquicas funcionais e 

espaciais, procurando o controlo sobre o espaço público e os próprios edifícios. Estes últimos deixam 

de ser pensados apenas na escala da moradia, mas num agregar de serviços colectivos relacionados 

entre si, como jardins-de-infância, escolas primárias, áreas de recreação, lojas e estacionamentos, 

definindo unidades, cujo espaço entre elas é preenchido por zonas verdes, onde predomina a vida e 

a atmosfera urbana. 

Até então as cidades viviam segundo uma ideia de defesa, onde a muralha não só demarcava 

o território que compreendia a cidade, mas também delimitava o seu crescimento. Através das ruas 

e portas que saíam do recinto muralhado estabelecia-se o contacto e a passagem do exterior ao 

centro da cidade, e vice-versa. A lógica transforma-se com o movimento moderno, uma vez que 

deixa de existir um contorno rígido que detém a cidade, com o crescimento das periferias, onde o 

centro é a nova entrada das cidades e as estações de metro e comboio, as suas novas portas. Os 

espaços públicos abdicam da polivalência que os definia, das ruas de escala mais intimista e 

tradicional que lhes são negadas. Entretanto a vivência urbana é devolvida aos edifícios que 

funcionam como grandes unidades urbanas, que se soltam do solo, considerados como espaços 

públicos. 

Fig. 8) Giorgio de Chirico, Mistery and a 
Melancholy of a Street (1913). Fonte: 
http://www.wikipaintings.org/en/giorgio-de-
chirico/mystery-and-melancholy-of-a-street-
1914 (Janeiro de 2013) 

Fig. 8) Giorgio de Chirico, Mistery and a Melancholy of a Street (1913). Cidade numa perspectiva conflituosa, onde apenas sombras 
alongadas ocupam a rua, pouco pormenorizadas, incógnitas. As cenas não se assemelham, onde a rua é esvaziada, mas nem por isso é 
amigável. O espaço que “sobra” da cena é mais ameaçador que a impessoalidade das figuras humanas. Fonte: 
http://www.wikipaintings.org/en/giorgio-de-chirico/mystery-and-melancholy-of-a-street-1914 (Janeiro de 2013) 
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Fig. 9) Happening. Bomba de mel no local de trabalho, Joseph Beuys. Fonte: http://www.flickr.com/photos/sescsp/4929451117/lightbox/ (05.02.13) 

  Uma Visão Culturalista: O Retorno da Rua 

O período do pós-guerra e os anos sessenta trazem consequências a nível mundial que vão 

despoletar num repensar sobre a cidade, a casa e a habitação. Os diferentes ambientes causados 

pelo caráter traumático das experiências que abalaram o mundo, faz surgir um período de transição 

de um sentimento de optimismo, onde o progresso tecnológico e cultural eleva esta transição a algo 

mais significativo; “Numa posição clara ao pragmatismo do espírito burguês, desprezando o seu culto 

de dinheiro e do trabalho, o seu imediatismo e o seu radicalismo estreito, numa nova cultura da 

personalidade, assente num individualismo ilimitado e hedonista emergiu, com a transição do novo 

Século, lançando na sociedade os vectores de uma nova postura perante a vida: viver com o máximo 

de intensidade, seguir os impulsos da imaginação e abrir o campo das experiências pessoais.”12 Com 

a conscientização da crítica, o culto do lazer e da individualidade, os bens de consumo invadem a 

cidade, uma vez que existe um maior acesso à informação, e portanto, um maior acesso à criação da 

sua formalidade, assumindo o campo da arte como o instrumento de expressão na crítica e 

consciência contemporânea, ao deparar-se com a tarefa de reconstrução do território devastado 

pela guerra e o elevar dos padrões de vida.  

                                                           
12

 Ana Marta das Neves Santos Feliciano; “Habitação e Utopia nos anos Sessenta: As propostas do Grupo Archigram no Contexto de uma 

Década de Rupturas”; Tese de Mestrado; Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa; Dezembro de 2001; Pag. 16 

Fig. 9) Happening. Bomba de mel no local de trabalho, Joseph Beuys. Considerada uma peça holística, desenvolvida em grande escala a 
partir de 1964, explorando o campo da vida e da arte potenciando a criação de diferentes ambientes.Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/sescsp/4929451117/lightbox/ (05.02.13) 
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Uma dinâmica inversa é colocada em curso, questionando o esvaziar do papel da rua, que se 

encontra comprometido, como aglutinador de culturas e de diversas realidades, potência gestora de 

novas ideias, correntes artísticas e inovações culturais. Um movimento de resgate de valores ligados 

ao ambiente urbano e sua diversidade é acentuado com o C.I.A.M. 8, O Coração da Cidade (1951), 

onde um de grupo de jovens membros coloca em questão a validade das ideias originais, abrindo 

caminho à superação do modelo funcionalista e à retomada da problemática da cidade tradicional. 

A rua é retomada não só como tema nas manifestações culturais, mas também é usada como 

o palco que acolherá as expressões de arte, procurando o diálogo e uma interacção com ela. O 

espaço urbano passa a desempenhar dois papéis, enquanto objecto de arte – é o tema da obra – e 

sujeito – participa no desenrolar da acção artística. Os grafittis, a street dance, happenings e 

performances urbanas, surgem onde o homem é não só o receptor imediato, o espectador na acção 

que causa uma reacção imediata, como na qual também acaba por participar. 

Por outro lado, as questões que preocupam os progressistas, na tentativa de ser a cidade a 

definir o comportamento das pessoas, segundo a implementação do zonamento das funções, de 

acordo com Christopher Alexander, não forma cidade. Esta encontra-se para além de um conjugar de 

relações restritas e hierárquicas entre unidades, ela advém de uma sobreposição de elementos 

funcionando como um todo num sistema, que “quando duas unidades se sobrepõem, a área 

sobreposta resultante é ela mesma reconhecida como uma entidade e unidade”13. Assim sendo, as 

ruas abrangem um conjunto de unidades sobrepostas – iluminação, circulação automóvel, mobiliário 

urbano, actividades, edifícios, estacionamento, vegetação – cujo “ponto estratégico de tal conjunto é 

a intersecção, o ponto de ligação e de decisão para o movimento humano”14, onde o individuo 

interage com a cidade. 

Neste âmbito, assume-se a tendência de que a grande escala, a austeridade e a monotonia 

dos traçados progressistas, provocam uma alienação do indivíduo na cidade, fazendo-o sentir como 

um estrangeiro num lugar que não lhe pertence, pois não é estabelecida uma ligação do ‘eu’ com o 

objecto enquanto cidade. Segundo uma visão culturalista, esta relação social é fundamental, uma vez 

que é em comunidade que a cidade e o individuo se formam. O comportamento humano tem grande 

                                                           
13

 Chistopher Alexander; “A City is not a Tree” in Rev. “Design”; nº206; London: Council of Industrial Design; Fevereiro 1966, Pag. 46-55 – 

“wherever two units overlap, the area of overlap is itself a recognizable entity and hence a unit also”; Tradução da autora. 
14

 Kevin Lynch; “A Imagem da Cidade”; (Tit. Orig.: “The Image of the city”); Edições 70; Outubro 2009; Pag.102 
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enfoque para Kevin Lynch, no modo como este influencia a morfologia urbana da cidade e a sua 

percepção visual, uma vez que “as pessoas observam a cidade à medida que nela se deslocam e os 

outros elementos organizam-se e relacionam-se” 15 ao longo das ruas percorridas. 

An Urban Re-Identification, um trabalho publicado no 9º Congresso dos C.I.A.M. (1953), 

crítica às quatro funções do urbanismo moderno, realça a rua ou a ideia desta, na relação com a 

formação de comunidade e de identidade, onde ela funciona como elemento agregador de uma nova 

sociedade, palco de actividades e geradora de relações humanas. Um lugar onde as relações 

interpessoais se estabelecem, consagrando os seus habitantes pela identificação da vizinhança com o 

meio ambiente, onde a re-identificação deve começar com a renovação da relação entre a casa e a 

rua. A ‘rua tradicional’ está modificada, mas é ao acreditar na sua particularidade, um sentimento de 

segurança e ligação social que tem a ver com a ordem óbvia e simples da rua, de que não é apenas 

um mero acesso mas uma arena para a expressão social, sendo a partir dela que se pode encontrar 

uma solução para um futuro.  

Assim, estabelece-se uma necessidade do retorno da rua, no desempenho do seu papel 

como elemento estruturante e articulador quer morfológico quer social da cidade, enquanto um 
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 Kevin Lynch; “A Imagem da Cidade”; (Tit. Orig.: “The Image of the city”); Edições 70; Outubro 2009; Pag.52 

Fig. 10) Nigrl HendersonPatterns of 
Association and Identity, (s.d.). 
Fonte: Smithson, Alison; Smithson 
Peter; Urban Structuring – Studies 
of Alison & Peter Smithson, Studio 
Vista Ltd; London; 1967; Pags.9  

Fig. 11) Nigel Henderson, Patterns of Association and Identity, 
(s.d.). Fonte: Smithson, Alison; Smithson Peter; Urban 
Structuring – Studies of Alison & Peter Smithson, Studio Vista 
Ltd; London; 1967; Pags. 16 

Fig. 10 e 11) Nigel Henderson, Patterns of Association and Identity (s.d.). “A vida das ruas mostrada por estas fotos é sobrevivente de uma 
cultura anterior – e uma cultura subsistente. Mas nós ainda não descobrimos uma forma equivalente para a forma da rua no presente 
momento. Todos nós sabemos que a rua tem sido invalidada pelo carro.”. Fonte: Smithson, Alison; Smithson Peter; Urban Structuring – 
Studies of Alison & Peter Smithson, Studio Vista Ltd; London; 1967; Pags.9 e 16. Tradução da autora – “The “life-of-the-streets” in these 
pictures is a survival from an earlier culture – and a subsistence culture at that. But we have not yet discovered an equivalent to the street 
form for the present day. All we know is that the street has been invalidated by the motor car.” 
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“verdadeiro lugar notável e inconfundível”16, um espaço dinâmico, onde cada indivíduo possa 

construir os seus próprios significados, estabelecendo as suas relações segundo um sentimento de 

segurança, de intimidade e acolhimento, na criação de referências e memórias, que o movimento 

moderno retira ao acabar com a rua. Deste modo, uma mesma rua pode ser identificada de 

diferentes maneiras pelas pessoas, uma caracteriza-a através do seu pavimento exemplar, no 

entanto a outra admira-a pela paisagem sobre a cidade que ela proporciona devido à curva que faz, e 

uma terceira detém-se pelas actividades que aí se praticam. 

Esta capacidade do indivíduo identificar diferentes ambientes que surjam ao longo da mesma 

rua – atmosferas distintas, caminhos diferenciados, deambulações, lugares mais ou menos atractivos 

– é defendida pelos ‘situacionistas’ através da ‘psicogeografia’ ao reconhecer que o “eu não pode ser 

dissociado do ambiente urbano”17, uma vez que a cidade provém de um constante jogo de 

contrastes, entre espaços abertos e fechados, espaços iluminados e escuros ou espaços de 

movimento e isolamento, onde é o indivíduo que ao percorrê-los os associa e relaciona, criando a 

sua  leitura sobre a cidade. Devido ao excessivo racionalismo e funcionalismo do urbanismo e da 

arquitectura moderna, as ideias situacionistas centram-se numa (re)identificação urbana e numa 

hierarquia das associações que estão para além da qualidade da unidade de habitação, ou seja, 

procuram uma “unidade de ambiente – uma área com uma intensa atmosfera urbana particular”18. 
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 Kevin Lynch; “A Imagem da Cidade”; (Tit. Orig.: “The Image of the city”); Edições 70; Outubro 2009; Pag.95 
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 Simon Sadler; “The Situationist City”; The MIT Press; Massachusetts; 1998; Pag.69 -  “the unite d’ambience – an area of particularly 

intense urban atmosphere” – Tradução da autora 

Fig. 12) A Cidade Situacionista de Simon Sadler. Os espaços influenciam os trajectos e as emoções dos indivíduos à medida que o percorrem. 
Fonte: http://www.arquilecturas.com/2012/03/situationist-city.html (Junho 2012) 

Fig. 12) A Cidade Situacionista de Simon Sadler. Fonte: http://www.arquilecturas.com/2012/03/situationist-city.html (Junho 2012) 
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Neste retorno à escala humana, com a participação dos seus habitantes, é dissolvida a 

grande escala e a autoridade imposta pela imponência e individualismo dos edifícios e espaços. 

Neste sentido a espectacularização das cidades é combatida em prol de uma participação e 

apropriação activa do espaço urbano por parte dos habitantes, estabelecendo uma ligação entre a 

nova cidade e a organicidade da cidade tradicional.  

   Esfera Pública: Cidade Genérica e Cidade Sustentável 

“A cidade tem sido encarada como arena para o consumo. A conveniência política e 

comercial deslocou a enfase do desenvolvimento urbano de atender às necessidades circunscritas de 

indivíduos.”19 

O fenómeno da globalização tornou-se possível pelos progressos no campo da tecnologia, 

nos meios de informação e de comunicação à distância, como o instrumento de inovação e 

progresso, a imagem do futuro, homogeneiza a imagem da cidade e dos seus espaços como a cidade 

do espectáculo. É denunciada uma mudança no comportamento do indivíduo face aos espaços 

públicos, onde a componente da comunidade e da vida pública é decomposta na singularidade dos 

interesses dos cidadãos. Há uma gratificação do ‘eu’, através das novas imagens, marcas, modas e 

publicidades, enquanto objecto de identificação do indivíduo, que supera os valores colectivos. 
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 Richard Rogers; “Cidades para um Pequeno Planeta”; (Tit. Orig.: “Cities for a Small Planet”); 1ªed; Gustavo Gili; Barcelona; 2001; Pag.1/9 

Fig. 13) La Strada Novissima, Bienal de Veneza, 1980. Fonte: http://sdref.blogspot.pt/2012/08/strada-novissima.html (28.01.13) 

Fig. 6) La Strada Novissima, Bienal de Veneza, 1980 Via cenográfica composta por uma sucessão de fachadas que reproduziram uma 
combinação de edifícios onde era denunciada uma mistura de características históricas, de materiais e estilos de diferentes épocas. Uma 
mudança que pretendia a recuperação da tradição e da beleza do passado, características consideradas vitais para a riqueza cultural da 
cidade, contrapondo os excessos futuristas do modernismo. Fonte: http://sdref.blogspot.pt/2012/08/strada-novissima.html (28.01.13) 
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Fig. 14) Richard Estes, Gordon’s Gin, 1968. Fonte: 
http://thedelightsofseeing.blogspot.pt/2011/01/photorealism-
and-relationship-betwenn.html (28.01.13) 

Fig. 14) Richard Estes, Gordon’s Gin, 1968. A rua é esvaziada de pessoas e transformada num cenário vivaz e colorido, embora sem 
profundidade. Fonte: http://thedelightsofseeing.blogspot.pt/2011/01/photorealism-and-relationship-betwenn.html (28.01.13) 

A partir dos interesses globalizados, desencadeia-se um processo de padronização urbana, ao 

qual Rem Koolhas denomina de cidade genérica, que “desfruta das vantagens das inovações: 

plataformas, pontes, túneis e auto-estradas”20 e faz emergir os edifícios síntese na cidade, 

aeroportos, shoppings centers, hotéis, como os espaços abrangentes e representativos da vida 

estereotipada de cada aglomeração urbana. Estes surgem como equipamentos numa condição 

iconoclasta, genérica e consumista, que têm vindo a definir a nossa contemporaneidade, dando 

origem a uma cidade que “é tudo o que fica do que costumava ser a cidade. A cidade genérica é a 

pós-cidade de que se está a preparar no lugar da ex-cidade”21, onde esta se mantém unida não pelo 

domínio público exigente, mas degradado, onde o centro comercial está para a rua, como o fórum 

romano está para a ágora. 

Neste sentido, a imagem mediática independentemente do interveniente é uma “identidade 

afirmada como forma não distinta da publicidade, da cultura global de consumo urbano, em que o 

espaço e a própria cidade se definem numa imagem “espectacular” do produto do consumo.”22 O 

fenómeno homogeneização impede uma análise e leitura das cidades de modo a diferenciá-las, uma 

vez que as tipologias edificadas são padronizadas e generalizadas pelas cidades, revelando a ausência 

de compromisso das mesmas com o espaço geográfico onde são implementadas, induzindo a cidade 

genérica numa cidade sem identidade. Estes espaços tendem assim a perder as suas características 

locais particulares em função da oferta de serviços especializados necessários para a manutenção da 

sua vitalidade.  
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Fig. 15) Jenny Holzer, Truisms, (série) 1968.Fonte: 
http://fak3r.com/2011/04/02/jenny-holzer-truisms/ 
(28.01.13) 

Fig. 15) Jenny Holzer, Truisms, (série) 1968. Painéis luminosos como palco de manifestações artísticas, procurando alcançar os passantes 
da sua indiferença citadina. Fonte: http://fak3r.com/2011/04/02/jenny-holzer-truisms/ (28.01.13) 

Por outro lado, a escala global confere novas características e amplitudes á esfera pública, 

não só ao espaço público, que é alargado para além dos tipos que caracterizam o meio urbano – rua, 

praça, jardim – com os novos espaços que são gerados, o automóvel, o lazer, o consumo, o turismo e 

o espectáculo, mas à própria interacção social e formulação de discursos e opiniões de natureza 

pública. Embora os limites da esfera pública sejam ampliados, o espaço público urbano encontra-se 

sob ameaça da sua descaracterização, engolido pelo consumismo e a globalização, onde Rem 

Koolhas chega a afirmar na sua retórica a morte da rua, na medida que esta é esvaziada do seu 

conteúdo de elemento gerador de identidade, e também incluída no espaço genérico. O diálogo 

entre os edifícios e a esfera pública deixa de ser compreendido, sendo os primeiros pensados como 

objectos isolados, em vez de elementos que integram a esfera pública. Tal resulta na procura na vida 

pessoal das pessoas, o que lhes é negado na esfera pública, onde “a experiência perde valor, 

substituída por meios de comunicação que definem a identidade dos lugares oferecendo uma 

percepção da realidade alternativa às narrativas da experiência colectiva.”23 

Um potencial declínio da vitalidade dos espaços urbanos é, segundo Richard Rogers, uma 

ameaça às cidades. Estes ao serem classificados como monofuncionais, que preenchem uma única 

função e são geralmente interfaces de passagem, e como multifuncionais, aqueles que são 

concebidos para uma variedade de usos, participantes e usuários como intuito de ponto de encontro 

– rua animada, mercado, praça lotada - têm ambos papéis a desempenhar na cidade. No entanto, os 
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primeiros, que são eficazes a responder ao desejo moderno da autonomia e consumo particular, 

tendem a sobrepor-se aos segundos, enquanto espaços comuns que proporcionam um sentimento 

de respeito mútuo, de tolerância, identidade e consciência alerta. Os edifícios síntese que ‘sugam’ as 

pessoas da rua, acabam por ser um contributo para o tendencial esvaziamento da esfera pública, e a 

perda do hábito de participação natural e espontâneo da rua, onde o alienar supera a hospitalidade, 

num desaparecer da cidadania, e da noção de responsabilidade de compartilhar um ambiente. 

Neste âmbito, o desafio não está nas cidades como um resultado do excessivo 

desenvolvimento tecnológico, mas sim no seu uso excessivo para lucro e imagem publicitária, onde 

Richard Rogers propõe uma construção da cidade sustentável ao adaptar conceptualmente o 

processo de reciclagem nas cidades, de modo a consolidá-las, nas suas necessidades e densidade, em 

vez de a expandir mais, debruçando-se sobre a “mobilização do pensamento criativo e da tecnologia 

para garantir o futuro da humanidade neste pequeno planeta de recursos finitos”24 A beleza cívica, o 

resultado do compromisso social e cultural das comunidades de uma sociedade urbana, onde a 

cidadania se manifesta pelo vincular de gestos cívicos não só em grande escala, mas também de 

gestos naturais e espontâneos de escala mais reduzida, resultando na diversidade e vitalidade da 

vida urbana, onde o espaço público é uma mistura dos espaços de trabalho, lojas e casas, que dão 

vida às cidades.  

A esfera pública ao apresentar-se como o teatro da cultura urbana e elemento agregador da 

sociedade urbana, incentiva a cultura urbana na criação de cidadania, tornando fundamental o 

envolvimento dos cidadãos no processo, uma vez que o espaço público é da responsabilidade da 

comunidade, um elemento da esfera pública que também desempenha um papel relevante. 
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 Richard Rogers; “Cidades para um Pequeno Planeta”; (Tit. Orig.: “Cities for a Small Planet”); 1ªed; Gustavo Gili; Barcelona; 2001; 

Pag.1/23 



 A RUA COMO MEDIADOR ‘ENTRE’ A CIDADE E EDIFÍCIO 
 Uma Intervenção da Rua das Portas De Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 25 

 RUA COMO ESPAÇO CONSTRUÍDO E VIVIDO: UM REFERENCIAL DE IDENTIDADE 

 

“(…) é o lugar colectivo do habitar, suporte de todas as actividades e de todas as infra-

estruturas urbanas, é o vínculo de conexão física e emocional da cidade com os seus cidadãos, 

tecido vivo de um corpo urbano. Elemento crónico, contínuo, uma espécie de impressão digital 

da sociedade que o habita.”25  

Procura-se agora desenvolver alguns valores que proporcionam e permitem uma melhor 

compreensão da experiência da rua, nos seus significados, enquanto espaço público físico, 

identitário e cultural, que responde a necessidades de uso e representação, enquanto lugar de 

experiência colectiva. No contexto da rua, segundo o seu conteúdo multifacetado e a 

composição de uma imagem, numa visão de quem a percorre e no contacto que estabelece com 

as pessoas e actividades, conferem-lhe uma qualidade lhe é própria, de um espaço que tanto 

constrói como é construído. 

   Unidade e Multidisciplinaridade da Rua 

A rua enquanto um espaço ‘entre’ que serve de palco de confrontos entre os diferentes 

interesses privados e públicos que são debatidos e reunidos na rua, apresenta-se como o suporte 

exterior público – espaço multidisciplinar – do espaço urbano que reflecte a cidade – uma unidade. 

Isto é, “o meio urbano é constituído por um conjunto de relações, e que estas evidenciam 

regularidades, ou seja uma organização espacial e, consequentemente um significado”26, ao 

denunciar as qualidades de identidade, enquanto imagem, marca e valor, de urbanidade, enquanto 

comunicação, consumo e circulação, e de interactividade, enquanto sociabilidade e interacção do 

espaço.  
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Neste contexto, ao considerar a rua como uma unidade integrante de um sistema que é a 

cidade, onde cada uma das suas subunidades - os edifícios, pavimentos, pessoas, actividades, 

vegetação - são universos que constantemente se sobrepõem, sendo nesse cruzamento que ocorrem 

acontecimentos, onde a interacção ocorre, desenhando um lugar de forma distinta e característica, a 

rua.  

A percepção da unidade não pode ser dissociada dos vários elementos que a incorporam, a 

multiplicidade de papéis que armazena, uma vez que são estes que caracterizam o contexto urbano e 

constroem a imagem de uma realidade, uma síntese que se apresenta perante a relação entre o 

individuo, o espaço e a acção aí realizada. Esta imagem depende do modo em que a unidade se 

apresenta, segundo uma vista aérea, de topo, ou segundo a percepção de quem a percorre, variando 

assim consoante os elementos de interacção que a incorporam, os mundos que a cruzam e se 

sobrepõem. Por outro lado, pode abordar diversas escalas, desde uma malha urbana característica 

de um bairro, uma avenida ou um arruamento em particular, um conjunto de edificado ou um 

edifício mais icónico, uma actividade ou até mesmo um elemento arquitectónico, como uma porta, 

uma janela ou uma varanda.  

O conceito de imaginabilidade de Kevin Lynch, apresenta essa qualidade de um objecto, 

neste caso a rua, de evocar uma forte imagem no observador, que não tem necessariamente de ser 

algo fixo e limitado, onde é “considerada a necessidade de identidade e estrutura do nosso mundo 

de percepção e ilustrar a importância especial desta qualidade para o complexo e mutável meio 

ambiente citadino.”27. As ruas são elementos da cidade que apresentam um conjunto de sub-

elementos onde a sua relação lhes atribui uma identidade e unidade, como um lugar predominante 
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 Kevin Lynch; “A Imagem da Cidade”; (Tit. Orig.: “The Image of the city”); Edições 70; Outubro 2009; Pag.18 

Fig. 16) Diferentes escalas de integração da rua e as várias dimensões que cruza e sobrepõe. Esquema elaborado pela autora. Fonte: 
Kevin Lynch; “A Imagem da Cidade”; (Tit. Orig.: “The Image of the city”); Edições 70; Outubro 2009; 

Fig. 16) Diferentes escalas de integração da rua e as várias dimensões que cruza e sobrepõe. Esquema elaborado pela autora. Fonte: 
Kevin Lynch; “A Imagem da Cidade”; (Tit. Orig.: “The Image of the city”); Edições 70; Outubro 2009; 
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Fig. 17) Um largo em Granada, Espanha. Um lugar colectivo que reúne actividades activas e passivas, gerando cidadania e criando cultura. 
Fotografia da autora. 

na mente do observador. É a rua o seu conjunto de hábitos, costumes, actividades, fachadas, 

pavimentos, continuidade, sequências espaciais, ver e ser visto, graduação, qualidades direcionais e 

intersecções que a tornam numa estrutura identitária, à qual Richard Rogers define como o palco da 

cultura urbana. Ao ser um lugar colectivo – tanto de pessoas como de funções – por excelência, um 

lugar que é de todos, para todos, são espaços que reúnem diversas actividades e pessoas na cidade, 

onde a acção que aí se desenrola, é realizada nos espaços constituintes da rua, seja a “praça lotada, a 

rua animada, o mercado, o parque, o café, a calçada, todos representam espaços multifuncionais”28. 

O contacto, o olhar, o participar activamente e passivamente, o encontrar e o tocar são acções 

inevitáveis, que definem o carácter de uma cidade específica, capturando a essência e unindo a 

comunidade, onde a “cultura é a alma da sociedade e a qualidade que luta contra a repressão”29. A 

rua, enquanto espaço público que incentiva a cultura urbana e a criação de cidadania, é a expressão 

livre dos direitos dos cidadãos, das experiências que proporciona e dos valores que protege. 

A multidisciplinaridade da rua complementa e fortalece as relações humanas, a qualidade de 

vida e a presença da cidade na memória do indivíduo, uma vez que a cidade é a participação, um 

lugar onde se criam memórias. Um compromisso entre o individuo e o espaço que é tomado como 

referência que marca um determinado tempo e espaço. São memórias que vão desde grandes 
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Fig. 17) Um largo em Granada, Espanha. Um lugar colectivo que reúne actividades activas e passivas, gerando cidadania e criando 
cultura. Fotografia da autora. 
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acontecimentos que marcam a cidade, a pormenores que se tornam possíveis devido à inter-relação 

das pessoas, das culturas e contextos, onde todos se sentem como parte da cidade. 

A rua “como aglutinador e transmissor de grande parte da informação da cultura urbana, e 

cenário potencial de uma certa imprevisibilidade (“suspense”) nos acontecimentos”30, é um lugar de 

entretenimento colectivo, de encontro e trocas de experiências, na procura de homegenidade que 

advém da continuidade e da sobreposição dos seus constituintes. 

  Memória colectiva 

A memória colectiva encontra-se directamente relacionada com a identidade espacial. A sua 

percepção facilita o reconhecimento de um espaço não tanto por ser constante, mas por ser 

coerente consigo próprio. Tal acontece pelo sentimento de pertença, na coerência entre narrativas e 

experiências, tanto social como individual do lugar. Contudo, a imagem da rua tem tendencialmente 

vindo a ser mediatizada, como a “imagem do que há a visitar numa cidade, a narrativa que nos 

transmite a história ou fantasia na identidade de um “destino” turístico.”31, e não como a cultura 

urbana que dá identidade à sociedade, também ela urbana. 

A identidade da rua pode ser perceptível pelo conceito de memória colectiva – conjunto de 

memórias individuais e de memórias dos outros - enquanto produto de um acumular e sedimentar 

de vivências, das quais a comunidade partilha, onde um, a rua, não existe sem o outro, a memória. 

Ao contrário da memória histórica colectiva que diferencia o anterior do posterior e marca de forma 

isolada, um determinado período e momento, a memória colectiva, aborda a permanência e a 

continuidade. Apresentando-se como um resultado de referências ao passado, pessoas e 

acontecimentos especiais, alterações económicas e hábitos culturais ligados ao espaço. Assim, o 

desaparecimento de uma rua ou edifício para os cidadãos que se encontram radiados num lugar, 

durante um longo período de tempo, alterando o aspecto físico da cidade, torna-se relevante, 

realçando a sensibilidade que face ao desaparecimento se pode sobrepor a um novo acontecimento 

ou inovação que nessa rua ou edifício possa vir a existir. 
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Assim sendo, a ausência dessa memória e imaginário impele-nos à alienação, o oposto da 

cidade de participação. O lugar da memória e vivência detém um compromisso sensorial que se 

contrapõe com a privatização da própria cidade. 

  Singularidade e o chão da cidade 

A cidade constituída por diversos espaços públicos, desde as praças, os largos, os jardins, 

arruamentos e logradouros, que ao se articularem entre si, contribuem para a compreensão, 

apropriação e percepção por parte do individuo, permitindo a sua leitura. Ao abstrairmo-nos da 

massa que é o edificado, o que ‘sobra’, um plano horizontal dotado de ramificações, estreitamentos 

e alargamentos, é o chão da cidade, uma espécie de impressão digital urbana32.  

O chão apresenta-se como o plano, a superfície da terra que se toca e remete para uma 

noção de espaço percorrido, pisado e sentido, pressupondo uma acção, ou seja, um sujeito e uma 

reacção. Por outro lado, é este chão que relaciona diferentes escalas e domínios, a rua, a cidade, o 

país e nação, sendo aquele que não tem adornos nem enfeites, é simples e fácil de compreender. A 

ele se atribui uma competência carregada de significados, quer pela espacialidade como pela 

urbanidade que institui. É uma identidade urbana, pois é único e distintivo, resultante de um sistema 
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Fig. 18 e 19) Baixa Pombalina, Lisboa. A superfície do chão enquanto um espaço que é percorrido e relaciona diferentes escalas e 
domínios, sendo simples de compreender e apropriar. Fonte: http://calcadaportuguesa-roc2c.blogspot.pt/2011/09/cantinhos-em-
calcada-portuguesa-na.html (20.02.13) 

Fig. 18) Baixa Pombalina, Lisboa. Fonte: http://calcadaportuguesa-
roc2c.blogspot.pt/2011/09/cantinhos-em-calcada-portuguesa-
na.html (20.02.13) 

Fig. 19) Baixa Pombalina, Lisboa. Fonte: http://calcadaportuguesa-
roc2c.blogspot.pt/2011/09/cantinhos-em-calcada-portuguesa-
na.html (20.02.13) 
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Fig. 20) Impressão Digital Humana 
(2012). Esquema da autora. 
Baseado na tese de doutoramento 
de Francisco Oliveira, “O Chão da 
Cidade. O Plano Esquecido.” 

Fig. 21) Impressão Digital Urbana 
da Cidade de Lisboa (2012). 
Esquema da autora. Baseado na 
tese de doutoramento de 
Francisco Oliveira, “O Chão da 
Cidade. O Plano Esquecido.” 

Fig. 20 e 21) Impressão digital humana  e Impressão Digital Urbana da Cidade de Lsiboa.. Apesar da impressão digital humana ser uma 
singularidade de cada indivíduo, ela não acrescenta nada acerca deste. O mesmo não se passa em relação à cidade, que embora seja uma 
marca de singularidade, de unidade e de identidade da cidade, permite a sua leitura. Esquema da autora. Baseado na tese de 
doutoramento de Francisco Oliveira, “O Chão da Cidade. O Plano Esquecido.” 

complexo de relações formais, históricas e vivenciais, daí a sua relação conceptual com a impressão 

digital, como o chão de significados.  

O seu papel singular advém do seu entendimento com os vários universos e no cruzamento 

do tempo, do espaço e do seu uso pelo homem, revelando-se único e caracterizador de um contexto 

urbano, numa marca, testemunho ou mensagem, estruturante da ideia da identidade da cidade. A 

forma como se relaciona com os outros elementos singulares espaciais, estão na base relacional 

morfológica da cidade e da sua impressão digital.  

O primeiro nível de revelação da impressão digital é a marca de singularidade, onde o chão 

da cidade “é um dos elementos constituintes de uma impressão digital urbana, conjuntamente com 

outros factores (…) Contudo, é na rua organização, pela sua arquitectura que essa impressão digital 

se constrói”33, também ela sujeita a mutações e a evoluções. Apesar de uma impressão digital 

humana ser única e característica de cada um de nós, não revela nada sobre o indivíduo, no entanto, 

a impressão digital urbana, segundo um sentido metafórico que lhe é atribuído, permite uma leitura 

semântica e sintáctica da cidade, dos tempos e camadas que se lhes foram acrescentando, 

enunciando-a como um elemento distintivo. 

                                                           
33

 Francisco Oliveira; “O Chão da Cidade. O Plano Esquecido. A Arquitectura do Chão e a Formação de uma Impressão Digital Urbana, O 

caso de Lisboa”; Tese de Doutoramento; Faculdade de Arquitectura; Lisboa; 2008; Pag.47 



 A RUA COMO MEDIADOR ‘ENTRE’ A CIDADE E EDIFÍCIO 
 Uma Intervenção da Rua das Portas De Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 31 

Mediadora dos espaços públicos da cidade, a rua agrega-os, funcionando como o elemento 

de ligação e ramificação, já patente nas primordiais cidades, onde a circulação era feita pelos 

caminhos sulcados. O seu papel está para além de um espaço residual e sobrante entre o construído, 

onde as ruas se apresentam como uma estrutura simples, devendo proporcionar relações entre si, de 

modo a que essa estrutura, enquanto cidade, funcione. Não podem ser pensadas como únicas, 

passíveis de qualquer relação entre si, os diversos espaços públicos adjacentes e a cidade em geral, 

devendo existir uma relação coerente e sólida. 

Uma unidade de relações formais históricas e vivenciais, um elo de ligação entre escalas, 

tempos e espaços moldados pelas vivências das pessoas, é única e distinta, onde a sua singularidade 

é lida como uma identidade da cidade. O modo de apreensão da arquitectura da cidade é 

estabelecido de forma dinâmica, onde o espaço “entre” a massa é sentido ao ser pisado, assumindo-

se como um processo crítico primordial. 

  Crescimento e adaptabilidade 

A rua enquanto arte temporal é um processo construtivo constante, onde sequências são 

invertidas, interrompidas, vivências alteradas, actividades abandonadas e renascidas, sendo apenas 

perceptível tal transformação no decorrer de longos períodos de tempo. Uma vez que os elementos 

móveis de uma cidade, as actividades e pessoas, partilham o mesmo cenário da rua que os seus 

elementos físicos e imóveis, ambos são vulneráveis a mudanças, onde “não existe um resultado final, 

mas somente uma continua sucessão de fases”34, como se testemunha no papel que a rua tem vindo 

a desenvolver. 

A riqueza que a rua apresenta torna-se numa característica fundamental da mesma, na 

medida em que é um resultado que está para além da sua estaticidade. Enquanto palco que recebe 

múltiplos elementos nas suas variadas funções, tem factores de crescimento e de adaptabilidade que 

a vão transformando e testemunhando alterações nos vários contextos que apresenta. Seja pelo 

contexto histórico, de protecção da urbanidade existente, resultante de uma sucessão de tempos ao 
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longo de direcções naturais de expansão, sendo alvo de tendências de regeneração e requalificação, 

seja no contexto artificial, de criação de nova urbanidade, num papel periférico e emergente, 

subvertido face às alterações e crescimento que entretanto a cidade verificou.  

O equilíbrio que se procura na rua advém das contínuas estratégias de “upgrading do espaço, 

na adaptação a funções e requisitos da vida contemporânea (o automóvel), com novas valências 

económicas, de uso, tecnológicas, artísticas”35. Estas tendências de crescimento e de adaptação, 

apresentam uma escala e tempos próprios para se fazerem sentir, pois são alterações que ocorrem 

em diversos padrões, população, mobilidade, actividades, determinando novos conceitos e 

qualidades do espaço, quer pelos cidadãos, pelos transportes, pelas tipologias arquitectónicas e 

imagens, transformando o carácter da rua. 

O carácter de adaptabilidade da rua, da permanente actualização, de algo que tanto molda o 

homem como é moldado pelo homem, acompanha o crescimento e a transformação da cidade, no 

tempo e no espaço, nas pessoas e nas actividades. Confere-lhe um processo de regeneração, criando 

novos significados, novos elementos são introduzidos e retirados, resultando numa nova imagem 

que é construída ou numa revalorização da identidade prévia. 

O não acompanhamento das transformações e a marginalização da rua, torna-se numa 

ameaça à própria identidade e sentido do lugar, onde a massa edificada é privilegiada sobre o espaço 

público, onde o diálogo entre ambos é esquecido, interferindo na interacção das actividades e 

pessoas, debilitando o processo de crescimento e transformação como um todo. A transformação da 

rua não se restringe ao albergar e configurar a massa edificada dita atraente com um programa 

arquitectónico, mas sim, na sua articulação e múltiplas configurações e intenções dessa massa 

construída, através dos espaços interiores e exteriores que participam no contínuo formal e cultural 

da cidade, transportando-a no tempo. A sua interdependência e relação, massa e vazio, procura 

enfantizar o espaço público, uma vez que é encarado como um elemento primário significante do 

desenvolvimento e transformação da cidade.  
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Fig. 22) Gordon Cullen, Visão Serial 
(marcação em planta do percurso). 
Fonte: Gordon Cullen; “Paisagem 
Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise 
Townscape”); Edições 70; Março 
2008; Pag.10 

Fig. 23) Gordon Cullen, Visão Serial (sequência visual). Fonte: 
Gordon Cullen; “Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise 
Townscape”); Edições 70; Março 2008; Pag.10 

Fig. 22 e 23) Gordon Cullen, Visão Serial. “A paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou 
revelações súbitas.”. Fonte: Gordon Cullen; “Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise Townscape”); Edições 70; Março 2008; Pag.19; 
Citação: Gordon Cullen; “Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise Townscape”); Edições 70; Março 2008; Pag.10. 

   Legibilidade e Orientação 

“No processo de orientação, o elo estratégico é a imagem do meio ambiente, a imagem 

metal organizada do mundo exterior que o individuo retém. Esta imagem é o produto da percepção 

imediata e da memória da experiência passada e ela está habituada a interpretar informações e a 

comandar acções.”36  

A rua é o plano que as pessoas percorrem, o plano que pisam e onde os cidadãos interagem 

e dirigem a palavra. Ela apresenta-se como o meio/canal de comunicação que ao reter vários 

símbolos, conteúdos e linguagens, estabelecem a transição do interesse público ao espaço público. É 

esse plano que ao ser percorrido pelo indivíduo, se apresenta como um palco e um produto de 

comunicação, onde o valor comunicacional do espaço facilita a percepção da rua, segundo relações 

cognitivas. A necessidade de criar referências e identificar o meio ambiente faz parte da estrutura 

citadina, como “objecto da percepção dos seus habitantes”37. São valores que são procurados e 

ajudam a situar a nossa posição em relação à rua, e esta em relação à cidade. É através deles que a 
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Fig. 24) Prioridade a peões, Gordon Cullen. A rua que é apreendida à medida que é percorrida, logo para isso é necessário que detenha 
a condição pedonal, facilitando assim o processo. Fonte: Gordon Cullen; “Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise Townscape”); Edições 
70; Março 2008; Pag.19; Citação: Gordon Cullen; “Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise Townscape”); Edições 70; Março 2008; 
Pag.124. 

 

rua induz o bem-estar e equilíbrio ao ser humano, onde a ausência de referências leva a uma 

desorientação, sentimo-nos confusos e perdidos, remetendo-nos para a ansiedade e o desconhecido, 

quer geográfico como pessoal, de desconforto e desventura. 

 O percorrer uma rua induz uma série de momentos e acontecimentos que se nos quedarmos 

a observá-la e a vivê-la, apreendemos um vasto leque de informação e história, permitindo 

estabelecer uma visão serial sobre ela. A identidade de uma rua pode advir de uma leitura contínua 

de espaços sequenciais, sucessão de surpresas, revelações, regularidade rítmica, repetições que na 

sua relação com o edificado e actividades aí encontradas, são como um factor de referência e de 

localização. O nosso cérebro ao deparar-se com contrastes no percurso, a rua, um pátio, um café 

com esplanada, uma passagem por baixo de um edifício, é estimulado e cria uma espécie de mapa e 

imagem mental da rua, á qual Gordon Cullen denomina de uma arte de relacionamento, cujo 

“objectivo é a reunião de elementos que concorrem para a criação de um ambiente (…) uma cidade é 

antes do mais uma ocorrência emocionante no meio-ambiente.”38. 

Uma mesma rua pode ser lida e referenciada de maneiras diferentes, devido à oferta variada 

de associações que permite aos sentidos, visual da cor, da forma, do movimento, da luz, do cheiro, 

do som ou do tacto, formar um cenário identificador pelas referências dos vários elementos 

comunicativos, que a rua oferece. A nível da toponímia, os nomes e símbolos são pistas de 
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Fig. 24) Prioridade a peões, Gordon Cullen. Fonte: Gordon 
Cullen; “Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise Townscape”); 
Edições 70; Março 2008; Pag.19; Citação: Gordon Cullen; 
“Paisagem Urbana”; (Tit. Orig.: “Concise Townscape”); Edições 
70; Março 2008; Pag.124. 
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localização onde a suas nomeações advêm de uma relação entre a memória colectiva, ao conter 

significados e associações históricas, sociais, funcionais económicas e até individuais, onde muitas 

vezes a sua mudança não é acompanhada pelos habitantes devido ao quão impregnado o nome está. 

As qualidades direcionais e espaciais da rua, ao longo de uma linha ou curva, ruas com origens e fins 

claros, largos ou estreitos, seja uma praça, um edifício, um jardim, facilitam o processo de 

orientação, pelo facto de se saber o que está do outro lado, o que esperar.  

Por outro lado, a paisagem que enquadra a rua, é usada como referência de localização, 

onde o conjunto paisagista que a circunda, se destaca como um elemento distinto, familiar, possível 

de nos situar no espaço e fazer uma leitura do mesmo. Estabelece-se um diálogo entre o ver, a partir 

da rua, e poder ser visto, de outras partes do território, numa relação de proximidade com a cidade. 

Dentro desta podem-se ainda destacar, individualmente, elementos marcantes, “usados como 

indicações de identidade e até estrutura. Parecem adquirir um significado crescente à medida que as 

deslocações se vão tornando cada vez mais familiares”39, sendo reconhecidos como entidades que 

sobressaem em relação às outras, seja um edifício iconoclástico, uma diferença de um padrão 

contínuo edificado ou uma nova referência tecnológica. Estes elementos marcantes vão desde a 

escala do pormenor, um material de um edifício ou o pavimento que pontua a rua, até ao seu 

reconhecimento, pois a casa do amigo está lá situada ou é a rua da mercearia onde se fazem as 

compras. 

Outros factos urbanos40 que têm impacto no espaço público e que acabam por se tornar 

referenciais da rua, apesar de não provenientes da criatividade do homem, como a tematização do 

espaço, induzido pelas funções aí desenvolvidas, o turismo e actividades lúdicas que induzem a 

introdução de elementos a eles característicos, a publicidade, segundo um plano comercial, na 

transmissão de mensagens por vezes de impacto excessivo, ou até mesmo a estetização, a 

apreciação pela moda ou aparência que tende a ser introduzida como identidade não autenticada. 

O ‘estar aqui’ é a reacção da nossa posição em relação ao espaço, onde esta percepção se 

integra nas várias experiências vivenciadas provocadas pelos vários tipos de espaços percorridos, 

uma vez que por instinto, temos o hábito de nos relacionar continuamente com o ambiente, onde “a 
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36 Fig. 25) Jan Gehl, Uma Rua Pedonal (s.d.). Fonte: Jan 
Gehl; “La Humanización del Espacio Urbano, La Vida 
Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) 
Editorial Reverté, Barcelona; 2006; Pag.41 

deslocação deve ser pensada desde logo como um acontecimento primordial. Pertence à existência. 

Existir é deslocar-se, a existência é deslocação. A deslocação é a nossa dispersão essencial”41, 

incluindo o sentido de localização no espaço. Há consequentemente uma reacção emocional de 

acordo com os vários espaços onde nos encontramos, seja perante uma rua estreita ou larga, zonas 

de compressão e vazios, em alternância com momentos de tensão e de tranquilidade. É segundo 

essa sensação de identificação com o espaço, neste caso a rua, que é sentida a noção de localização, 

do ‘estou aqui’ e ‘vou para ali’, onde são estabelecidas determinadas metas ao longo do percurso, 

‘estou na direcção certa’ e ‘estou quase a chegar’, induzindo para a construção de significados e 

experiências memoráveis. 

A rua, “um meio ambiente característico e legível não proporciona apenas segurança, mas 

também intensifica a profundidade e a intensidade da experiência humana”42, como elemento 

referencial de orientação e de localização, proporciona também o crescimento do ‘eu’ enquanto 

pessoa. É um elemento construtivo, pois desenvolvem-se capacidades cognitivas, associações e 

relações que se traduzem na leitura da cidade. 

   Um Palco de Interesses e Hábitos 

“A relação entre a vida da rua, o número de pessoas e acontecimentos e o tempo que se 

passa no espaço público, proporciona uma das chaves mais cruciais para entender como se pode 

melhorar as condições de vida entre os edifícios.”43 

Uma cidade funciona se o elemento social interagir com o espaço e percorrê-lo, na sua 

apropriação e vivência, criando referências e relações de familiaridade. Esses pequenos hábitos 

rotineiros e de lazer que são criados, como o café onde se encontra o amigo ao final da tarde, a 

mercearia onde fazem as compras ou a montra da loja que todos os dias a caminho de casa se 
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Fig. 25) Jan Gehl, Uma Rua Pedonal (s.d.). A interacção da rua com as pessoas, as acividades e os edifícios, num ambiente de familiaridade. 
Fonte: Jan Gehl; “La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) Editorial Reverté, 
Barcelona; 2006; Pag.41 

costuma espreitar, são dinâmicas aleatórias que surgem na cidade naturalmente, atribuindo-lhe 

vitalidade. 

Um significado é acrescentado ao espaço da rua, considerado por Pedro Brandão como um 

simbolismo a posteriori, relacionado com a apropriação deste, num carácter de construção social. O 

chamado ‘espírito do lugar’, atribuído à vivência do espaço associado às actividades que se 

desenvolvem e às relações sociais que se constroem, são descritas por Jan Gehl como a vida entre os 

edifícios. Esta é tão essencial e relevante para a identidade da cidade, quanto os seus espaços e 

edifícios, surgindo da sua relação com a necessidade de contacto. São relações que estabelecemos 

individualmente, de diferentes intensidades, onde a rua está na sua base de construção, desde a 

criação de contactos aos mais variados níveis, à possibilidade de os manter, originando uma fonte de 

informação sobre o mundo social exterior e uma oferta de experiências estimulantes, planeadas, 

espontâneas e imprevisíveis.  

Neste contexto, a rua comporta-se como uma janela de observação para a compreensão da 

cultura urbana e da construção intelectual da cidade, onde a interacção que ocorre entre elas é vista 

como um espaço de aprendizagem e de exercício profissional, entre a cidade gerida e a vivida. A rua 

é o primeiro contacto externo fora do ambiente familiar, testemunhando as mudanças das estações, 

apreendendo-se o ciclo quotidiano das horas das actividades comerciais, a rotina, o dia e a noite, 

apresentando-se como a primeira escola fora da escola familiar. 
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  Lugar de Encontro e de Actividades 

“As cidades são antes de tudo, o lugar de encontro das pessoas.”44 

As actividades quotidianas promovem a identidade da comunidade e as relações de 

associação humana. Enquanto lugares de encontro, a rua está fortemente associada e relacionada 

com as actividades que nela se desenvolvem. Desde cedo que a rua é “um lugar onde o contacto 

social entre os moradores pode ser estabelecido como uma sala de estar comunitária”45, uma vez 

que se manifesta como o palco da concentração de acontecimentos que marcaram a cidade, 

servindo-se dela como um meio de comunicação com os seus habitantes, abrangendo desde 

concentrações políticas, celebrações, manifestações, troca de bens, realização de negócios, comércio 

e lazer. 

A rua abraça o cruzamento dos vários tipos de actividades que aí são realizadas, desde as 

rotineiras que são necessárias e se realizam ao longo do ano, como ir para o trabalho ou ir às 

compras, ás recreativas, que se realizam por vontade própria e quando as condições externas são 

favoráveis, como dar um passeio, apanhar sol. A estas adicionam-se as actividades sociais quer 

activas como passivas, que dependem de outras pessoas, seja para conversar ou simplesmente para 

ver e ouvir quando passam por nós. O carácter das actividades sociais varia dependendo do contexto 

onde se inserem, do tipo de ruas onde estão inseridas, aos edifícios e suas funcionalidades, 

influenciando assim o tipo de acções aí desenvolvidas. Uma rua de bairro não terá o mesmo carácter 

de actividades de uma rua de acesso local, de uma rua principal de atravessamento viário na cidade, 

ou de uma rua histórica pedonal. 

Por outro lado, uma rua habitada traz uma noção de movimento, e consequentemente de 

segurança e bem-estar, o oposto de uma rua deserta, sem sinal de vida nem movimento, tornando-

se insegura. Enquanto espaço público, tem o papel de atrair pessoas e movimento, criando assim 

espaços vivos e atractivos que desaparecem quando as condições lhes são deficientes e prosperam 

quando as condições lhes são favoráveis. Tal influencia as actividades quer no seu desenvolvimento 

como na criação de lugares com condições de estadia mais prolongada, lugares de permanência, 
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Fig. 26) Jan Gehl, As Actividades e as preferências para estadias 
prolongadas. Fonte: Jan Gehl; “La Humanización del Espacio Urbano, La 
Vida Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) Editorial Reverté, 
Barcelona; 2006; Pag.41 

Fig. 26) Jan Gehl, As Actividades e as Preferências para Estadias Prolongadas. Dependendo do carácter da rua e suas actividades 
desenvolvidas, terá um tipo de interacção com as pessoas muito próprio. Fonte: Jan Gehl; “La Humanización del Espacio Urbano, La Vida 
Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) Editorial Reverté, Barcelona; 2006; Pag.41 

onde “a vida entre os edifícios (…) é fruto do número e da duração de cada um dos acontecimentos. 

O importante não é o número de pessoas ou acontecimentos, mas o número de minutos passados 

no exterior.”46 A qualidade de espaço público influencia a durabilidade das actividades, dependendo 

por exemplo, da existência de vistas relaxantes e sombras apetecíveis para momentos de 

descontração, de pavimentos apelativos de fácil e adequada acessibilidade, de boa iluminação e 

apropriado estado de limpeza, factores que convidam mais pessoas a viverem estes espaços. 

As actividades são fruto de um processo natural e espontâneo entre as pessoas, uma vez que são 

elas que percorrem e vivem os espaços, e “definem o carácter de uma cidade específica, dão 

identidade à sociedade urbana, capturam a essência de seu povo e unem a comunidade.”47 

  O Caminhar e a Apropriação dos Espaços 

Caminhar é um acto que tanto pode ser necessário, quando temos algum objectivo a cumprir 

como ir para o trabalho, ou simplesmente um desejo, em ir passear e estar em contacto com 

pessoas, mas em ambas as situações é necessário um espaço, a rua; “Caminhar antes de ser um meio 
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Fig. 27) Caminhar é uma acção que envolve a apropriação do espaço. Dependendo do carácter da rua e suas actividades Fonte: 
http://oooindreooo.deviantart.com/art/Walking-People-103491418 (23.02.13) 

de transporte, é uma maneira de deslocação, mas também proporciona de um modo informal e 

descomplicado, a possibilidade de estar presente no espaço público.”48  

A rua pedonal é uma atracção nas cidades, uma vez que procura um contacto mais próximo e 

directo com as pessoas e o espaço, onde actividades aí desenvolvidas tendem a estabelecer um 

ambiente muito próprio. Por outro lado tem exigências físicas diferentes, desde a sensibilidade do 

pavimento e as condições da superfície, ao próprio limite da distância que pode ser percorrido pelas 

pessoas. Tal deve ser praticável a pé, senão tem tendência a tornar-se um entrave à sua utilização e o 

uso do automóvel será um elemento introduzido, embora diminua largamente o contacto social 

pretendido. Percorrer uma rua a pé é uma relação intrínseca entre a distância da rua, a qualidade do 

espaço percorrido e os acontecimentos que ao longo dela vão tendo lugar, de modo a estimular-nos 

e a proteger-nos, diminuindo – psicologicamente – a distância percorrida. 

O acto em si de caminhar é já ele uma apropriação do espaço. Esta é uma ideia associada à 

identidade dos lugares, dependendo da adaptação deste ao seu uso e de um modo recíproco, do 

aperfeiçoamento das pessoas ao espaço. Uma vez que se identifica com os objectos e lugares 

produzidos, funciona como o oposto da alienação. A apropriação resulta da relação de encontro, 

vizinhança entre os grupos que integram a comunidade, sejam eles amigos, crianças, jovens, idosos, 
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Fig. 29) Jan Gehl, Zonas de Permanência ao Longo da Rua. 
Fonte: Jan Gehl; “La Humanización del Espacio Urbano, La 
Vida Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) 
Editorial Reverté, Barcelona; 2006; Pag.162 

Fig. 28) Jan Gehl, Zonas de Permanência ao Longo da Rua. Fonte: Jan Gehl; 
“La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Social Entre los Edificios”, 
(“Tit. Orig.: The Danish”) Editorial Reverté, Barcelona; 2006; Pag.163 

Fig. 28 e 29) Jan Gehl, Zonas de Permanência ao Longo da Rua. Relação próxima entre a arquitectura e as pessoas, na criação de 
espaços e zonas de permanência e de estadia mais prolongada, aptas para desenvolver o contacto social entre as pessoas como entre a 
rua e a envolvente. Fonte: Jan Gehl; “La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) 
Editorial Reverté, Barcelona; 2006; Pag.41 

como também da interacção diária das actividades quotidianas, que num mesmo lugar podem ser 

variadas, implicando um maior envolvimento social, como o desporto, a cultura ou religião, ou 

simplesmente ‘estar’ e circular na rua. 

As pausas ao longo de uma rua surgem como algo natural ou intencional, seja para esperar 

por algo ou alguém, por encontrar alguém e conversar, introduzindo no caminho zonas de pausa 

como espaços de transição entre acções, oferecendo vantagens quer práticas quer psicológicas, 

enquanto lugares de permanência. Esta relação estabelece-se acima de tudo com a arquitectura, que 

procura tirar partido de tais situações, seja nos elementos que compõem a fachada, a criação de 

espaços intermédios que pontuam a rua, onde é proporcionada uma pausa e estabelecido um 

diálogo. O cidadão consegue criar relações e referências enquanto processo de interacção numa 

“área de rua com a qual os moradores estão envolvidos, onde marcas individuais são criadas por eles 

próprios, é apropriada conjuntamente e transformada num espaço comunitário.”49 

Tornar o espaço mais íntimo e acolhedor é uma marca de apropriação, onde as pessoas se 

sentem responsáveis por ele, procurando reverem-se nele e estabelecer uma maior aproximação 

comunitária. Torna-se numa linguagem que estabelece um diálogo entre os cidadãos e a rua, desde a 

cor das cadeiras da esplanada, o tapete às portas do edifício, as cortinas das janelas ou os vasos com 

flores pendurados ao longo das varandas da rua. O edifício é usado como um instrumento para tal 

relação, sendo fundamental que este suscite uma imagem ao usuário, onde o objecto construído 
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possa cumprir mais de um propósito, que possa representar tantos papéis quanto possível em 

benefício dos diversos usuários individuais. Cada usuário será capaz então de reagir a ele à sua 

maneira, interpretando-o de modo pessoal para o integrar no seu ambiente familiar. 

A ideia de espaços alienados de elementos e mobiliário urbano na sua composição – bancos, 

espaços de transição, plantas, árvores – e da arquitectura, enquanto edifício que se fecha sobre si 

mesmo, sem estabelecer uma comunicação com a rua, dificulta-lhe o papel, enquanto lugares de 

permanência, de marcação de um tempo de paragem na relação pessoal com o espaço percorrido, 

ameaçando-o a uma mera passagem. Existe a necessidade de um conjunto de aspectos exteriores às 

pessoas que habitam a rua, nos elementos que a integram, de modo a que esta se torne numa 

agradável rua para se estar, caminhar e permanecer, onde “quanto mais uma pessoa está envolvida 

com a forma e o conteúdo do seu ambiente, mais esse ambiente será apropriado por ela e, assim 

como toma posse do seu ambiente, o ambiente se apossa dela” 50 

Em suma, a apropriação dos espaços fortalece não só a apreensão da rua como um todo, 

contribuindo para um reforço da sua identidade, mas também enriquece a relação entre os cidadãos 

e os edifícios, pois sentem-se confortáveis e acolhidos no espaço.  
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Fig. 30) Giambattista Nolli, Mapa de Roma (1768). Fonte: neilmiddletonrationalisttraces.wordpress.com/2011/09/18/nolli-plan-of-rome/ 
(2.02.13) 
Fig. 30) Giambattista Nolli, Mapa de Roma (1768). A planta de Nolli mostra a cidade como ponto de encontro, numa grande rede de 
caminhos e espaços públicos a partir da identificação do domínio público. Um lugar onde os cidadãos interagem. Além dos espaços 
públicos, como as passagens, ruas, praças e parques, também se podem encontrar os espaços semi-públicos, como igrejas, termas, 
mercados, e edifícios institucionais. Nolli mostra as duas dimensões dos espaços, pelo qual o cidadão pode transitar livremente. É na 
massa tridimensional de cada um dos edifícios que se é definido o carácter público, numa continua e mutável sequência de espaços, como 
uma assinatura da cidade. Fonte: http://neilmiddletonrationalisttraces.wordpress.com/2011/09/18/nolli-plan-of-rome/ (2.02.13) 

 ENTRE A RUA E O EDIFÍCIO: UMA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE E/OU DISTÂNCIA 

 

“Um mosaico de inter-relações – como imaginamos que a vida urbana seja – requer uma 

organização espacial na qual a forma construída e o espaço exterior (a que chamamos rua) não 

apenas sejam complementares no sentido espacial e, portanto, guardem uma relação de 

reciprocidade, mas ainda, e de modo especial (…) na qual a forma construída e o espaço exterior 

ofereçam o máximo de acesso para que um possa penetrar no outro de tal modo que não só as 

fronteiras entre o exterior e o interior se tornem menos explícitas, como também se atenue a rígida 

divisão entre o domínio privado e o público.”51  

Neste capítulo apresenta-se uma aproximação à relação entre o edifício enquanto massa 

construída, e a rua, enquanto espaço público, onde o primeiro para comunicar com o segundo tem 

de trabalhar uma série de elementos, na grande e pequena escala, transições e gradações que 

permitam o diálogo com a rua. Esta abordagem pode ser processada segundo outros planos para 

além do chão que é percorrido, apresentando uma maior dinâmica na sua relação. 
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A dimensão da esfera pública - espaço público, pessoas e actividades – é ampliada pelos 

edifícios, uma vez que são estes que conformam a silhueta da massa edificada, pontuam e marcam a 

cidade, têm qualidades direcionais e levam à exploração do olhar do cidadão. Mesmo a forma como 

os detalhes – portas, janelas, corrimãos, pisos, esculturas, sinalização) de um edifício se relacionam 

com a escala humana, tem uma importante influência na construção do cenário urbano. 

Estes são os cenários que compõem a vida urbana, onde “os edifícios não são simples 

mercadorias”52, pois apresentam uma relação directa com a legibilidade e unidade que define a rua, 

num palco de interacções e relações sociais que promove, devendo os seus elementos, também eles, 

estabelecer um diálogo com a rua. 

   Dialéctica do Público/Privado 

Estes conceitos estão associados às pessoas e grupos, numa relação de interacção e de 

compromisso mútuo, que “diferindo gradualmente, referem-se ao acesso e à responsabilidade entre 

a propriedade privada e unidades especiais específicas.”53 

Herman Hertzberger associa, em termos espaciais, o espaço público ao colectivo, enquanto 

espaço acessível a todos, a qualquer momento, sendo da responsabilidade colectiva a sua 

manutenção e preservação. Por sua vez, denomina de espaço privado, o individual, como espaço de 

acesso condicionado, sendo determinado por algo ou alguém que tem a responsabilidade de o 

manter. Entre estes dois espaços, surge um terceiro, o semi-público ou semi-privado, um espaço 

onde as pessoas e grupos restrictos têm acesso, permitindo o desenvolvimento de relações sociais e 

a criação de comunidade. 

Essa comunidade é, segundo Martin Buber a solução para a destruição da falsa escolha que 

existe na sociedade, entre o colectivismo e o individualismo, permitindo assim a comunicação entre 

os indivíduos. Para além disso, ambos impedem a criação de uma relação social, uma vez que “o 
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Fig. 31) Jan Gehl, Organização Hierárquica dos espaços públiocs, semi-
públicos e privados de uma zona residencial. Fonte: Fonte: Jan Gehl; “La 
Humanización del Espacio Urbano, La Vida Social Entre los Edificios”, (“Tit. 
Orig.: The Danish”) Editorial Reverté, Barcelona; 2006; Pag.69 

Fig. 31) Jan Gehl, Organização Hierárquica dos espaços públiocs, semi-públicos e privados de uma zona residencial. A estrutura clara 
reforça a vigilância natura, ajuda a que os habitantes se conheçam entre si, melhorando as condições de vizinhança . Fonte: Jan Gehl; 
“La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Social Entre los Edificios”, (“Tit. Orig.: The Danish”) Editorial Reverté, Barcelona; 2006; 
Pag.69 

individualismo compreende apenas parte da humanidade, o colectivismo só compreende a 

humanidade como parte”54. Jan Gehl, conforme já mencionado anteriormente, explora os níveis de 

intensidade que estes espaços permitem, desde um contacto mais passivo (contactos casuais) até um 

nível de contacto mais substancial (amigos íntimos), onde tendencialmente, “a fronteira entre o 

isolamento e o contacto tem-se tornado mais nítidas: as pessoas estão só ou então com outras a um 

nível relativamente exigente”55, onde a barreira entre o público e o privado tem vindo a aumentar, 

tal como o individual e o colectivo. 

Cabe assim ao espaço público, semi-público e semi-privado, enquanto espaços ‘entre’ 

atenuar tais barreiras, uma vez que as transições devem ser algo suaves e fluídas entre as categorias 

e tipos de espaços públicos e privados. Estas devem ser assinaladas fisicamente, embora a 

demarcação não deva ser de tal modo firme que impeça o contacto com o mundo exterior. Ou seja, 

pretende-se uma continuidade que tanto pode ser física, como visual entre ambas as partes do 

edifício e da rua. 

A introdução de sistemas hierárquicos nos espaços comunitários, que abrangem desde a 

divisão mais íntima como o quarto, à rua e praça da cidade, a relação destes espaços com a 
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Fig. 32) A rua como espaço comunitário, Herman Hertzberger. Fonte: Herman Hertzberger; “Lições de 
Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 2006;Pag.49 

Fig. 32) A rua como espaço comunitário, Herman Hertzberger. Fonte: Herman Hertzberger; “Lições de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: 
“Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 2006;Pag.49 

interacção das pessoas e grupos, é possível definir gradações variáveis nos vários espaços públicos e 

privados.  

A escala é um aspecto que influencia os valores públicos e privados de uma rua. Dependendo 

do tipo de rua, do edificado e do programa funcional que desenvolve e nela se inserem, o carácter 

varia, como é o caso de uma rua residencial, que embora acessível ao público, apresenta um carácter 

semi-público devido à intrínseca relação com o edificado. No entanto, uma rua pedonal pertencente 

a um bairro, já apresenta um carácter mais público do que a rua residencial, mas comparada com a 

praça da cidade, esta última apresenta-se como um espaço totalmente público.  

  Espaços ‘entre’ 

Os espaços ‘entre’ apresentam-se como elementos que permitem a transição entre áreas de 

diferentes caracteres, quer público como privado, onde para além dessa função, também promovem 

um carácter interactivo entre as pessoas que os habitam esses espaços. 

Christopher Alexander e Serge Chermayeff comparam estes espaços a zonas válvulas, onde 

“a condição de que a integridade de cada um dos domínios adjacentes deve ser preservada a todo o 

momento, apesar do trânsito que tem lugar entre eles, evoca de imediato a imagem familiar da 

exclusa que separa dois níveis de água distintos ou da válvula que permite a passagem entre duas 
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Fig. 33) Diagrama da sequência do muro a um espaço válvula. Esquema elaborado pela 
autora, baseado no esquema de Christopher Alexander e Serge Chermayeff 

 

Fig. 33) Diagrama da sequência do muro a um espaço válvula. Desde o muro como parede divisória, uma parede com uma abertura, a 
um espaço válvula que estabelece a transição entre dois espaços, tornando-se ele mesmo um espaço de identidade próprio e propício ao 
desenvolvimento de actividades. Esquema elaborado pela autora, baseado no esquema de Christopher Alexander e Serge Chermayeff 

zonas onde a pressão do ar é diferente”56. Estes espaços solucionam o problema da dialéctica entre o 

público e o privado, uma vez que apresentam um carácter distinto e específico, preservando a sua 

integridade e protegendo os espaços de possíveis intromissões vindas do exterior, como visuais, 

sonoras ou físicas, quer da rua ou do edifício. Os elementos arquitectónicos designados de contenção 

espacial e de transição, acabam por serem vistos como eficazes no controlo dos ambientes 

pretendidos, permitindo de forma equilibrada a separação dos dois domínios, publico e privado. 

O exemplo que é dado é o muro ou parede, como sendo um elemento eficaz ao funcionar 

como barreira de pessoas, visual e acústica, quando devidamente construído, mas quebrando nas 

zonas específicas para permitir o acesso, sem perder identidade ao estabelecer comunicação, 

podendo corresponder a uma antecâmara, porta, corredor, pátio, interligando dois espaços. Por 

outro lado, estes espaços adquirem simultaneamente duas valências, uma de transição e 

preservação dos espaços, e do lugar onde se realizam actividades, tão importantes quanto as duas 

áreas que estabelecem a transição.  

É dado um grande enfoque á contenção espacial, facilitando o nível de isolamento entre as 

várias áreas distintas, onde a relação casa e rua, torna eficiente a utilização de espaços tampão como 

controladores das condicionantes exteriores, embora possam surgir como um entrave na 

comunicação mais fluida dos domínios, entre o interior e exterior, levando a um maior isolamento do 

espaço público e do edifício, e consequentemente, da comunidade.  
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Fig. 35) Herman Hertzberger, Lar para Idosos, De Drie Hoven (1975-77). 
Planta. 

Fig. 34) Herman Hertzberger, Lar para Idosos, De Drie Hoven 
(1975-77). Perspectiva. 

Fig. 34 e 35) Herman Hertzberger, Lar para Idosos, De Drie Hoven (1975-77). Espaços Intermédios que permitem a transição entre o 
domínio público e privado, cuja sua indefinição cria potenciais espaços de permanência e de encontro, deixando a sua apropriação aos 
usuários. Fonte: Herman Hertzberger; “Lições de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São 
Paulo; 2006;Pag.40 

Por sua vez, Herman Hertzberger denomina estes espaços de transição como espaços 

intermédios, sendo “um lugar dito próprio (…) onde dois mundos se sobrepõem em vez de estarem 

rigidamente demarcados”57. Tal confere simultaneidade ao espaço, uma vez que não só induz a 

pessoa conscientemente à transição entre zonas diferentes, mas também estimula a sua mente, pela 

incerteza e sentido dinâmico que constitui uma mudança no ambiente. Estes espaços apresentam-se 

como entradas, escadas, desníveis, alpendres, varandas, galerias, enquanto elementos que 

intermedeiam, em vários níveis, espaços públicos e privados, tanto na relação com a rua, como entre 

os espaços interiores. 

O facto de serem caracterizados com alguma indefinição, tornam-nos favoráveis à 

apropriação e ao uso por parte das pessoas, onde muitas vezes se traduzem em lugares de estadia 

mais prolongada, de convívio e de diálogo, desenrolando-se actividades informais, de uma forma 

espontânea e imprevista. “Para que o contacto se possa estabelecer espontaneamente, é 

indispensável uma certa informalidade, um certo descompromisso. É a certeza de que podemos 

interromper o contacto ou retirarmo-nos quando quisermos que nos encoraja a prosseguir.”58 
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Para que a gradação de espaços permita uma diferença de comportamento característica dos 

espaços públicos e privados, onde estes últimos enquanto ‘ninhos seguros’ confortáveis, se devem 

sentir protegidos em relação ao público, de modo a que os espaços de circulação, a rua, o corredor, 

possam ser hierarquizados, gerando zonas específicas que protejam e acolhem, e devem suscitar 

convívio entre os usuários. Através dos elementos arquitectónicos que estabelecem essas relações, 

entre rua e edifício e corredor edifício, devem corresponder ao nível de privacidade pretendido nas 

zonas que intermedeia.  

As experiências enumeradas também se podem estender ao espaço público dentro dos 

edifícios, seja em ruas e praças interiores, seja em hotéis, galerias comerciais ou edifícios de 

habitação, como também em zonas de interacção e de permanência, e não como meros corredores 

de passagem, estimulando a comunicação entre habitantes. Os espaços válvula procuram, em 

primeira instância, preservar o carácter dos lugares e simultaneamente interliga-los de um modo 

controlado, podendo desempenhar actividades com funções específicas. Já os espaços intermédios 

são zonas que pertencem a ambos os domínios, acessíveis de ambos os lados, onde a sua 

funcionalidade não se encontra definida a priori, deixando-os ao imprevisto, para a apropriação 

espontânea do contacto com os habitantes. 

   Diferentes Planos da Rua  

“Numa sociedade bem organizada que habita uma urbanização bem organizada (…) há um 

sentimento inerente de segurança e pertença social que tem muito a ver com a clareza e ordem 

simples da forma da rua (…). A rua é não só uma forma de acesso, mas também, uma área para a 

expressão social.”59 

A rua para apresentar este carácter de expressão social, para além de ter de ser habitada por 

um determinado número de pessoas, deve gerar lugares de permanência através de elementos que 
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Fig. 36) Herman Hertzberger, Vida da Rua num Bairro 
em Amsterdão. Fonte: Herman Hertzberger; “Lições 
de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for Students in 
Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 
2006;Pag.48 

Fig.36) Herman Hertzberger, Vida da Rua num Bairro em Amsterdaão. A rua de Convivência, como uma extensão comunitária da casa. 
Fonte: Herman Hertzberger; “Lições de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 
2006;Pag.48 

potenciem uma estadia mais prolongada, como bancos, muros baixos, mas acima de tudo, ter uma 

relação recíproca com a vida do edifício e a vida da rua, constituindo um lugar animado. É este 

diálogo e interacção entre ambas as partes que pode ser estabelecido quer segundo o nível da rua, 

como num nível superior, que se debruça sobre ela. 

  A Rua como Edifício 

Em muitos lugares, apesar da densidade que as ruas apresentam e os edifícios de grande 

escala, esta apresenta-se como um espaço monótono e pouco estimulante, ao ser usada apenas 

como zona funcional de circulação. No entanto, os edifícios apresentam um potencial de 

comunicação com a rua, ao nível do plano que é percorrido. Enquanto extensão comunitária da casa, 

surge, segundo Herman Hertzberger como uma rua de convivência, baseada na ideia de que os 

moradores têm algo em comum.  

É através dos edifícios que as pessoas entram e saem para o espaço público, e quanto mais 

comunicações a rua tiver, maiores possibilidades de vivência são criadas, como encontrar o vizinho, 

aproveitando para conversar um pouco, observar as crianças que brincam despreocupadas na rua, 

explorando a liberdade do espaço, sob o olhar protector dos pais. No entanto, neste tipo de relação 

prolongada de interior exterior, há que ter em conta as qualidades da rua, que estando adequada ao 
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Fig. 37) A Rua Semi-Privada, de Herman Hertzberger; A noção de rua ao ser transportada para o edifício, procura recriar uma atmosfera (embora mais 

privada em relação à rua) comunitária, segundo um plano superior, neste caso, através de galerias; Fonte: Herman Hertzberger; “Lições de 
Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 2006; Pag.55 

trânsito pedonal e tendo sido criadas condições necessárias de permanência, têm hoje o automóvel 

como principal factor ameaçador de uma maior vivência destes espaços, pois são várias as suas 

nefastas consequências, a poluição, o ruído, a insegurança do peão, impedindo uma relação directa 

entre os lados opostos da rua, e as possibilidades de comunicação entre eles. 

A escala do edifício e as funções programáticas que exerce, também influenciam a sua 

relação com o exterior, podendo abrir-se mais ou menos para a rua, consoante pretendido. A relação 

de um edifício doméstico, onde a relação público/privado é muito trabalhada com a rua, comporta-

se de um modo diferente de um equipamento de carácter público, que visa convidar os cidadãos a 

entrar e permanecer neles. No entanto, ambos funcionam como mini cidades que também 

necessitam de ligações entre os vários espaços que os compõem, onde “os corredores servem como 

ruas num edifício que deve funcionar como uma cidade para os seus moradores”60, sendo esta ideia 

de rua de convivência estendida para o próprio interior dos edifícios, integrando na atmosfera do 

interior do edifício a vida comunitária da rua. 

Para além de um mero acesso, ideia de corredor e função distribuidora é o esqueleto do 

edifício que deve funcionar como um espaço multifuncional, servindo para estimular a interacção e a 

coesão social, sendo o espaço que pode gerar zonas comunitárias e de estadia dos seus habitantes, 
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Fig. 37) A Rua Semi-Privada, de Herman Hertzberger; Fonte: 
Herman Hertzberger; “Lições de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: 
“Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São 
Paulo; 2006;Pag.55 
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Fig. 39) Alison & Peter Smithson, Golden Lane Project.Perspectiva. Fonte: Alison & Peter 
Smithson; Urban Structuring – Studies of Alison & Peter Smithson, Studio Vista Ltd; 
London; 1967; Pag.22 

Fig. 38) Alison & Peter Smithson, 
Golden Lane Project. Esquema. 
Fonte: Alison & Peter Smithson; 
Urban Structuring – Studies of 
Alison & Peter Smithson, Studio 
Vista Ltd; London; 1967; Pag.23 

Fig. 38 e 39) Alison & Peter Smithson, Golden Lane Project. Uma cidade segundo vários planos com ruas sobrelevadas, como espaços 
para além de passagem, como espaços de interacção e de convivência. Fonte: Alison & Peter Smithson; Urban Structuring – Studies of 
Alison & Peter Smithson, Studio Vista Ltd; London; 1967; Pag.22 

sem invadir o espaço privado de cada um. Embora apresente um carácter menos público em relação 

às ruas, uma vez que é necessário transitar por um acesso controlado, os utilizadores são usuários do 

edifício e não simples caminhantes, como nas ruas públicas, onde as pessoas são aleatórias e estão 

somente de passagem. Por outro lado, são espaços que embora semi-públicos, e de menor 

actividade e movimento, conferem segurança e familiaridade, valores tão necessários quanto as 

relações entre vizinhos. A rua de convivência interior, tanto pode ocorrer no mesmo plano da rua, 

como num plano superior, sendo espaços que se encontram mais protegidos da rua pública e dos 

problemas de trânsito, ruídos, poluição e insegurança.  

As galerias surgem neste processo de elevação das ruas, explorando os interiores abertos, 

enquanto sistema de acesso, onde a fronteira do privado, o edifício, e público, a rua, é deslocada e 

parcialmente abolida. O projecto Golden Lane de Alison e Peter Smithson, introduz “uma cidade de 

vários níveis com ruas residenciais no ar”61, o conceito de streets-in-the-air ou street deck, que 

segundo uma perspectiva residencial, os acessos são corredores largos voltados para o espaço 

aberto, como se fossem ruas cobertas com iluminação natural, onde a actividade social estaria 

concentrada nos cruzamentos destas ruas, com uma largura três vezes maior que as street deck, 

                                                           
61

 Alison & Peter Smithson; Urban Structuring – Studies of Alison & Peter Smithson, Studio Vista Ltd; London; 1967; Pag.22 – “a multi-level 

city with residential streets-i-the-air”; Tradução da autora 



 A RUA COMO MEDIADOR ‘ENTRE’ A CIDADE E EDIFÍCIO 
 Uma Intervenção da Rua das Portas De Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 53 

onde as crianças poderiam brincar e os adultos conversar e interagirem com o espaço exterior. Esta é 

apresentada como uma crítica à Unité d’Habitation de Le Corbusier, pela ‘rua-corredor’, escura e 

desprovida de iluminação natural, não tendo sido pensadas como lugares para estar e conviver, mas 

apenas enquanto zonas de circulação, onde não existem espaços de transição que criam pausas e 

vivências. 

 

  Elementos de Pequena Escala 

Existe um conjunto de elementos que se apresentam numa escala diferente, ao integrarem 

os edifícios como zonas de carácter mais aberto ou fechado, consoante a perspectiva pública ou 

privada de cada um deles, em termos de grau de acesso. São elementos como janelas, varandas, 

terraços e desníveis que estabelecem relações entre espaços dinâmicos e estáticos. Esta pertença ao 

edifício é o que permite que estes elementos se relacionem com a rua e a cidade, na medida que são 

eles que iluminam naturalmente os espaços interiores, testemunham o dia e a noite, as estações do 

ano, para além de estabelecerem um diálogo formal com a rua, na sua composição e imagem. 

Por outro lado, impedem um contacto directo com o exterior, ao resguardarem o espaço 

interior do exterior, embora permitam de forma clara, ter consciência do que se passa nos espaços 

adjacentes que compõem a rua. Estes olham de forma discreta a cidade e a dinâmica da rua. 

O carácter destes espaços pode ir desde a habitação familiar, enquanto espaço privado, a 

equipamentos públicos, onde se tornam elementos semi-públicos para a rua. Num nível superior 

podem desenvolver funções programáticas, desde cafés, esplanadas, jardins suspensos, miradouros 

para a cidade, que não só se tornam espaços de contacto social e de diálogo entre pessoas e a rua, 

como despertam uma curiosidade para quem a percorre, ao atribuir-lhe uma dinâmica que ocorre 

para além do plano do chão que é pisado, despertando os sentidos e criando estímulos. 
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Fig. 40) A Porta da Cidade Muçulmana. Porta da Kasba dos Udayas, Rabat, Marrocos. A porta é um elemento decisivo na estrutura da 
cidade muçulmana, que para além de um valor simbólico imponente que detém, também tinha um valor funcional. Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palace_gate.jpg (26.02.13) 

 

   O Momento de Entrada: Um Lugar Entre Dois Mundos 

O momento de entrada é caracterizado por uma transição entre o edifício e a rua. É um 

espaço identitário enquanto momento que marca uma gradação de espaços, mas é indefinido pelo 

facto de pertencer a dois mundos, o mundo - semi-público e privado – do edifício e o mundo – 

público – da rua; “É sempre uma questão de achar o ponto de equilíbrio capaz de fazer com que os 

moradores possam refugiar-se na privacidade quando o quiserem, mas que possam também 

procurar contato com os outros. A esse respeito, tem uma importância crucial o espaço em volta da 

porta da frente, o lugar onde a casa termina e onde começa o espaço da rua de convivência.”62
  

A porta é um elemento que funciona como gonzo entre o espaço exterior e o interior. Para 

entrar nas cidades muralhadas da Idade Média, ter-se-ia de passar por uma das portas que ela 

possuía, uma vez que era através dela que se fazia a entrada na cidade, quer habitantes quer 

visitantes. Por outro lado, marcava uma divisão de um espaço protegido, organizado e seguro no 

interior, resguardando a cidade e os seus habitantes dos ‘males’ e perigos exteriores. Na cidade 

muçulmana a porta é considerada um elemento primordial da cidade. Estão para além das portas 

dos edifícios ou das muralharas que rodeavam a cidade, pois apresentavam um carácter decisivo na 
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Fig. 40) A Porta da Cidade Muçulmana. Porta da Kasba 
dos Udayas, Rabat, Marrocos. Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palace_gate.jpg 
(26.02.13) 



 A RUA COMO MEDIADOR ‘ENTRE’ A CIDADE E EDIFÍCIO 
 Uma Intervenção da Rua das Portas De Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 55 

Fig. 41) Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. Pormenor da 
Entrada. Fotografia da autora. 

Fig. 41) Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. Pormenor da Entrada. Composta por um patamar de três degraus, como um intervalo e 
uma antecâmara, espaço de transição. Ambos procuram no acto de entrar, dar a entender ao utilizador o seu carácter institucional ao 
público. As portas quando abertas induzem peso no edifício, também denunciado pelo material e a sua qualidade cinestésica. Há uma 
clara marcação do interior e exterior. Apesar da antecâmara institui um espaço fechado, os vidros permitem, através das 
transparências, a simultânea percepção do interior e exterior. Ambos, Fotografia da autora. 

estrutura da cidade. Não só desempenhar um valor funcional, como eram um elemento simbólico da 

cidade. Não se tratava de pequenas portas, mas sim de composições arquitectónicas, muitas delas de 

elevada complexidade, onde “a porta é como que um gigantesco vestíbulo da cidade, onde se recebe 

o visitante.”63  

A porta do edifício apresenta-se como o elemento que de uma forma mais directa, 

estabelece a transição com o mundo exterior, ao contrário das janelas e varandas que não tendem a 

situar-se segundo o mesmo plano que a rua e permitir que sejam transitáveis. Esta pode-se 

apresentar como símbolo de poder de um edifício – edifício senhorial ou estatal – enquanto porta 

trabalhada, enunciada e pesada, claramente induzindo à marcação de dois tipos de espaços, o 

interior e exterior, ou simplesmente ser um elemento atenuador da barreira do interior e exterior, 

procurando a sua desmaterialização numa continuidade e sobreposição entre os dois mundos. 

Normalmente agregada a esta surgem mais um elemento, a soleira que “fornece a chave de 

transição e a conexão entre áreas com demarcações territoriais divergentes e, na qualidade de um 

lugar por direito próprio, constitui essencialmente, a condição espacial para o encontro e diálogo 
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Fig. 43) Herman Hertzberger, Escola Montessori 
(1952-56). Planta. Fonte: Herman Hertzberger; 
“Lições de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for 
Students in Architecture”); Martins Fontes, São 
Paulo; 2006;Pag.33 

Fig. 42) Herman Hertzberger, Escola 
Montessori (1952-56). Perspectiva. Fonte: 
Herman Hertzberger; “Lições de Arquitectura”, 
(“Tit. Orig.: “Lessons for Students in 
Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 
2006;Pag.33 

Fig. 42 e 43) Herman Hertzberger, Escola Montessori (1952-56). As portas de entrada e a soleira são considerados espaços intermédios 
que não só estabelecem a transição entre mundos, como proporciona momentos de encontro e de estadia imprevista. Fonte: Herman 
Hertzberger; “Lições de Arquitectura”, (“Tit. Orig.: “Lessons for Students in Architecture”); Martins Fontes, São Paulo; 2006;Pag.33 

entre as áreas de ordens diferentes. ”64 É um elemento que está para além de um lugar que alberga a 

função de protecção às intempéries, quando coberta, marca de forma clara um compasso, uma 

passagem entre dois mundos. Este é um momento de reconciliação entre a rua, por um lado, e do 

domínio privado por outro, embora pertencendo simultaneamente aos dois mundos, o da rua e o da 

casa devido à sua qualidade espacial de plataforma. Por outro lado, ao ser caracterizado como um 

espaço ‘entre’, um intermédio, eleva-o a um lugar de encontro onde se cumprimenta e se despede 

dos visitantes, onde se limpa os sapatos no tapete e se pendura o guarda-chuva, ou seja, é um 

elemento de hospitalidade, que de forma clara demonstra o quão importante é o seu papel para o 

contacto social. Na Escola Montessori de Herman Hertzberger ele cria muros baixos, que delimitam 

esse momento de entrada, e que são interpretados pelos seus utilizadores como bancos de assento 

informais, enquanto marca de compasso para conversar, estudar ou conviver, estabelecendo 

contacto com as pessoas e inclusive, ser interpretado como um lugar de permanência.  

A oportunidade da acomodação que estes elementos fornecem aos espaços e pessoas, sejam 

eles entradas, portas, soleiras, alpendres, degraus, são como um diálogo entre mundos contíguos 

que promovem a interacção e o espírito de comunidade. 
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  Últimos Aspectos 

A rua apresenta-se assim como mediador, um elemento que estabelece uma ponte entre 

diferentes escalas de abordagem entre a cidade e o edifício, potenciando também a criação de 

urbanidade, na medida em que promove e cria condições de um lugar de encontro. A vitalidade das 

ruas e dos seus espaços integrantes e adjacentes, encontram-se directamente influenciados pela 

interacção entre as actividades e o movimento das pessoas, enquanto protagonistas da vida no 

espaço público. É neste compromisso social e cultural da sociedade urbana, segundo gestos naturais 

e espontâneos, que a cidade cria uma vida que própria e identitária. 

Assim, as ruas das cidades tornam-se locais de memórias colectivas e individuais, enquanto 

produto de um acumular e sedimentar de vivências entre a comunidade e o espaço da rua. Por outro 

lado, tornando-se locais relevantes na leitura da cidade, ao permitir através de pontos referenciais 

conhecer a localização física do ‘eu’ em relação ao território, desenhando assim mentalmente o 

mapa da mesma. Por sua vez, são lugares que trabalham e nos despertam os quatro sentidos, pois 

apresentam-se como o palco da vida urbana e a primeira escola fora do ambiente familiar. 

Relativamente à noção de tempo público que advém do processo participativo entre as 

pessoas e o espaço, facilita a construção do processo de ‘localização’, segundo uma forma de nos 

situarmos no tempo. É nesse contexto, que o ambiente urbano ao ser criado, é potenciador do 

acomodar da rua, na sua multidisciplinaridade, marcando-a em relação a um determinado período. É 

pois neste contexto, que o sentido de partilha do tempo está estreitamente associado ao sentido de 

partilha do espaço. 

Por outro lado, a rua enquanto palco urbano recebe múltiplas funções e elementos, reflexo 

de variados factores externos desconhecidos do quotidiano da vida da cidade, que incitam a 

mudanças, algumas desejáveis outras inevitáveis. Podem-se assim manifestar num crescimento, 

numa decadência, numa redistribuição, numa alteração de intensidade, numa adaptação a novas 

exigências, onde o carácter mutável da rua é uma constante na vivência cidade. Este processo 

permite novas interpretações ao longo do tempo e influencia os ambientes urbanos, que em 

constante mutação, condicionados por mudanças tecnológicas, sociais e económicas, procura dar 

uma resposta e adaptarem-se às novas situações, quer seja de uma forma mais imediata quer seja ao 

longo do tempo. 



  
 

58 

Neste âmbito, as transformações ocorrem não só na relação social como também física, 

numa aproximação espacial entre a rua, enquanto espaço público, e o edifício, enquanto massa 

construída. O diálogo entre ambos torna-se relevante e essencial ao contribuir para a criação de 

ambientes e de transições graduais entre o público e o privado e o interior e o exterior, de modo a 

tornar mais coesa e equilibrada a comunicação dos vários espaços que se sobrepõem à rua e ao 

edifício, tornando-se em lugares convidativos à sua permanência, não alienando a vida urbana. 

 

  



 A RUA COMO MEDIADOR ‘ENTRE’ A CIDADE E EDIFÍCIO 
 Uma Intervenção da Rua das Portas De Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  

UMA INTERVENÇÃO DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO AO PALÁCIO DA ANUNCIADA 
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 Das Portas de Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 

“A rua nos dá o que temos e a cultura que tem.”65  

   Rua das Portas de Santo Antão 

A Rua das Portas de Santo Antão, situada a norte da cidade muralhada, era considerada o 

grande eixo de entrada e saída da mesma, quando a cidade de Lisboa ainda terminava no Rossio. 

  Uma porta da cidade muralhada 

Para quem quisesse entrar na cidade por terra, a Rua das Portas de Santo Antão integrava 

uma das seis portas principais servidas por portagem, que a cidade muralhada dispunha nos finais do 

século XIV, “por onde chegavam os viandantes de Benfica, Queluz, Sintra, Mafra e mais além”66, 

entrada que servia o território que crescia timidamente para Norte ao longo da ‘Corredoura’. Era o 

percurso das trocas comerciais, da chegada das carroçarias e da mercadoria que abastecia a cidade. 

Uma das portas mais movimentadas, senão mesmo a mais frequentada, era o eixo urbano 

por excelência da cidade, “estrada ou caminho principal porque a si cabia o maior tráfego na 

comunicação entre o centro e as periferias”67, uma vez que estabelecia o acesso directo dos 

arrabaldes – extramuros da cidade - à zona de comércio, o actual Rossio onde se realizava a feira da 

cidade, e à zona de administração, o actual Terreiro do Paço onde se encontrou a Inquisição – até 

1820 – e a côrte do rei – até 1755.  
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Fig. 44) Portas de Santo Antão. Fonte: SILVA, A. Vieira – “A Cerca Fernandina de Lisboa”; Volume 
1; 2º Edição; CML, Lisboa, 1987; Mapa IV e V. 

Fig. 44) Portas de Santo Antão. Mapa de parte da muralha fernandina na relação das Portas de Santo Antão e a antiga “Corredoura”. Imagem 
editada pela autora. Fonte: SILVA, A. Vieira – “A Cerca Fernandina de Lisboa”; Volume 1; 2º Edição; CML, Lisboa, 1987; Mapa IV e V. 

A Porta situava-se em relação à rua no leito do actual arruamento, para norte da Travessa do 

Forno. Esta era constituída “por um recinto rectangular que ocupava toda a largura d pavimento 

fronteira ao prédio hoje existente entre esta travessa e a Rua do Jardim do Regedor”68. Isto pois 

existiam duas portas, com o propósito de defesa da cidade, uma que dava para o seu interior e outra 

sobre os terrenos externos que a circundavam. O pátio que se situava entre ambas tinha dois ‘chãos’, 

medindo 17,93 metros, de comprimento no sentido da rua, designados pela Câmara como “chãos 

entre as duas portas de Santo Antão, entrando pela primeira porta da banda do mosteiro de S. 

Domingos, o primeiro à mão direita (1º chão); um chão entre as duas portas de Santo Antão, o qual 

está mais chegado ao muro onde estão as duas portas (2º chão).”69 Ambas as portas eram 

guarnecidas por duas torres colocadas simetricamente70.  

As portas foram restauradas ou reconstruídas, no reinado de D. Manuel I, após os 

melhoramentos a porta sul ficou conhecida como ‘porta nova’, enquanto que a outra, a norte, por 

‘porta velha’. No reinado de D. João V, voltaram a ser modificadas, tendo o seu arco sido elevado 

tornando-as numa entrada solene, preparando-as para no ano seguinte, onde a cidade receberia a 

visita do Embaixador de Espanha. No entanto, não sobreviveram ao grande terramoto de Lisboa, 

tendo desaparecido em 1755. O pouco que resistiu foi posteriormente destruído, “numa época em 
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que a cêrca já não fazia sentido e os seus muros já praticamente não se veem, por estarem quase 

todos ocupados por casas de ambos os lados”71. 

  Origens do Topónimo e sua Evolução 

‘A Corredoura’, designação de carácter informal que durou até ao século XV, era descrita 

como um “caminho sobre Valverde, antigo esteiro de água”72, de chão de terra batida, que partia 

para além dos muros a cidade, “e porque neste caso, o caminho era longo e poucos se aventuravam 

por ele a pé, chamavam-lhe também a “Carreira dos Cavalos”.”73  

Sendo uma das saídas da cidade, a razão pela qual o topónimo inclui a palavra ‘portas’ foi a 

existência física de uma porta da muralha construída no reinado de D. Fernando no século XIV, a 

cerca fernandina de Lisboa, que veio substituir e alargar a já existente muralha moura. 

Primeiramente foi denominada de Porta de São Domingos, “por ser o Convento de S. 

Domingos a casa religiosa que lhe ficava mais próxima, quando a cerca fernandina foi construída.”74, 

situando-se no Largo de S. Domingos, no interior das muralhas. No entanto, sua evocação e 

denominação corrente passou pouco depois a Santo Antão, provindo da proximidade do convento, 

igreja e hospital dedicado a esse santo, fundado em 1400 pelos Agostinhos no Largo da Anunciada, a 

sul da ‘Corredoura’ nos extramuros da cidade, originando assim o topónimo Rua de Santo Antão. 

Embora já no século XVI, em 1539, o convento tenha sido permutado pelas freiras religiosas da 

Anunciada, dando origem ao nome que ainda hoje se mantém do Largo da Anunciada, a rua 

manteve-se fiel a Santo Antão, tendo apenas sido incluído, de forma informal, o termo ‘portas’, Rua 

da Porta ou das Portas de Santo Antão. Constituída desde 1820, o seu registo é datado dois anos 

depois, mas é segundo o edital do Governo Civil de Lisboa de 01/09/1859, que a Rua das Portas de 
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Santo Antão e a Rua da Anunciada passaram a constituir um único arruamento, a Rua de Santo 

Antão. 

A mudança para Rua Eugénio dos Santos surgiu com a implementação da República75, visto 

quase todos os santos terem sido banidos da toponímia, tomando o nome de um dos grandes 

arquitectos da Lisboa pombalina. Ao contrário de outros exemplos conhecidos, como o Rossio e o 

Terreiro do Paço, este topónimo pouco tempo durou, não tendo sido adoptado pelos seus habitantes 

e comerciantes, retornando à denominação que hoje se mantém, Rua das Portas de Santo Antão76, 

pelo Edital municipal de 28/05/1956. Embora não existam vestígios de imagens, lápides ou muros, a 

rua manteve o seu topónimo, teimosamente, através dos séculos. Um topónimo que lhe é 

identitário, ao integrar o carácter definidor do seu ser, é transmitido aos dias de hoje, como um 

testemunho, um estrato de história associado à evolução da cidade de Lisboa, caracterizador da 

mesma. 

  Vocação Popular versus o Carácter Aristocrático 

Ao longo da Rua das Portas de Santo Antão, a cidade cresceu para Norte, com excepção do 

Convento de S. Domingos, um território compreendido por hortas, pomares e currais. O caso mais 

conhecido é o do curral de porcos, sendo pertença da cidade, remonta ao século XV, que também 

chegou a ser utilizado para a matança do gado, e é hoje a Casa do Alentejo, onde no espaço contíguo 

se fazia o salgamento dos coiros dos animais mortos no curral. No entanto, ao longo da ‘Corredoura’ 

foram-se fixando algumas casas simples e particulares, de apoio às actividades menos bem vistas 

dentro do recinto muralhado, abarcando uma má fama que originaram uma imagem pejorativa de 

promiscuidade na rua. O contraste era claro mal se atravessasse as portas, uma vez que no interior a 

cidade se apresentava mais respeitosa e limpa, em parte pelo facto de logo aí se situarem as casas do 

Senado, o Paço dos Estaus (onde hoje se ergue o Teatro Nacional D. Maria II), o Largo de S. 

Domingos, pontuado pela igreja com o mesmo nome, pela Ermida Nossa Senhora da Escada, pelo 

Hospital de Todos-os-Santos e pelo Rossio. 
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Fig. 46) Palácio dos Povolide (1960) na Rua das Portas 
de Santo Antão. Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara 
Municipal de Lisboa. 

Fig. 45) Pátio do Tronco – Antigo Palácio dos Andrada (s.d.) 
na Rua das Portas de Santo Antão. Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

A dicotomia de imagens ocorre apenas até meados do século XVI, uma vez que nos 

extramuros surge “um continuum edificado de quarteirões em banda, palácios nobres e casas 

religiosas até S. Sebastião (…) a poente e nascente desta linha construída, espraiavam-se vastíssimas 

abertas, em cardiais e terras de cultivo de quintas nobres ou cêrcas de conventos e mosteiros”77 Foi 

nesta altura que se desenvolveu o bairro seiscentista, que se situa a nascente da rua de São José, já 

na encosta da Colina de Santana. As mudanças que se fazem sentir ao longo deste grande eixo, 

assumem uma enorme importância ao unir as duas margens da muralha, fortalecendo a ligação da 

periferia da cidade com o seu centro até ao Terreiro do Paço, definindo-a, segundo o Senado em 

1743 como “sendo aquela rua tão principal e a de maior concurso desta cidade, assim de gente e 

carruagens, como de carros, moleiros e saloias que conduzem os viveres para o sustento deste povo 
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Fig. 45 e 46) Palácio dos Alverca (1958) e Palácio dos Almada (1951) na Rua das Portas de Santo Antão. Fonte: Arquivo Fotográfico da 
Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 47 e 48) Palácio dos Povolide (1960) e Pátio do Tronco – Antigo Palácio dos Andradas  (s.d.) na Rua das Portas de Santo Antão. 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Fig. 47) Palácio dos Alverca (1958) na Rua 
das Portas de Santo Antão. Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lsboa. 

Fig. 48) Palácio dos Almada (1951) na Rua das Portas de Santo 
Antão. Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de 
Lisboa. 

Fig. 50) Discografia Odéon (século XX). Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 49) Afayateria High-Life (século XX). Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

pelas estradas principais que se encaminham à dita rua.”78 A destruição da muralha fernandina, 

consequência do terramoto de 1755 vem reforçar e acentuar esta leitura contínua, ao demolir por 

completo as portas e os postigos que a compunham, da qual as Portas de Santo Antão não foram 

excepção, visto a cidade ter-se alargado para lá da cinta muralhada.  

Embora permaneça como a artéria de entrada na cidade, a Rua das Portas de Santo Antão 

torna-se numa rua híbrida, adquirindo uma nova dimensão com o crescimento da cidade para norte, 

onde grandes famílias como os Andradas, fixaram o seu palácio em frente ao Convento da 

Anunciada, ocupando o quarteirão compreendido entre o Largo da Anunciada e a Rua dos Condes, 

caracterizado pelas várias construções que possuía, bem como os dez pátios e as hortas que o 

caracterizavam79. O terramoto fá-lo cair parcialmente, mas foi o incêndio que lavrou durante dias, 

que o reduziu a escombros.  

No seu lugar ergue-se uma prisão, onde Luís de Camões esteve preso – actual Pátio do 

Tronco – embora nos dias de hoje um dos edifícios se encontre ocupado pela Sede da EPAL, e na 

ponta oposta encontra-se o Cinema Odeón. Onde hoje se localiza o Ateneu Comercial de Lisboa, 

outrora o Palácio dos Povolide, que mais tarde vendido à família Burnay, enquanto que a família dos 

Rio Maior, ocupavam a propriedade contígua ao mesmo, desfrutando de dois palácios só para si, o 

Palácio da Anunciada ou Palácio dos Marqueses de Rio Maior. Outrora contíguo à muralha ergue-se o 

Palácio Alverca – Casa do Alentejo – reconstruido após o terramoto com um pátio interior neo-árabe, 

com frescos art-nouveau de Domingos Costa e a decoração interior do edifício é do arquitecto Silva 

Júnior, de 1917. 
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Fig. 49 e 50) Discografia Odéon (século XX) e Afayateria High-Life (século XX). Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Fig. 51) Vendas Ambulantes na rua. (1960). Fonte: 
Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa 

Fig. 52) Uma típica drogaria (s.d.). Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

Funcionando como grandes equipamentos que não vivem isolados, os palácios necessitavam 

de um conjunto de serviços acessíveis nas suas imediações, como alimentos, utensílios, comércio e 

até mesmo pessoas para os manterem e servirem. Na Rua das Portas de Santo Antão fixam-se 

“oficinas de ferreiros, latoeiros, alfaiates, relojeiros, merceeiros…Havia do mais simplório ao mais 

elaborado, do muito barato ao precioso, como o ouro e a prata.”80, servindo de apoio aos palácios e 

aos visitantes da cidade e suas carroças, tendo daí resultado, uma vivência e típica de bairro.  

Uma nova imagem é assim projectada na Rua das Portas de Santo Antão, como uma rua 

próspera, bastante vivenciada e movimentada, combinando o carácter aristocrático com a sua 

vocação popular, “onde diariamente passava um intenso tráfego de mercadorias, de carroças, de 

gente em direcção ao Rossio, o centro comercial da cidade. Os pisos térreos dos edifícios sempre 

ladeados por construções populares, em lotes ancestrais por vezes exíguos, eram também 

frequentemente ocupados por estabelecimentos comerciais e arsenais, como a loja de linho junto às 

portas da velha muralha.”81 

  As Traseiras do Boulevard 

“Via antiga da cidade, fazendo-a comunicar com o seu termo, a Rua das Portas de Santo 

Antão tornou-se, nos finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, um espaço aurático da 

vida cosmopolita de Lisboa (…) ‘Traseiras’ da Avenida da Liberdade, sem a modernidade e amplidão 
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Fig. 51 e 52) Uma típica drogaria (s.d.) e vendas ambulantes (1960) que a rua albergava, apresentando-se como uma rua próspera. 
Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 
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do seu desenho urbano, a velha Rua das Portas de Santo Antão foi, na verdade o palco não exposto 

da Lisboa moderna.”82 

Novas mudanças são introduzidas na cidade de Lisboa, na viragem do século XIX para o 

século XX, com o rasgar da Avenida da Liberdade, inaugurada em 1885, denominada do boulevard 

moderno da cidade. Esta artéria introduz a cidade de Lisboa na modernidade, ao desenhar uma 

grandiosa entrada na mesma, relegando o eixo já existente da Rua das Portas de Santo Antão, a Rua 

de São José, a Rua de Santa Marta e São Sebastião, remetendo-o para as traseiras da então cidade 

moderna e burguesa que se faria nascer. 

Apesar da construção da Avenida da Liberdade, o velho eixo urbano “de terrenos mais 

baratos continuou a ser o lugar onde as pessoas moravam, se abasteciam, se divertiam e até se 

cultivavam”83, continuando “a assegurar a ligação entre o centro da cidade e a periferia e era ainda 

de extrema importância pelas comunicações que estabelecia com a colina da Pena. Comunicações 

que se iam melhorando, como a construção em 1880, das escadinhas entre Santa Marta e o asilo de 

Rilhafoles.”84, ou da Calçada do Lavra (1884), que em termos urbanos estabelecia a ligação com a 

Colina de Santana. Por conseguinte, a artéria foi valorizada com a instalação de importantes 
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Fig. 53) Elevador do Lavra, 1961. Fonte: Arquivo Fotográfico da 
Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 53) Elevador do Lavra, 1961. Inauguração a 19 de Abril de 1884. Projectado pelo engenheiro Raul Mesnier du Ponsard, este funicular 
foi inaugurado em 19 de Abril de 1884. Foi produzido pela Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa. Liga o Largo da Anunciada à 
Travessa do Forno do Torel. Foi electrificado em 1915. A Companhia Carris de Ferro de Lisboa tornou-se sua proprietária em 15 de 
Dezembro de 1926.Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 
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Fig. 54) Avenida da Liberdade, 1934, de Pinheiro 
Correia. Fonte: http://aps-
ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2010/10/avenida-
da-liberdade-ix.html (25.02.13) 

equipamentos urbanos. Este desenvolvimento foi ocorrendo de sul para norte do eixo, ao longo do 

edificado mais nobre e de carácter religioso (igrejas, conventos, palácios), despoletando uma 

reviravolta no carácter da rua, ao vocacioná-la para o lazer e a recreação. O troço a sul desta artéria, 

nomeadamente a Rua das Portas de Santo Antão, foi o favorecido, onde se multiplicaram salas de 

espectáculos, clubes mundanos, restaurante de luxo e populares, satisfazendo com gosto todas as 

classes e tornando-a num espelho da cidade. 

Paradoxalmente à Avenida da Liberdade que projectava ser a artéria animada e cosmopolita 

de Lisboa no processo de modernização da cidade, “enquanto a Avenida se vai construindo, a rua das 

Portas de Santo Antão, relegada para as suas traseiras, vai cuidando da sua manutenção, para entrar 

em acção na década seguinte, quando a Avenida estiver “pronta”85, empedrando os passeios no 

Largo da Anunciada em 1881, tendo voltado a ser calcetados dois anos depois. É na velha rua situada 

nas traseiras da avenida que se é investido, (re)nascendo – segundo um novo tempo que é 

introduzido na história e vivência da rua – como o palco não exposto que reflecte a vida moderna da 

cidade. 

Uma rua de estreitas dimensões e uma frente de rua muito própria e característica, 

apresenta-se com uma tipologia tradicional em lotes estreitos e perpendiculares à mesma, onde a 
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Fig. 54) Avenida da Liberdade, 1934, de Pinheiro Correia. Fotografia aérea da Praça do Marquês de Pombal, destacando o monumento ao 
Marquês – inaugurado a 13 de Maio de 1934.Fonte: http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2010/10/avenida-da-liberdade-ix.html 
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Fig. 56) Fachada do Coliseu dos Recreios para a Rua das 
Portas de Santo Antão (1960). Fonte: Arquivo Fotográfico da 
Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 55) Construção da cúpula do Coliseu dos 
Recreios. Fonte: Marina Tavares – “Lisboa 
Desaparecida”; Volume 6; Quimera Editores, 
1998; pág. 114 

Fig. 55 e 56) Construção da cúpula do Coliseu dos Recreios e a Fachada do Edifício para a Rua. O edifício que introduz a Rua das Portas 
de Santo Antão na modernidade. Fonte: DIAS, Marina Tavares – “Lisboa Desaparecida”; Volume 6; Quimera Editores, 1998; pág. 114 e 
Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

combinação entre o passado e o presente foi uma constante no processo de caracterização da 

mesma. Com as obras da Avenida da Liberdade (1879-1885) e a construção da Gare do Rossio (1888) 

enquanto gare central que ligava Lisboa a Paris, o novo coliseu da cidade nasce na Rua das Portas de 

Santo Antão, o Coliseu dos Recreios (1890). Considerado como um feito para a rua, não só 

programaticamente mas pelo seu desenho, uma cúpula em ferro e vidro de grandes dimensões, 

nunca antes vista na cidade enquanto sala de espectáculos. A inovação era tal que o palco já possuía 

iluminação elétrica e tencionava, gradualmente, dotar o resto da sala com luz eléctrica, numa cidade 

que se ia iluminando lentamente, enquanto que a “própria Avenida da Liberdade mantinha-se de 

noite às escuras, para grande indignação dos utentes”86.  

Não foi na avenida moderna da cidade que o coliseu se instalou, mas sim numa rua onde a 

sala de espectáculos é dez vezes maior que a largura da mesma e sendo “a maior sala de 

espectáculos popular da Lisboa moderna foi curiosamente situado num eixo urbano medieval, 

estreito, onde a sua imponente fachada nem sequer podia ser convenientemente observada.” Um 

projecto que gerou controvérsia, principalmente no seu alçado cujo alinhamento recto à rua foi 

discutido pela necessidade da rua ter de albergar espaço para a circulação das carruagens, privadas e 

públicas, em frente ao coliseu, em noites de espectáculo. 
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O Coliseu dos Recreios, pode ser visto como o marco que introduz a Rua das Portas de Santo 

Antão na cidade moderna, onde a sua construção (1890) despoletou um conjunto de acontecimentos 

urbanos, que marcaram o carácter da rua. Nos anos que se seguem procede-se a uma ocupação dos 

edifícios de carácter senhorial, como o Ateneu Comercial de Lisboa que se instala no antigo Palácio 

seiscentista dos Povolide (1895) e a Sociedade de Geografia ocupa o edifício que incorporava a 

fachada do Coliseu (1897), que veio “reforçar, no fim do século XIX, o carácter que esta rua ia 

adquirindo, eixo rico em espaços interiores insuspeitos, espaços surpresa”87 A prevista instalação de 

uma linha funicular na Rua das Portas de Santo Antão, que partia do Largo de São Domingos até São 

Sebastião da Pedreira, apesar de ter sido implantada apenas durou um ano. 

  A vida Nocturna da Rua 

A rua secular a par do seu lado cultural e senhorial, apresenta-se com um lado mais 

descontraído e até marginal. Reconhecida por ser uma das ruas com mais vida nocturna em Lisboa, é 

nas primeiras décadas do século XX – nos chamados anos loucos - que este troço se apresenta como 

um dos mais divertidos da cidade, avaliando pela diversidade de teatros, cinemas, e os famosos 

clubes nocturnos, onde a música, o lazer e os jogos eram garantidos. 

Nascem grandes salas de teatro e cinema nesta rua, como o Teatro Politeama (1913), o 

Cinema Odéon (1927) num edifício com motivos de Art-Déco, o Cinema Condes (1952) que 

anteriormente fora um teatro, e é um lugar onde se fixam restaurantes que se tornam um marco na 

rua, como é o caso da cervejaria Solmar (1955). Também nesta altura a rua enche-se de clubes 

nocturnos, como no prédio de fachada modernista, que faz frente ao Coliseu, hoje pertencente à 

Associação Comercial Portuguesa, esteve instalado o Palace Club (1917). Embora tenha apenas 

durado dois anos, foi um dos mais famosos nightclubs lisboetas. Contemporâneo deste, ocupado 

pela Sede da Casa do Alentejo e outrora Palácio Alverca, reconstruído após o terramoto, foi o 

Magestic Club (1917), mais tarde rebaptizado de Monumental Club (1920), que se manteve aberto 

durante onze anos. O interior do edifício é decorado pelo arquitecto Silva Júnior que o imaginou 
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Fig. 61) Cinema Condes (1921). Fonte: Arquivo Fotográfico da 
Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 60) Teatro Politeama (1960). Fonte: Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 57) O Bar Derbi típico da década de 50. Fonte: 
Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 59) Cinema Arco-Íris (1967). 
Fonte: Arquivo Fotográfico da 
Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 58) Rua Ornamentada (19--
). Fonte: Arquivo Fotográfico da 
Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Fig. 59, 60 e 61) Cinema Arco-Íris (1967); Teatro Politeama (1960); Cinema Condes (1921). Espaços nocturnos de lazer que invadiram a 
rua. Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

Fig. 57 e 58) O Bar Derbi típico da década de 50 e a Rua Ornamentada Fonte: Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 

“como cenário para um dos dancings mais elegantes de Lisboa.”88 É descrito como um lugar onde se 

“perderam grandes fortunas e reputações”89, com salas privadas, discretas, guarnecidas de música e 

champanhe, estando aberto a um ciclo mais privado de pessoas, onde “o valor das jóias sustentava a 

diferença.”90. Menos efémero foi o Arcádia que se instalou no piso térreo do Ateneu Comercial de 

Lisboa, antigo Palácio dos Povolide. Já do outro lado da Rua das Portas de Santo Antão, frente à Casa 

do Alentejo, hoje pertencente à Casa do Benfica, entre 1918 a 1927 albergou o Bristol Club, um dos 

clubes de jogo e lazer, onde o edifício banal de rendimento se transformou num elegante centro de 

arte moderna. 
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De entre as várias casas mais típicas da rua, o Capilé, célebre percursor das Ginjinhas, foi um 

dos pontos de encontro e reunião de boémios, artistas e espectadores do vizinho Coliseu. A maioria 

destes estabelecimentos eram sustentados e mantidos pelas famílias senhoriais que ainda habitavam 

na rua, fazendo a vida nocturna na Rua das Portas de Santo Antão algo “muito semelhante ao que se 

podia encontrar no estrangeiro (…) estes nightclubs fazem de Lisboa uma cidade cosmopolita e 

transgressora, numa altura em que a Europa estava deprimida com a Primeira Guerra”91. 

Sofrendo os efeitos da guerra, a Rua das Portas de Santo Antão foi progressivamente 

abandonada, ao deixar de ser residência das grandes famílias que gradualmente abandonaram os 

seus palácios. As lojas tendencialmente começaram a fechar e os edifícios ficaram devolutos, 

ameaçando o encanto e a elegância da vida que até então ostentou, “parece agora condenada não 

por qualquer catástrofe natural ou guerra, mas por falta de adequação aos tempos.”92 Embora com a 

Lisboa Capital Europeia da Cultura em 1994, altura em que o Coliseu é restaurado e recuperado, 

parte da rua é pavimentada e tornada pedonal, foi considerado o último grande investimento onde 

de facto houve um entendimento deste eixo como algo importante na cidade. 

De certa forma ela mantém o carácter cultural e de lazer que o consagrou, ao apostar nos 

equipamentos de espectáculo que nos dias de hoje a definem e tornam reconhecida na cidade, seja o 

Coliseu com os seus concertos que enchem a rua, ou os teatros D. Maria II e Politeama, com as suas 

peças e musicais, procurando chamar a atenção dos lisboetas e turistas. O turismo é uma nova 

aposta da rua, oferecendo uma variada escolha de restaurantes que acompanham um edificado 

arquitectónico único e se relacionam directamente com o centro histórico da cidade, a Baixa. 

Os potenciais da Rua das Portas de Santo Antão são produto de um conjunto singularidades. 

Uma sucessão de tempos que testemunham a evolução da cidade, um elemento urbano que 

estabelece a relação entre a cidade ‘nova e velha’, um edificado que lhe é identitário e característico, 

como também, a diversidade de usos que apresenta, comércio, habitação, pensões, pequenos 

escritórios, teatros, clubes, restaurantes, definindo-a como “a galeria que Lisboa nunca possuiu, uma 

passage mas feita a céu aberto”93.  
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Fig. 63) Implantação do Palácio da 
Anunciada. Imagem editada pela autora. 
Fonte: Google Maps. Fig. 64) Perspectiva do Palácio da Marquesa de Rio Maior. 

Fotografias da autora 

 

Fig. 62) Perspectiva do Palácio 
da Marquesa de Rio Maior. 
Fotografias da autora. 

Fig. 62, 63 e 64) Implantação do Palácio da Anunciada. Perspectiva do Palácio da Anunciada. Perspectiva do Palácio da Marquesa de 
Rio Maior. Imagem editada pela autora. Fonte: Google Maps. Fotografias da autora. 

Se no interior dos edifícios se estabelecem níveis socialmente estratificados, é no espaço 

exterior, na rua, que ocorre o cruzamento das variadas camadas da sociedade, enquanto reflexo da 

vivência que constrói a Rua das Portas de Santo Antão. Um mostruário que marca tempos próprios 

na história da cidade lisboeta, devidamente caracterizados através dos seus habitantes, dos seus 

costumes, hábitos e gostos, num estrato de imagens dum espaço urbano que é praticado e 

construído por todos, a rua. 

   O Palácio da Anunciada  

O Palácio da Anunciada, também denominado de Palácio dos Marqueses de Rio Maior, situa-

se na Rua das Portas de Santo Antão, a uns metros da Calçada do Lavra e a norte do Ateneu, entre os 

números 114 e 124. 

  Diferentes Tempos de Construção 

Embora residência familiar, este conjunto encontra-se dividido em dois corpos e um jardim 

de carácter formal que olha sobre a rua, como elo de ligação entre os dois. O palácio maior e 

principal, distribui-se à volta de três pátios, o do moinho, onde se situa um moinho de vento, o pátio 

da cozinha, que serve a cozinha e o pátio das cavalariças, onde se acolhiam os cavalos dos coches. 

Pertence-lhe ainda um jardim de carácter informal, contiguo às traseiras do edifício. Quanto ao 
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Fig. 65) Esquema com os tempos de intervenção no conjunto do palácio. Esquema 
realizado pela autora. 

Fig. 65) Esquema com os tempos de intervenção no conjunto do palácio. Esquema e interpretação realizados pela autora. 

Fig. 66) Cozinha do Palácio. Fotografias da autora. 

Fig. 67). Chaminé do Palácio. 
Fotografias da autora.. 

Fig. 68) Casa de Fresco. 
Fotografias da autora. 

Fig. 66, 67 e 68) Cozinha do Palácio. Chaminé do Palácio. Casa de Fresco. Alguns pormenores relevantes do interior do palácio. 
Fotografias da autora. 

palácio mais pequeno, este possui um pátio que se desenvolve em seu redor e um jardim que  é 

separado do resto do conjunto, num carácter mais individualista e reservado. 

No conjunto faz-se notar os diferentes tempos de intervenções a que foi submetido, embora 

exiba uma fachada sobre a rua “posterior à maioria das casas nobres edificadas e nela e nela se 

notam já influências pombalinas ou imediatamente posteriores, assimilando uma certa 

vernaculidade a elementos novos como as águas furtadas”94. Inicialmente aponta-se para um edifício 

pré-pombalino devido aos vestígios de construção encontrados na cozinha e algumas salas 

adjacentes, datando-os entre o século XVI e século XVII. Contudo crê-se que com o terramoto de 

1755, este fora incluído na destruição que devastou a cidade. O palácio foi reconstruido sobre o que 

sobreviveu e um novo tempo foi introduzido. Já no século XVIII, datado entre 1761 e 1766, sendo “a 

sua autoria atribuída a um desconhecido arquitecto italiano, Romanino”95, já sob influencias 

pombalinas que se concentram em alguns dos seus elementos, quer nas estreitas varandas no 

primeiro andar, as janelas de peito nos andares superiores ou as águas furtadas. 
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Fig. 70) Salão Nobre de Dança. Fotografias da autora. 

Fig. 69) Entrada do 
Palácio da Anunciada. 
Fotografias da autora. 

Fig. 69 e 70) Entrada do Palácio da Anunciada. Salão Nobre de Dança. Alguns pormenores relevantes do interior do palácio. Fotografias 
da autora. 

Fig. 71) Simulação da simetria do palácio. Experiência sobre o alçado do palácio, procurando reproduzir a simetria pretendida no alçado 
do palácio, mas que não foi inacabada. Desenho da autora. 

Fig. 71) Simulação da simetria do palácio. Experiência sobre o alçado do palácio, procurando reproduzir a simetria pretendida no alçado 
do palácio, mas que não foi inacabada. Desenho da autora. 

No entanto, a sua reconstrução não foi concluída na sua totalidade, conforme denuncia tanto 

o seu interior como a sua fachada. Provavelmente por razões monetárias, apenas a ala direita do 

palácio foi construída, onde a escadaria de acesso é o elemento que marca de forma clara a 

inexistência da simetria, apesar de pretendida no edifício. Por outro lado, os espaços que surgem no 

lado que não acompanhou a construção, apresentam-se como espaços mais conflituosos e sinuosos, 

sem uma leitura clara, contrastando com a clareza da hierarquia nas relações dos espaços e acessos 

do lado construído. Esta desordem é transportada para a fachada, onde existe uma falta de 

regramento, uma vez que foram criados pisos intermédios sem relação rítmica com os existentes. 

Uma explicação para tal pode passar pelo facto de se tratar da zona serviçal da casa, menos nobre, 

tendo a construção sido feita consoante as necessidades sentidas ao longo do tempo. 

O segundo palácio, construído posteriormente, denominado de Palácio da Capela ou Palácio 

da Marquesa de Rio Maior, possivelmente como resposta às necessidades sentidas de maior número 

de compartimentos para além dos que o primeiro palácio podia suportar, encontra-se datado 

provavelmente de inícios do século XIX. 
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  Utilização e Estrutura 

Numa escala doméstica, este conjunto serviu e continua a servir, parcialmente, como 

residência da família Rio Maior96. Apesar da entrada de ambos os palácios ser feita a partir do plano 

da Rua das Portas de Santo Antão, por duas portas devidamente trabalhadas, todo o resto do 

conjunto neste plano era ocupado pelas antigas cavalariças e lojas que davam vida à rua, como 

oficinas, alfaiates, cafés, que serviam de apoio a estes grandes equipamentos senhoriais. Os palácios 

são servidos por uma escadaria principal de acesso ao piso nobre, que por sua vez transitavam para o 

espaço público por excelência, a varanda urbana, comum a ambos os edifícios, com ligação ao jardim 

superior. 

A nível estrutural o conjunto apresenta uma clara influência da arqutectura pombalina, com 

embasamento constituído pelo piso térreo da estrutura totalmente em pedra com um pé direito 

aproximadamente de 5,50 metros, onde se instalavam as áreas comerciais. O primeiro piso, também 

conhecido como o andar nobre, difere do resto do conjunto apresentando varandas individuais em 

pedra com gradeamentos em ferro, e as denominadas janelas de sacada, contrariamente às janelas 

de peito, características dos pisos superiores de um edifício pombalino. O coroamento é formado 

pelo telhado e pelas águas furtadas, aproveitando assim a instalação de mansardas nos dois pisos 

superiores do Palácio da Anunciada. É neste sentido que a geometria regular das fachadas dos 

edifícios assumia o facto de este ser pensado como parte de um todo tipificado, transpondo uma 

imagem homogénea, promovendo o seu enquadramento na rua. 

Relativamente à estrutura em alvenaria de pedra, com pedras exteriores em lioz bujardadas 

a rematar os vãos, enquanto que a maior parte das paredes divisórias interiores são em alvenaria de 

pedra e as restantes em tabique. No que diz respeito aos pisos superiores, com o corpo principal e o 

sótão recuado, já amansardados, apresentam uma estrutura totalmente em madeira, onde a 

cobertura em telha mourisca sobre vigamento de madeira, constituindo um telhado amansardado de 

duas e quatro águas. Nos seus interiores sobressaem os salões nobres de maior riqueza decorativa, 

com estuques artísticos modelados e pintados, cujos tectos e paredes foram revestidos a papel ou 

pintados, enquanto que os respectivos pavimentos são soalho de tábua corrida. Os tectos são 
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maioritariamente estucados, num trabalho minucioso de grande valor. Já a antiga cozinha do palácio 

é revestida por azulejos de figura avulsa, possivelmente datados de meados do século XVII, cuja 

sobreposição de novos azulejos denuncia a tentativa de reconstrução dos danos possivelmente 

sofridos aquando do terramoto de 1755. 
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Fig. 73) Planta do Centro Cultural de 
Sines ao Nível da Rua. Imagem editada 
pela autora. Fonte: http://www .archdaily 
.com/131837/sines-center-for-the-arts-
airesmateus/elevation-section-01-4/ 
(20.08.12). 

 

Fig. 72) Aires Mateus, Localização do Centro Cultural de 
Sines. Fonte: Revista 2G: Aires Mateus; número 28; 
Gustavo Gili, Barcelona; pág.98. 

Fig. 72) Aires Mateus, Localização do Centro Cultural de Sines em relação à cidade histórica e nova. O edifício marca a rua como uma 
porta de entrada à antiga cidade. Imagem editada pela autora. Fonte: Revista 2G: Aires Mateus; número 28; Gustavo Gili, Barcelona; 
pág.98. 

Fig. 73) Aires Mateus, Planta do Centro Cultural de Sines ao Nível da Rua do Centro Cultural de Sines. Relação do edifício pela 
profundidade dada na sucessão alternada de pátios e massa construída, como um prolongamento transversal da rua histórica. Imagem 
editada pela autora. Fonte: http://www .archdaily .com/131837/sines-center-for-the-arts-airesmateus/elevation-section-01-4/ (20.08.12). 

 Da Cidade ao Edifício, a Rua como Referência: Casos de Estudo 

   Centro Cultural de Sines – Uma Marcação da Rua como Porta de Entrada à Cidade Histórica 

Arquitectura: Aires Mateus 

Local: Sines, Portugal 

Ano do Projecto: 2000 

O Centro Cultural de Sines, numa tentativa de recuperação e requalificação do centro 

histórico da cidade, ocupa um lugar central nesta cidade, onde a acessibilidade, a vocação popular e 

o cruzamento inter-geracional tanto dos seus habitantes como dos sazonais visitantes, faz dele um 

elemento urbano e estratégico na cidade. 

Situando-se no início da rua principal que une a cidade ao mar, o edifício assume dois 

grandes papéis a nível urbano. Um primeiro de marcação do lugar, de elemento que pontua a rua, 

uma vez que coincide com o início do caminho medieval que abre a cidade à baía, e num papel 

dicótomo, onde se apresenta como elemento delimitador e transitório entre a cidade histórica e a 

cidade nova. O edifício pretende ser um referencial de orientação não só na escala da rua, mas 
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Fig. 74) Aires Mateus, Centro Cultural de Sines. Marcação da rua como porta de entrada da 
cidade. Fonte: http://pt.zinio.com/reader.jsp?issue=416163589&o=int&prev=si (20.08.12). 

Fig. 75) Aires Mateus, Centro Cultural de 
Sines. Corte Transversal do Centro Cultural 
de Sines. Imagem editada pela autora. 
Fonte: http://www .archdailycom 
/131837/sines-center-for-the-arts-Iresmateu 
s/elevation-section-01-4/ (20.08.12) 

enquanto leitura da cidade histórica, dinamizador na ligação que estabelece entre os dois tempos de 

crescimento da cidade. 

O Centro Cultural enquanto ex-libris da cidade, ostenta um edificado de larga escala, advém 

do lado multifuncional em termos programáticos, ao servir diferentes gerações e saberes. Por outro 

lado, transparece um paralelismo com a volumetria de um castelo, que estabelece uma marcação no 

território, onde a criação de um atravessamento, a rua, entre a massa edificada, cria uma noção de 

porta de entrada a uma cidade muralhada, neste caso a cidade histórica de Sines. Por outro lado, o 

rasgar dos vãos horizontais ao longo da rua, na massa construída, denuncia um diálogo numa outra 

escala entre o edifício e as pessoas que percorrem a rua, permitindo uma abstração dessa massa 

volumétrica. A massa construída é rasgada por um envidraçado horizontal que ao reflectir a rua de 

ambos os lados, amplia a noção de espacialidade do atravessamento. 

Segundo o ponto de vista de quem a percorre, ao nível do plano da rua, é explorada a 

comunicação entre ambos, garantindo uma visão transversal completa do seu interior e respectivos 

pátios. A actividade do centro – exposições, biblioteca, auditório – é envolvida no quotidiano da 

cidade e vice-versa. A ligação entre os edifícios ocorre no seu interior, através de um piso 

subterrâneo que passa por baixo da rua, permitindo criar um jogo visual e lumíneo com ela, 

Fig. 74) Aires Mateus, Centro Cultural de Sines. Corte Transversal do Centro Cultural de Sines. Relação do edifício pela profundidade dada 
na sucessão alternada de pátios e massa construída, como um prolongamento transversal da rua histórica. Imagem editada pela autora. 
Fonte: http://www .archdaily .com/131837/sines-center-for-the-arts-airesmateus/elevation-section-01-4/ (20.08.12). 

Fig. 75) Aires Mateus, Centro Cultural de Sines. Marcação da rua como porta de entrada da cidade histórica. Relação da escala do edifício 
com a rua. Contraste entre a leveza e o pesado. Reflexo dos vidros amplia a dimensão da rua, ao funcionarem como espelhos do espaço 
público. Fonte: http://pt.zinio.com/reader.jsp?issue=416163589&o=int&prev=si (20.08.12). 
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 81 Fig. 76) Atravessamento visto da Rua 
de Santa Marta. Diferentes 
sucessões de espaços que 
acompanham o edifício. Fotografia 
da autora. 

Fig. 77) Localização da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A igreja em relação às duas ruas que 
estabelece transição. Imagem editada pela autora. Fonte: Revista ARQA; número 123; 1971; 
Pág.167. 

Fig. 76) Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, Localização da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A igreja em relação às duas ruas que 
estabelece transição. Imagem editada pela autora. Fonte: Revista ARQA; número 123; 1971; Pág.167. 

Fig. 77) Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, Atravessamento visto da Rua de Santa Marta. Diferentes sucessões de espaços que 
acompanham o edifício. Fotografia da autora. 

prolongando para o exterior a vivência e o movimento dos espaços interiores, estabelecendo uma 

intimidade entre ambos. Exemplo disso é a zona de exposições e a biblioteca, que não só interagem 

visualmente, como ambas têm uma relação muito própria com a rua, o caminho medieval da cidade. 

Numa relação de cumplicidade entre ‘o dentro e o fora’ e de sucessivas transparências, a 

compreensão da rua é ampliada ao ganhar uma maior dimensão, onde o edifício procura oferecer 

algo de novo à cidade, gesto esse que acaba por lhe ser retribuído. 

   Igreja do Sagrado Coração de Jesus – Um Convite à Rua a Entrar no Edifício 

Arquitectura: Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas 

Local: Lisboa, Portugal 

Ano do Projecto: 1970 

Uma unidade. Uma igreja de transição. Uma ‘rua-escadório’. Uma pausa na cidade. 

A igreja do Sagrado Coração de Jesus opera não apenas como edifício, mas procura ir mais 

longe, enquanto espaço urbano, evidenciando um organismo vivo que integra a cidade. É um claro 

convite à rua a entrar no edifício e fazer parte do mesmo. 
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Fig. 78) Corte longitudinal da igreja com marcação da transição entre as ruas 
e seus patamares. A “rua-escadório”. Fonte: Revista ARQA; número 123; 
1971; Pág.166. 

Fig. 78) Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, Corte longitudinal da igreja com marcação da transição entre as ruas e seus patamares. A 
“rua-escadório”. Fonte: Revista ARQA; número 123; 1971; Pág.166. 

Este monumento ocupa um lote que estabelece a ligação entre duas ruas de acentuado 

desnível, a Rua Camilo Castelo Branco e a Rua de Santa Marta.A igreja é pensada como o elemento 

articulador de transição entre elas. Tal transição ocorre segundo várias dimensões, a nível do 

conteúdo programático, no esquema formal e na relação do espaço sacro e profano, assegurando-se 

como uma unidade, um conjunto dinâmico, numa marca de identidade urbana na cidade. 

O essencial da igreja é o atravessamento, a ‘rua-escadório’. Um espaço público enfatizado, 

dotado de uma ambivalência, funciona como uma espinha distributiva e um lugar de encontro. 

Recorrendo a simples elementos tipológicos, as ruas densas da encosta da igreja, as galerias e 

diferentes planos e linhas de campo visual, asseguram uma continuidade urbana na cidade. Um 

espaço interno ao ar livre, semi-público, que orienta em torno deste os corpos que compõem o 

conjunto que se vão ancorando, fisicamente e programaticamente, pela apropriação e uso por parte 

dos seus habitantes, passantes e paroquianos. Esta mistura de funções e pessoas que dialogam, num 

contacto mais directo ou apenas visual, ao longo dos sucessivos espaços desnivelados, livres e 

públicos, estimulam uma interacção e vivência que lhe é característica, dotando este espaço de uma 

identidade própria e distinta. 

O acesso ao conjunto é feito no sentido da rua Rua Camilo Castelo Branco, onde o acto de 

entrar é realizado num primeiro espaço, marcando claramente uma pausa, um momento, 

direcionando para uma escadaria desenvolvida em dois lances entre o pórtico da entrada e o adro da 

igreja. O edificado, por sua vez, tem projectada uma zona coberta que não só marca a sua entrada, 

como num carácter de acolhimento, assegura uma certa interioridade e intimidade ao adro, 
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Fig. 80) Patamar intermédio de acesso ao salão de festas e de chá. Constante jogo de interior/exterior, coberto/descoberto, num diálogo 
entre o espaço público e o edifício. Fotografia da autora. 

Fig. 79) Panorâmica do adro da igreja visualizando os espaços públicos de atravessamento. Fotografia da autora. 

resguardando-o do movimento da rua. Por outro lado, no espaço de entrada, outra escadaria surge 

como ligação à Rua de Santa Marta, passando por distintos patamares. 

No espaço intermédio descoberto atinge-se uma zona demarcada que estabelece, por um 

lado o acesso ao cartório paroquial e ao pórtico de entrada, e por outro lado, acede-se à biblioteca 

por uma galeria que com ela comunica. Descendo três lances encontra-se uma zona central de 

acolhimento, que comunica directamente com o salão de festas e a sala de chá. Descendo-se mais 

dois lances de escadas completa-se a transição com a Rua de Santa Marta cujo atravessamento é 

rematado com uma zona coberta como se tratasse de um prolongamento da rua, mas segundo um 

carácter interior. 

Uma rua de peões, onde o desenvolvimento cúmplice das actividades e os sucessivos 

espaços que as organizam e acompanham, dotam o conjunto de uma vitalidade própria. A gradação 

da intimidade e da interioridade dos espaços exteriores, semi-públicos, vão progressivamente 

afastando o ruido do trânsito, preparando as pessoas para o acto de entrar. 

  

Fig. 79) Panorâmica do adro da igreja visualizando os espaços públicos de atravessamento. A “rua-escadório”. Fotografia da autora. 

Fig. 80) Patamar intermédio de acesso ao salão de festas e de chá. Constante jogo de interior/exterior, coberto/descoberto, num diálogo 
entre o espaço público e o edifício. Fotografia da autora. 
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Fig. 82) Jean Nouvel, Localização da 
Fundação Cartier em relação à Avenida 
Raspail. Implantação do edifício. Imagem 
editada pela autora. Fonte: Google Maps. 

Fig. 81) Jean Nouvel, Corte Transversal da Fundação Cartier. Relação 
com a avenida. Transição para o jardim. Imagem alterada pela 
autora. Fonte: Revista El Croquis: Jean Nouvel; Número 65/66; 3ª 
Edição Ampliada; Madrid; Pág. 244. 

   Fundação Cartier – Um Muro Cortina para a Rua 

Arquitectura: Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas 

Local: Paris, França 

Ano do Projecto: 1991/1995 

Esta intervenção aborda a relação com o contexto urbano de um modo muito próprio. Ao 

situar-se numa grande avenida em Paris, a Fundação Cartier procura respeitar a linha de 

continuidade da Avenida Raspail e respectivas fachadas que a compõem, introduzindo uma nova 

dinâmica sobre a mesma. Por outro lado, procurar tirar partido do grande jardim medieval que a 

envolve, o Theatrum Botanicum, estabelecendo uma transição entre ambos, preservando o seu 

carácter intimista em relação à avenida. 

O edifício recua em relação à rua como forma de se resguardar da movimentada avenida e 

de se integrar melhor no conjunto do jardim. No entanto, para não interromper a linha de fachadas 

ao longo da avenida, cria um plano, isto é, uma segunda fachada ligada estruturalmente ao edifício, 

de modo a não interromper a linha de fachadas da rua.  

A Fundação Cartier está para além de um edifício-caixa, onde as paredes de vidro 

prolongadas para além do volume de uma caixa, criando painéis de vidro de grandes dimensões, 

onde o edifício funciona como um muro-cortina. A fachada em vidro que se estende para além do 

terraço da cobertura ou a criação de painéis de vidro extra como fachada da rua, são aspectos que 

Fig. 81) Jean Nouvel, Localização da Fundação Cartier em relação à Avenida Raspail. Implantação do edifício. Imagem editada pela 
autora. Fonte: Google Maps. 
Fig. 82) Jean Nouvel, Corte Transversal da Fundação Cartier. Relação com a avenida. Transição para o jardim. Imagem alterada pela 
autora. Fonte: Revista El Croquis: Jean Nouvel; Número 65/66; 3ª Edição Ampliada; Madrid; Pág. 244. 
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Fig. 83) Fachada para a Avenida Raspail. Fonte: Revista 
El Croquis: Jean Nouvel; Número 65/66; 3ª Edição 
Ampliada; Madrid; 

negam a leitura volumétrica do edifício, enquanto um volume de caixa sólida do mesmo material. O 

muro-cortina de vidro permite aos passantes estabelecer uma proximidade entre a estrutura e a 

natureza que desenha e caracteriza o edifício, onde as árvores do jardim adquirem uma presença 

transitória, ambígua e similar, ao parecem estar ora no exterior ora no interior do edifício. 

Por outro lado, estes painéis que compõem a fachada actuam no edifício como espelhos que 

não só reflectem a atmosfera da avenida – vida e movimento das pessoas, edifícios e transportes – e 

o ambiente urbano envolvente – as cores, a luminosidade do céu e as árvores do jardim – como 

também, permite que o interior, espaços de carácter público da fundação, seja trazido para o 

exterior e vice-versa, tornando visível as suas actividades, desde os escritórios à zona expositiva que 

se abre para o jardim.  

Num exercício de desmaterialização da arquitectura, as transparências usadas têm como 

objectivo remover a barreira entre o interior e o exterior, acentuando o carácter transitório, de 

permeabilidade visual na sucessão de planos e profundidade que daí resulta, mas também 

separatório, na não total permeabilidade, onde os planos criam uma privacidade suficiente ao 

edifício. Tal é reforçado pelos reflexos que o material permite, criando determinados ambientes e 

atmosferas ao longo do dia, numa dinâmica e vitalidade que é devolvida à rua. O metal ao ser usado 

como elemento estrutural contribui juntamente com o vidro para a leveza do edifício, onde estes e a 

natureza se fundem, e a sua fachada funciona como um ecrã para a cidade. 

Fig. 83) Fachada para a Avenida Raspail. O muro-cortina e a continuação da linha de fachadas da avenida A profundidade gerada pela 
alternância dos planos de vidro com as árvores. Fonte: Revista El Croquis: Jean Nouvel; Número 65/66; 3ª Edição Ampliada; Madrid; Pág. 235 
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Fig. 85) Diferentes Ambientes e Atmosferas. A fachada como ecrã 
urbano da rua para a cidade. Reflexos, transparências e iluminação 
nocturna do edifício. Fonte: http://www.archdaily.com/84666/ad-
classics-fondation-cartier-jean-nouvel/ (22.08.12). 

Fig. 84) Diferentes Ambientes e Atmosferas. A fachada como ecrã 
urbano da rua para a cidade. Reflexos, transparências e iluminação 
nocturna do edifício. Fonte: http://www.archdaily.com/84666/ad-
classics-fondation-cartier-jean-nouvel/ (22.08.12). 

Num contínuo jogo de transparências, profundidades e reflexões, a barreira entre o espaço 

exterior e interior é eliminada, onde o edifício se desmaterializa, dando lugar a uma leitura única de 

sucessivos acontecimentos – fachadas de vidro, reflexões, actividades do edifício, jardim – que vêm 

integrar, acrescentando algo novo e referencial à carismática avenida. 

  

Fig. 84 e 85) Diferentes Ambientes e Atmosferas. A fachada como ecrã urbano da rua para a cidade. Reflexos, transparências e 
iluminação nocturna do edifício. Fonte: http://www.archdaily.com/84666/ad-classics-fondation-cartier-jean-nouvel/ (22.08.12). 
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Fig. 86) Ortofotomapa de Lisboa. Entre a cidade histórica e as Avenidas Novas. Marcação da área de intervenção. Imagem editada pela 
autora. Fonte: Google Maps. 

 Um Projecto para a Rua das Portas de Santo Antão e Palácio da Anunciada 

 

Pressupostos de Projecto e Programa 

Uma intervenção sobre a Rua das Portas de Santo Antão e o Palácio da Anunciada deve partir 

de uma compreensão mais alargada do território onde se insere, a sua envolvente, que tanto será 

modelada por, como terá influência directa na rua e no edifício. Os pressupostos de intervenção 

surgem do próprio carácter de cada uma das identidades, onde a primeira é uma rua cénica marcada 

por espectáculos e restaurantes de interesse turístico, e a segunda, uma antiga residência senhorial 

que hoje se encontra parcialmente devoluta. É através da compreensão dos seus caracteres que se 

tornou possível a transição para o tema da rua enquanto um espaço mediador de transição entre a 

cidade e o edifício, no ponto de vista da reabilitação. 

Uma rua que se foi construíndo e consolidando até pouco tempo depois da construção da 

Avenida da Liberdade, onde gradualmente foi perdendo a sua identidade, os seus habitantes e os 

edifícios por falta de manutenção, ao ponto de ficarem devolutos, não corresponde ao expectável 

das suas potencialidades. O reconhecimento geral do seu valor e o seu subaproveitamento foi 

Fig. 86) Ortofotomapa de Lisboa. Entre a cidade histórica e as Avenidas Novas. Marcação da área de intervenção. Imagem editada pela 
autora. Fonte: Google Maps. 
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valorizado em 1994, enquanto Lisboa Capital Europeia da Cultura, na intervenção “Sétima Colina”97 

ao classificar o território com uma “base arquitectónica especial, um espírito de rua extraordinário 

entre os habitantes, há numerosas actividades comerciais, há vida socio-cultural e popular muito 

intensa e uma vida nocturna secular, o que é essencial para a renovação, não só para os que lá 

vivem, mas também para aqueles que lá trabalham ou que estão de visita.”98, onde se pode destacar 

a recuperação do Coliseu dos Recreios, ex-libris desse ano, e a Rua das Portas de Santo Antão 

requalificada com um novo pavimento, tornando-se parcialmente pedonal. 

A faixa da cidade compreendida desde o Coliseu dos Recreios até São Sebastião resulta numa 

deficiente articulação da acessibilidade para bicicletas, carrinhos de bebé e cadeiras-de-rodas, 

pessoas com dificuldades motoras, apesar de se tratar de uma rua de potenciais relações de 

atravessamento com o resto do território, desde mecânicas, como é o caso do Elevador do Lavra, a 

ruas escadeadas, que pecam pela ausência articulação com a cidade. 

Alguns aspectos a resolver face às carências urbanas existentes, segundo o ponto de vista 

urbano como premissa para o desenvolvimento do trabalho são: 

- relação com a cidade a Norte e a Sul interrompida; 

- edificado existente de potencial arquitectónico e histórico devoluto; 

- eixo viário e trânsito como barreira à acessibilidade. 

A Rua das Portas de Santo Antão funcionará como um regenerador urbano, dada a sua 

localização estratégica na cidade, onde o conjunto do Palácio da Anunciada irá pontuar e reforçar tal 

premissa. A rua apresenta várias potencialidades urbanas, desde: 

- reafirmar a sua presença na cidade e a sua relação com o território;  

- contribuir para a regeneração e requalificação do contexto urbano da cidade; 

- acessibilidade pedonal, tirando partido do facto de se tratar de uma rua plana que serve a 

cidade e é servida por pontos de acesso ao resto do território. 

                                                           
97

 O departamento de Intervenção Urbana, dentro do espírito do programa da Sociedade Lisboa 94, desenvolveu uma intensa actividade 

com o objectivo de valorizar o espaço da cidade, a nível arquitectónico e urbanístico, atendendo também à valorização de alguns 
equipamentos municipais vocacionados para a cultura. O programa “Sétima Colina” veio mexer com o tecido económico, social e cultural, 
através das várias actividades desenvolvidas – exposições, arte pública, recuperação de património, gastronomia, comércio, animação, etc 
– ao falar de Lisboa e mostrá-la e conhecê-la. 
98

 Dário Campos Vieira; “Grandes Eventos Culturais como Instrumentos de Regeneração Urbana e Ambiental: O Caso de Lisboa Capital 

Europeia da Cultura 1994”; Tese de Mestrado em Regeneração Urbana e Ambiental; Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa; Lisboa; 2009; Pag.93 
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O conjunto do Palácio da Anunciada detém vários aspectos merecedores de atenção na 

proposta, que o tornam único e identitário para a rua. Ao considerar a utilização do palácio, um 

edifício senhorial da família de Rio Maior, a adaptação deste complexo é realizada sobre um olhar 

mais urbano, através da potencialidade dos seus elementos, como o jardim suspenso sobre a rua, 

tornando-se numa varanda urbana sobre a mesma, enriquecendo o percurso ao longo da rua. 

As várias intervenções que sofreu ao longo dos tempos criaram camadas de histórias que se 

escondem nas diversas paredes e divisões dos edifícios, caracterizando cada um desses espaços com 

um tempo e uma memória. Aliados a estados de conservação distintos, considerou-se um conjunto 

de espaços que não detinham qualidades arquitectónicas suficientes para serem mantidos e 

integrados no conjunto, uma vez que dificultavam a leitura do mesmo, recorrendo à sua demolição 

parcial em prol da limpeza. Para além do jardim suspenso, as áreas mais caracterizadoras são a 

entrada, a escadaria de acesso, as salas nobres do primeiro piso, a cozinha e respectiva chaminé, a 

sala de jantar e o jardim das traseiras, onde a varanda urbana sobre a rua é o elemento de união 

entre os dois palácios. 

A nível formal o complexo do palácio, associado à construção pombalina, é destacado pelas 

linhas formais que segue, num ritmo e modulação dos vãos, tratamento de espaços e fachada. O 

conjunto apresenta uma escala mais doméstica que se adaptou facilmente ao programa proposto 

enquanto escola, onde os espaços interiores foram adaptados e a varanda trabalhada sobre a rua, ao 

pontuando o conjunto do edificado como uma nova referência de localização e de leitura, enquanto 

uma oportunidade no exercício deste trabalho. 

   Intervenção na Rua das Portas de Santo Antão 

A actuação na Rua das Portas de Santo Antão realiza-se em dois níveis de aproximação: numa 

relação estratégica com a cidade em que é integrada, num papel de regeneração do território nas 

relações que cria com ele, e num desenvolvimento de uma das fases que estabelecem a estratégia 

urbana, compreendida por um quarteirão entre a Rua dos Condes e o Largo da Anunciada, num 

atravessamento entre a Avenida da Liberdade e a Rua das Portas de Santo Antão. 
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Fig. 87) Princípios estratégicos da intervenção. Linhas estratégicas viárias, pedonais e de verdes no reforço do eixo urbano na cidade e 
na sua afirmação no território. Imagem editada pela autora. Fonte: Google Maps. 

  Reafirmar a sua Presença na Cidade – Princípios Estratégicos 

 

Um eixo de continuidade e de transição 

A rua é interpretada como um pequeno trecho às portas da cidade histórica, parcialmente 

pedonal, onde pontualmente se erguem edifícios históricos, maioritariamente, de carácter público, 

como referências de localização e de identificação da rua. No entanto, apesar do potencial de 

orientação e de leitura que a rua permite, considerou-se fundamental (re)introduzi-la99 na definição 

de um grande eixo urbano - compreendido entre as Avenidas Novas, Rua de Santa Marta, Rua de São 

José, Rua das Portas de Santo Antão, Rossio, Baixa-Chiado (Rua Augusta), Terreiro do Paço e rio – de 

principal de acesso a Lisboa, segundo do plano do peão.  

Por outro lado, este eixo ao ser pontuado por edifícios de elevado valor patrimonial, a sua 

reabilitação estratégica permite criar novos pontos de referência que vão reforçar não só a 

identidade do eixo, mas que servem como elementos de leitura da cidade. Dos edifícios com um 

carácter urbano, mas que se encontram devolutos, destacam-se o Cinema Odéon, o Palácio da 

Anunciada e da Marquesa de Rio Maior e o Convento de Santa Marta, que apresentam grandes 

potencialidades na regeneração deste tecido e na atribuição de uma leitura contínua desta grande 

rua. 

                                                           
99

A rua outrora foi parte integrante deste eixo, no tempo da muralha fernandina, servindo como porta de entrada e saída da cidade para 

norte, como já explicado no capítulo 4; 

Fig. 87) Princípios estratégicos da intervenção. Linhas estratégicas viárias, pedonais e de verdes no reforço do eixo urbano na cidade e 
na sua afirmação no território. Imagem editada pela autora. Fonte: Google Maps. 
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Em segundo lugar, na procura por um maior protagonismo na cidade, estabelece-se uma 

relação transversal do eixo urbano com o território. Este já apresenta uma série de atravessamentos 

e de ligações emblemáticas com o território, como as escadinhas do Coliseu e o Elevador do Lavra 

que estabelecem uma comunicação pedonal com a Colina de Santana. Ao explorar esta premissa, 

pretende-se criar novos atravessamentos e integrar os existentes em ligações mais amplas e 

estruturantes de forma a consolidar a cidade. Tais ligações, quer viárias como pedonais, procuram 

reforçar os corredores e espaços verdes existentes, criando transições e percursos qualificados entre 

si, em prol de maior unificação do território. 

A nível viário é estabelecido um atravessamento: 

- Príncipe Real, Praça da Alegria, Avenida da Liberdade, Rua das Portas Santo Antão, Rua das 

Pretas, Campo Mártires da Pátria. 

A nível pedonal são estabelecidos cinco atravessamentos: 

- Rua dos Condes, Praça dos Restauradores, Elevador da Glória e Miradouro de São Pedro de 

Alcântara; 

- Avenida da Liberdade, Pátio do Tronco, Rua das Portas de Santo Antão; 

- Praça da Alegria, Avenida da Liberdade, Largo da Anunciada, Rua das Portas de Santo Antão, 

Elevador do Lavra, Jardim do Torel, Jardim Campo Mártires da Pátria, Rua Nova do Desterro, 

Avenida Almirante Reis e Largo do Intendente; 

- Parque Mayer, Avenida da Liberdade, Tivoli Fórum, Rua de São José, Rua da Caridade, 

Jardim do Convento dos Capuchos e Campo Mártires da Pátria; 

- Rua de Santa Marta, Travessa de Santa Marta, Rua Luciano Cordeiro 

A estratégia destes atravessamentos passa pelo recorrer a elementos mecânicos e à 

reabilitação de edifícios chave que permitam as acentuadas transições de cotas, numa maior 

permeabilidade e acessibilidade do território. 
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Fig. 88) Linha turístico-cultural. Potencialidades e vocações do eixo urbano. Imagem editada pela autora. Fonte: Google Maps. 

Novas acessibilidades. Uma nova proximidade.  

Embora a Avenida da Liberdade se apresente como o grande traçado viário de acesso à 

cidade histórica, é nas suas “traseiras” que se ergue um eixo de carácter pedonal numa relação mais 

segura, intimista e próxima – entre as pessoas, o espaço rua e as actividades – devido à escala do 

mesmo. Pelo tratamento uniforme do pavimento, relevando o troço, totalmente pedonal até ao 

Largo da Anunciada, é a partir daqui que parcialmente se fará um maior controlo quer a nível de 

tráfego como na velocidade do automóvel, restringindo o acesso apenas a trânsito local, moradores 

e trabalhadores na zona. Prevê-se ainda a requalificação de alguns largos e áreas descaracterizadas 

que acompanham este eixo, como espaços de pausa no percurso, lugares de encontro e 

permanência, como o Largo de Santa Marta, Largo de São José, Largo da Anunciada, Pátio do Tronco, 

trazendo, assim, uma nova vitalidade para as ruas. 

A reabilitação das ruas e a criação de atravessamentos, quer ao nível da rua como num plano 

superior, permite perfazer uma maior distância unindo não só as ruas entre si, mas unir o eixo 

urbano à cidade, enquanto um espaço dinamizador que estabelece ligações, maioritariamente 

pedonais, para variadas zonas da cidade, numa maior proximidade e mobilidade. Assim sendo, a Rua 

das Portas de Santo Antão apresenta-se como a rua pedonal de acesso à cidade. 

 
Linha turístico-cultural  

A comunicação directa com a cidade histórica, eleva este eixo a um prolongamento e entrada 

dessa mesma cidade, ampliando assim a sua dimensão turística, uma vez facilitado pela mobilidade e 

acessibilidade ao longo do eixo. Uma das maiores vocações deste eixo, já desde os anos vinte, advém 

Fig.88) Linha turístico-cultural. Potencialidades e vocações do eixo urbano. Imagem editada pela autora. Fonte: Google Maps. 
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da oferta versátil no campo cultural. Desde um testemunho de uma vida de bairro, com a típica 

mercearia, tabacaria, loja de antiguidades e igreja, a uma zona de ócio e lazer, onde se pode 

encontrar um conjunto de edificado de interesse público, histórico e arquitetónico. Por outro lado, 

dentro desta vertente, apresenta também, uma vocação artística, das artes e espectáculos, como 

alguns exemplos, o Teatro Nacional D. Maria II, a Casa do Alentejo, o Teatro Politeama, o Coliseu dos 

Recreios. 

Uma vez que se ao procurar uma continuidade da linha turístico-cultural, a reabilitação do 

edificado introduz novos componentes a esta linha, até então confinada ao Coliseu dos Recreios – 

considerada como a primeira fase do processo estratégico - as galerias Guérin/Odeón que ocupam o 

antigo Cinema Odéon, a introdução de uma Biblioteca de Música, num edifício de habitação 

corrente, uma Escola de Artes do Espectáculo no Antigo Palácio da Anunciada, um Museu do 

Restauro e das Antiguidades, terminando com a adaptação do Convento de Santa Marta num Hotel 

de charme, do ponto de vista do turismo de habitação. 

Enquanto estratégia de regeneração urbana, vai um pouco ao encontro do programa A 

Sétima Colina para Lisboa Capital Europeia da Cultura em 1994, como intervenção nos vários eixos de 

percurso propostos para a cidade, onde se “movimentou todo o tecido económico, social e cultural 

do eixo através das mais diversas e participadas actividades (beneficiação de edifícios e espaços 

públicos, recuperação de património, arte pública, exposições, encontros, animação, edições, 

gastronomia, comércio, etc)”100. Procura assim gerar desenvolvimento económico na cidade, 

atraíndo capitais e investimentos, num reforço da imagem e do simbolismo da mesma. Fisicamente, 

potencia o desenvolvimento de infra-estruturas locais e a preservação do legado cultural, 

fortalecendo não só as tradições e valores locais, como o espírito de comunidade local, num maior 

reconhecimento da cidade. 

  

                                                           
100

 Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, Memória Fotográfica - L94, Lisboa 94, pág. 80 
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Fig. 90) Esquemas das intenções urbanas para o quarteirão. Reabilitação de três identidades. Prolongamento do corredor 
verde da avenida. Esquemas da autora. 

Fig. 89) Esquemas das intenções urbanas para o quarteirão. Atravessamento pedonal pelo interior do quarteirão. Varandas 
Urbanas. Prolongamento do corredor verde da avenida. Esquemas da autora. 

Fig. 91) Esquemas das intenções urbanas para o quarteirão. Planos de vidro urbanos. Prolongamento do corredor verde da 
avenida. Esquema da autora. 

  Aproximação urbana e espaço público – uma proposta urbana entre o Largo da Anunciada 

e a Rua dos Condes 

Numa aproximação à fase da proposta urbana, é desenvolvida a área compreendida pelo 

quarteirão entre a Rua dos Condes e o Largo da Anunciada. Enquadrado na segunda fase de três, 

numa intervenção faseada no eixo, onde a primeira se considera consolidada com o trecho do Largo 

de São Domingues até à Rua do Condes e a terceira fase, com a pavimentação e a reabilitação do 

Convento de Santa Marta. 

 

Atravessamento Pedonal 

A intervenção neste quarteirão surge num contexto do contacto com as várias oportunidades 

que apresenta na regeneração do tecido urbano. Desenvolve-se o atravessamento entre a Rua das 

Portas de Santo Antão e a Avenida da Liberdade, segundo o plano do peão. Ainda neste 

Fig. 90) Esquemas das intenções urbanas para o quarteirão. Atravessamento pedonal pelo interior do quarteirão. Varandas Urbanas. 
Esquemas da autora. 

Fig. 91) Esquemas das intenções urbanas para o quarteirão. Planos de vidro urbanos. Prolongamento do corredor verde da avenida. 
Esquemas da autora. 

Fig. 89) Esquemas das intenções urbanas para o quarteirão. Reabilitação de três identidades. Esquema da autora. 
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Fig. 92) Pátio do Tronco, Rua das Portas de Santo Antão. Fotografia da 
autora. 

atravessamento é reabilitado o Pátio do Tronco, tendo em conta a intervenção do artista plástico 

Leonel Moura, em 1992, um painel de azulejos que recorda o acontecimento entre Camões e a 

promessa de partir para a Índia101, no túnel que dá acesso ao pátio que outrora pertenceu à Cadeia 

do Tronco e serve actualmente, de estacionamento para viaturas. Ao recuperar a ideia da ligação 

urbana que o arquitecto Pedro Vieira de Almeida propusera para este quarteirão (Anexo X), em 1973 

no Plano Morfológico da Avenida da Liberdade, o atravessamento transversal pode ser realizado por 

duas passagens urbanas cobertas, uma sob as galerias de quem vem da Avenida da Liberdade, 

passagem essa que outrora existiu, e outra pelo túnel das Rua das Portas de Santo Antão. 

Para a reabertura do eixo transversal recorreu-se à reabilitação e adaptação de três 

identidades distintas. Uma primeira, as Galerias Guérin/Odeon que reabilitam o piso térreo (antigo 

centro comercial Guérin) instalado num edifício na Avenida da Liberdade, o antigo cinema Odéon, e 

uns edifícios no interior do pátio do Tronco. A segunda é a reabilitação do edifício do túnel de acesso 

ao pátio, com uma Biblioteca de Música, enquanto que o último cabe ao Palácio da Anunciada, 

Escola de Artes do Espectáculo, como ponto de chegada ou partida desse atravessamento. 

 

                                                           
101

 “Conta-se que, a 16.6.1552, Luís de Camões passeava entre o Rossio e a Rua das Portas de Santo Antão, de repente reparou numa briga 

e reconheceu que nela estavam dois amigos; não hesitou em envolver-se. Da sua intervenção resultaram ferimentos num moço do Paço, 
Gonçalo Borges. Preso e levado para a Cadeia do Tronco, na mesma rua, pouco mais acima, foi libertado alguns meses depois, contra o 
pagamento de uma multa de quatro mil reis e a promessa de partir para a Índia” – in 
http://marcasdasciencias.fc.ul.pt/pagina/fichas/objectos/freguesia?id=123 (Janeiro de 2013) 

Fig. 92) Pátio do Tronco, Rua das Portas de Santo Antão. Intervenção do artista plástico Leonel Moura, em 1992. Fotografia da autora. 
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Varandas Urbanas 

Para além da relação do plano térreo com a cidade, explora-se uma relação segundo 

diferentes níveis, enquanto espaço público, quer com a Rua das Portas de Santo Antão, como da 

Avenida da Liberdade. Neste caso, a opção foi realizar grandes planos horizontais, a diferentes cotas, 

como varandas urbanas. Grandes planos que espreitam a cidade, não só se tornam espaços de 

permanência, como atribuem às ruas um maior dinamismo e movimento, despertando curiosidade 

quer para quem percorre a rua como para quem olha sobre a ela. 

Cada um dos três edifícios possui uma varanda, desenvolvendo um programa próprio, 

associado às valências do edifício. Nas galerias Guérin/Odéon, com relação para a Avenida da 

Liberdade e o Pátio do Tronco, propõe-se para além de um restaurante e esplanada, uma área para 

concertos, feiras e até exposições. No caso da Biblioteca de Música, a varanda é ocupada por uma 

cafetaria e esplanada, enquanto que na do Palácio da Anunciada encontra-se um jardim suspenso, 

sobre a Rua das Portas de Santo Antão.  

Nesta rua é ainda criada uma variante às varandas, introduzindo um passadiço de ligação, 

uma varanda suspensa, entre estes dois últimos edifícios, a biblioteca e a escola. Esta decisão foi 

tomada de modo a criar uma passagem física entre os dois edifícios que se encontram 

programaticamente relacionados, e introduzir um novo elemento sobre a rua, numa aproximação 

dinâmica à mesma. 

 

Planos Verticais de Vidro 

Como elemento urbano, aglutinador da linguagem das três identidades reabilitadas, 

introduz-se uma componente vertical. Grandes planos de vidro erguem-se para acomodar não só 

programaticamente os novos espaços, como acompanham e reforçam a leitura do atravessamento 

até à Avenida da Liberdade. Por outro lado, esta decisão enuncia um tratamento contemporâneo em 

relação à Rua das Portas de Santo Antão, funcionando como um jogo de reflexos e transparências no 

carácter cénico da rua, ao introduzir uma maior vitalidade no eixo. 
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Fig. 93) Elementos identitários da Rua das Portas de Santo Antão. Conjunto de referências relevantes na relação da rua com o conjunto do 
palácio. Fotomontagem da autora. 

   Intervenção no Palácio da Anunciada 

O conjunto do Palácio da Anunciada recebe dois níveis de intervenção: por um lado, as novas 

construções que se agregam cirurgicamente aos espaços existentes e por outro, valorizar o trabalho 

directo dos espaços considerados de valor nos edifícios do palácio. Nesta premissa o exercício prevê 

ainda a relação desde conjunto com a rua e a sua projecção e apropriação no interior dos espaços, 

ensaiando um resultado sobre as premissas lançadas. 

 

Relação com a rua 

O conjunto do Palácio da Anunciada integra-se na rua das Portas de Santo Antão como uma 

nova referência de leitura da mesma, quer a nível programático como urbano, nas linhas que segue. 

No eixo contínuo de atravessamento pedonal entre a Avenida da Liberdade e esta rua, o edificado 

torna-se permeável para a Rua das Portas de Santo Antão, na zona de acesso ao público, através do 

auditório urbano proposto. Esta relação conduz-se para além do plano da rua, ao criar outros níveis 

sobre ela, como varandas, pontes, jardins suspensos, espaços públicos de permanência que 

permitem um outro nível de interacção com a rua. Em segundo lugar, cria-se uma relação com os 

sentidos num despertar de curiosidade para quem percorre a rua ao encontro do edifício. Seja a nível 

visual, pela cor que é trazida para a rua ou meramente pela curiosidade de um jardim suspenso sobre 

a mesma. A nível auditivo, pela música dos instrumentos e do canto ou pelo correr de água e o 

Fig. 93) Elementos identitários da Rua das Portas de Santo Antão. Conjunto de referências relevantes na relação da rua com o conjunto 
do palácio. Fotomontagem da autora. 
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Fig. 94) Fachada do Palácio da Anunciada. Relação dos novos elementos em vidro introduzidos como um novo layer em relação com a 
pré-existência, redesenhando o alçado inacabado. Desenho da autora. 

chilrear dos pássaros que vivem o jardim, e a nível do olfacto, pelo despertar das variadas fragâncias 

exaladas pelas árvores e flores dos jardins que se espalham pela rua. 

Por outro lado, procura-se uma relação entre os diferentes ambientes da rua quer durante o 

dia, onde a cor abraça a rua, desde as pessoas que a percorrem, aos edifícios pintados de variadas 

cores até mesmo aos estabelecimentos comerciais como a típica e colorida mercearia. Ao descer da 

noite, os edifícios iluminam-se e a rua enche-se de apelativos letreiros luminosos anunciando 

restaurantes e espectáculos. Através dos painéis de vidro introduzidos que criam um muro-cortina 

para a rua, consegue-se a transição da cor do interior para o exterior do conjunto. Ao longo do dia 

são um espelho reflector da rua, dos seus edifícios e ambientes, ao passo que de noite, com a 

transparência do vidro, são os espaços interiores que iluminam o edifício, e consequentemente a rua, 

prolongando-lhe o efeito cénico. 

 

Discurso Formal 

Tendo em conta o alçado que a rua apresenta, num equilíbrio e vãos ritmados que a marcam 

e definem, estabelece-se um gesto de continuação da linha de fachadas que compõem a rua, no 

preenchimento do vazio existente na zona do palácio que não foi construída. Em segunda instância, 

procura-se redesenhar – sobre uma vertente contemporânea – parte da frente do palácio, o alçado 

inacabado, estabelecendo a composição volumétrica do edifício de modo a enunciá-lo, recuperando 

o seu equilíbrio. Na actuação sobre este alçado procura-se não interferir na leitura do existente, mas 

introduzir sob um novo olhar, a componente de leveza no palácio ao reafirmar o seu diálogo e 

referência na rua. Tal é trabalhado segundo a premissa de introdução de um novo tempo no palácio, 

um layer contemporâneo na história do edifício. Por sua vez, o muro que suporta a varanda que olha 

sobre a rua é trabalhado, segundo a mesma linguagem, como uma nova entrada para este conjunto, 

no prolongamento do atravessamento até à Avenida da Liberdade.  

Fig. 94) Fachada do Palácio da Anunciada. Relação dos novos elementos em vidro introduzidos como um novo layer em relação com a 
pré-existência, redesenhando o alçado inacabado. Desenho da autora. 
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Fig. 95) Organização programática no conjunto. Desenho da autora. 

Fig. 95) Organização programática no conjunto. Amarelo: Escola das Artes do Espectáculo; vermelho: Street Stage, auditório; azul: 
residência de artistas; azul claro: Biblioteca de Música. Desenhos da autora. 

Programa - Estratégia de Ocupação 

As funções propostas para o conjunto do palácio estão interligadas entre si, embora possam 

funcionar de modo independente. Uma vez mencionado o carácter distinto do conjunto do Palácio 

da Anunciada, nele instala-se uma Escola de Artes do Espectáculo. 

Ao abranger os campos da música, do canto, da dança e representação, a ideia de trazer para 

a rua a componente educacional, permite misturar os jovens estudantes com artistas profissionais e 

enriquecer a linha turístico-cultural proposta, enquanto elemento de apoio ao campo artístico que a 

rua detém. Por outro lado, as artes cénicas vão de encontro ao contacto da rua, uma vez usado como 

meio de divulgação, de interacção e proximidade com o público. A versatilidade deste meio, permite 

desenvolver-se quer num recinto fechado, como num local ao ar livre de representação para um 

público, onde o palco é qualquer lugar onde ocorra uma apresentação cénica. 

O conjunto do palácio engloba três componentes, uma educativa, de aprendizagem, a Escola 

de Artes do Espectáculo, uma de divulgação, para a realização e divulgação ao público do trabalho aí 

desenvolvido e uma residencial, como espaço de estadia temporário para artistas, alunos ou mesmo 

profissionais destas artes. 

No Palácio da Anunciada instala-se a componente educativa, a escola. Pretende-se um 

aproveitamento e adaptação dos espaços interiores de valor – uma vez que são a imagem de marca 

do palácio para a rua – albergando os vários estúdios de ensaio. No piso nobre encontram-se as salas 

colectivas que olham sobre a rua e se abrem directamente para a varanda urbana, devido à sua 

dimensão e nobreza, enquanto que à medida que se sobre nos pisos, estes se vão tornando 

gradualmente mais pequenos e consequentemente de carácter individual. Com a necessidade de 

criar estúdios de dimensões superiores aos espaços do palácio, é trabalhado o vazio e o lado do 
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Fig. 96) Relação das Várias Entradas do Conjunto com a Rua. Desenho da autora. 

edifício com as construções menos qualificadas, atribuindo uma nova força na relação deste com a 

rua. A antiga cozinha é adaptada à cafetaria da escola, com uma mesanine que dá acesso ao jardim 

das traseiras. 

O Palácio da Marquesa de Rio Maior engloba a componente residencial, que através da casa 

de fresco estabelece a ligação com a escola. Ainda neste nível, no primeiro piso desenvolvem-se os 

espaços comuns – sala de estar, sala de jantar, cozinha – numa relação directa com a varanda que 

olha sobre a rua, comum aos dois edifícios. Este plano estabelece uma ligação, através de uma 

ponte, à Biblioteca de Música proposta, visto funcionar como elemento de apoio à escola. Por outro 

lado, é o elemento de ligação entre as três componentes programáticas, onde debaixo deste 

desenvolve-se a componente de divulgação. Ao nível da rua surge o auditório, enquanto praça 

coberta, se avista uma rua interior que lhe dá acesso e alberga as outras funcionalidades requeridas, 

bar, casas de banho, acesso inferior ao auditório, terminando no jardim semi-interior. 

O acesso ao complexo é feito pela Rua das Portas de Santo Antão de forma distinta e 

separada em cada um dos ‘edifícios’. A entrada para o Palácio da Marquesa de Rio Maior é 

denunciada pela porta de grande dimensão, minuciosamente trabalhada, enquanto que a entrada da 

escola se realiza pela porta que estabelece o eixo de simetria ao edifício, acedendo a um átrio de 

pedra trabalhado. A clareza da entrada para o edifício do auditório é a transição mais denunciada do 

Fig. 96) Relação das várias entradas com a rua. Entradas distintas a partir da Rua das Portas de Santo Antão consoante o programa de cada 
“edifício”, abrindo-se mais ou menos para a rua de acordo com o carácter do espaço pretendido. Amarelo: Escola das Artes do Espectáculo; 
vermelho: Street Stage, auditório; azul: residência de artistas; azul claro: Biblioteca de Música. Desenhos da autora. 
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conjunto, como um convite à rua a entrar no edifício. Os espaços adjacentes a estas entradas são 

preenchidos com a loja de música de apoio à escola e algum comércio, numa continuidade da rua 

enquanto local de trocas e de vivência bairrista. 

Nesta base, princípio estruturante da organização das funções tem o objectivo de activar a 

vida de rua, ao trazer programaticamente um maior e significante movimento de pontos de afluência 

para públicos exteriores à dinâmica da escola, nas comunicações e novos fluxos que estabelece 

enquanto elemento distinto na rua. 

 

Street Stage102 

O conjunto do palácio incorpora uma linha de salas de espectáculos ao longo da rua, onde 

cada uma delas é portadora de um carácter específico, como salas de teatro (D. Maria II e o 

Politeama), concertos (Coliseu dos Recreios) espaços de retiro religioso (Igreja São Luís dos Franceses 

e a Igreja Paroquial de São José), salas para eventos e até reuniões e encontros (Associação 

Comercial de Lisboa, Casa do Alentejo e as Galerias Guérin/Odéon), onde o Street Stage pretende 

introduzir uma nova tipologia na rua. 

Um auditório urbano, apesar de interior, de carácter informal, se serve da rua como o palco, 

pretendendo assim manter com ela uma relação mais próxima. Na continuação da linha do 

atravessamento, esta sala é delimitada de um lado pela rua e do outro pelo jardim, numa lógica de 

praça coberta servida por uma rua interior de acesso. Esta noção de praça coberta é enfatizada pelos 

planos de vidro que desenham os topos da sala do auditório, permitindo uma ligação visual e física 

com os vários espaços contíguos a esta, seja a rua e o foyer, seja o jardim semi-interior. 

Uma vez que serve a escola como o espaço de divulgação, a flexibilidade do programa foi 

algo procurado de modo a permitir a realização de vários tipos de espectáculos e eventos. De entre 

as inúmeras hipóteses de programa destacam-se seis: 

                                                           
102

 Nome atribuído ao tipo de auditório criado. Uma vez que serve uma Escola de Artes do Espectáculo e a maioria do programa artístico 

abrange as artes performativas, o auditório apresenta-se assim como um prolongamento da rua, segundo um carácter mais informal, 
devido à sua flexibilidade. 
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Fig. 97) Street Stage. Programa 
flexível. Esquemas da autora. 

 - Classic: o clássico auditório com uma plateia e um palco, onde se podem realizar eventos 

de representação, música e dança, como palestras, conferências e reuniões de maior dimensão, com 

duzentos e dezasseis lugares; 

 - Double Side: plateia dupla, com palco no centro, propício a eventos musicais, de dança e 

algumas peças de teatro, com 250 lugares; 

 - Double Stage: palco duplo para actuações em simultâneo, passagem de modelos, com 

audiência de 246 lugares dos quais 126 sentados e 120 de pé;  

- 360° Stage: palco central para eventos cuja visualização é possível de qualquer ponto da 

sala, proporcionando uma interacção informal com o público, com 220 lugares em pé; 

- Informal/Concert: modelo que serve para a realização de concertos ou até mesmo de 

representação teatral mais informal no contacto com o público, com 216 lugares em pé; 

 - Banquet: para eventos mais formais como banquetes e festas, com cerca de 144 lugares 

sentados, ou simplesmente como um grande estúdio de ensaio. 

O facto de este se decompor num espaço com permeabilidade nas suas extremidades 

(planos de vidro), ser constituído por plataformas sem nenhuma posição fixa, e uma varanda interior 

que o acompanha e serve de acesso, permite uma dinâmica na realização de acontecimentos quer ao 

nível da rua como num nível inferior. 

Fig. 97) Street Stage. Programa flexível. Os vários programas que o auditório pode albergar, quer a nível da rua como num plano inferior 
a esta. Esquemas da autora. 
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Fig. 98) Pormenor construtivo. Detalhe construtivo do espaço escavado para 
o auditório, varanda e jardim interior com o painel de vidro. Desenho da 
autora. 

Estrutura Conceptual  

A estruturação deste conjunto impõe-se como forma de responder à contemporaneidade e 

ao futuro, na capacidade de integrar a rua enquanto processo de reabilitação na sua adaptação. 

Como já foi referido, a premissa de elemento agregador e permeável - nas relações de diferentes 

níveis que estabelece e na articulação dos espaços em relação à rua – na dinamização do eixo da 

cidade, está muito presente nas decisões realizadas ao longo do projecto. Outra premissa presente é 

a reversibilidade e a intervenção cirúrgica, onde o novo tempo que esta intervenção introduz neste 

conjunto, enquanto resultado de uma sucessão de tempos marcados na história, tem a vantagem de 

que numa futura intervenção que possa ser realizada, ter capacidade de se remover por inteiro, 

deixando o palácio e seus espaços intactos, sem danificar o existente que se procurou preservar. 

Por outro lado, a dialéctica entre exterior e interior está presente, onde são os novos espaços 

criados que estabelecem o diálogo e transição entre estes dois mundos. A ideia de muro-cortina é 

trabalhada objectivamente, na desmaterialização e profundidade dos planos de vidro que se 

instalam no conjunto e atribuem o carácter separativo e de transição que se procura. Para além de 

espaços de ocupação, o muro-cortina é uma fachada para a rua, pretendendo-se especificamente 

tirar partido desta solução, ao actuar como elemento de reflexão das atmosferas, do movimento, dos 

edifícios, da luz e cor da rua, onde o interior é transportado para o exterior e vice-versa. É neste 

seguimento que a cor toma relevância nesta intervenção, pontualmente incorporada no interior do 

palácio por alguns elementos com cor, evidenciando a nova intervenção, como o auditório, escadas 

de acesso, balcões de recepção e bar. Por conseguinte, é através das janelas e dos painéis muro-

cortina que a cor é transportada para o exterior, como novo elemento caracterizador da rua. 

 

Matéria – Estrutura Construída 

Fig. 98) Pormenor construtivo. Detalhe construtivo do espaço escavado para o auditório, varanda e jardim interior com o painel de 
vidro. Desenho da autora.  
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A estrutura da nova intervenção é subdividida em dois tipos de materialidade de acordo com 

as condições do lugar e o tipo de programa. Assim, todo o espaço escavado por baixo da varanda 

urbana é essencialmente em betão armado, servindo como suporte da mesma, enquanto que o 

metal associado ao vidro está presente nos novos espaços propostos, de maior leveza em relação aos 

existentes, agregados ao palácio, como diferenciação marcantedo tempo de intervenção.  

A diferença de materialidade ocorre ao contrastar o peso do betão num espaço que foi 

escavado e ao pretender-se acentuar a leveza do metal que estrutura os painéis de vidro, soltando-se 

do edifício existente, numa desmaterialização do material e consequentemente numa profundidade 

que é procurada. 

Últimos Aspectos 

Este exercício submete um olhar sobre a rua segundo duas vertentes: a incorporação da Rua 

das Portas de Santo Antão numa estratégia a nível da cidade, no reforço da sua presença no 

território, e a adaptação e reabilitação do Palácio da Anunciada, no melhoramento do espaço na sua 

adequação às exigências contemporâneas, e na criação cirúrgica de novos elementos arquitectónicos 

no conjunto. 

O campo de aplicação e de desenvolvimento torna-se amplo, onde o projecto é pensado 

como uma intervenção urbana, embora a rua esteja presente desde o simples elemento como a 

janela ou a porta, ao conceito geral de espaço agregador e morfológico da cidade. A cidade enquanto 

um sistema de relações em constante movimento, proximidades, avanços tecnológicos, em que a 

mudança deve ser acompanhada pelas ruas – que tanto são moldadas como moldam – onde o 

edifício, elemento que a integra, é trabalhado segundo um referencial de leitura para a rua ao 

contribuir para o diálogo desenvolvido entre ambos. Trabalhar com a rua significa conhecer a sua 

história, marcas, edifícios, ambientes, pessoas, actividades, na sua relação com a cidade e com os 

edifícios, enquanto elemento mediador entre os dois, de modo a que o segundo se eleve ao ponto de 

construir a rua e, consequentemente a cidade. 

  



 A RUA COMO MEDIADOR ‘ENTRE’ A CIDADE E EDIFÍCIO 
 Uma Intervenção da Rua das Portas De Santo Antão ao Palácio da Anunciada 

 105 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rua é parte integrante da sociedade e do ser humano, e tal reflecte-se na arquitectura - 

cidade e edifício – como testemunho de diferentes tempos, camadas e vivências, dos vários papéis 

que tem vindo a desempenhar desde as cidades pré-históricas. Esta capacidade de crescimento é 

gerada pela procura em integrar e ser integrada na cidade, adaptando-se às constantes mudanças 

que estão na base do desenvolvimento das cidades. Nesta acção temporal, enquanto elemento 

constituinte da rua, a arquitectura desempenha um dos meios que actua não só como construtor 

morfológico da noção de rua, como é um potencial convite à interacção social neste espaço. 

Em segundo lugar, o lado dicotómico da rua, ao ser um espaço multidisciplinar - engloba os 

âmbitos históricos, morfológicos, urbanísticos, arquitectónicos, sociais, políticos, económicos - 

concorre para a percepção de um espaço unitário - o palco de uma cultura urbana - é resultado de 

um processo contínuo de interacção de várias estruturas urbanas. A partir de espaços referenciais – 

singulares e de memória colectiva – permite a leitura de uma unidade integrante da cidade, a rua, 

identificando-a como padrão reconhecível e identitário das cidades. 

Neste contexto, as cidades concorrem entre si por um desenho segundo diversos níveis, 

procurando na diferença, uma afirmação de identidade. Porém, esta não deve ser reduzida apenas à 

sua fachada, segundo objectivo estético, esvaziando a sua perspectiva de valor à diferenciação 

estética de uma imagem mediática, centrando-se apenas na qualidade atractiva da mesma. A rua 

enquanto espaço público não deve ser redutora segundo esta noção de valor, devendo equacionar 

um outro sentido para a cidade, o valor cultural, estando directamente relacionado com a vida 

urbana do quotidiano dos seus habitantes e utilizadores. O sentido de compromisso perante este 

espaço baseia-se na cidadania. Este manifesta-se quer pela liberdade de expressão neste espaço, 

como pelos valores da comunidade, enquanto um palco de interacção, o lugar do inesperado, o 

espaço de encontro e de reconhecimento do outro, o espaço para o desenvolvimento de actividades, 

ou mesmo como o lugar para passear e estabelecer um diálogo com a cidade e seus habitantes. 

Enquanto espaço percorrido pelas pessoas apresenta-se como um elemento necessário e 

fundamental no processo relacional do ‘eu’ com a rua, e consequentemente, com a cidade. Pois é 

através desta, em termos de legibilidade e orientação, que nos conseguimos situar e localizar 
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fisicamente na cidade, e estabelecer referências e associações mentais das ruas, desde um edifício 

icónico a um pormenor de materialidade ou até mesmo uma associação individual, culminando na 

construção de uma imagem e mapa mental da cidade.  

Esta relação da arquitectura – edifício – com a rua, centrou-se, segundo os valores e 

princípios enunciados na transição dos mesmos para uma aproximação da rua e sua massa 

construída como um todo, com o qual as pessoas se possam identificar. Para tal, é necessário existir 

um diálogo entre ambas as dimensões, quer seja numa relação de proximidade ou distância, quer 

seja ao nível da rua, quer em planos que lhe sejam superiores, através dos elementos da arquitectura 

que permitem tal transição. Sejam espaços intermédios ou espaços válvula, seja a rua uma extensão 

do edifício, ou este como uma rua, devem ser entendidos como prolongamentos um do outro, onde 

as gradações de espaços permitem uma dialéctica entre o público e o privado. Por outro lado, são 

estes espaços que criam ambientes distintos, incentivam o convívio e estimulam os habitantes, num 

sentido de humanização, hospitalidade e vivência permanente do espaço. 

Como resultado ficou um esboço da rua enquanto um espaço articulador de tempos e 

valores referenciais na construção das cidades, devendo ser entendida como um lugar vivo, que anda 

de mãos dadas com a arquitectura – edifício - e estabelece com ela íntimas conversas, onde os 

espaços intermédios e as actividades a ela associados, são vistos como convites e estímulos de 

estadia, na reafirmação da rua na cidade. 
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Entrada do Palácio da Anunciada 
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Escadaria de acesso ao Palácio da Anunciada. 

Tecto da escadaria de acesso ao Palácio da Anunciada. 
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   Pátio do Moinho. 

Pátio das Cavalariças. 
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Tecto trabalhado da sala nobre. 

Tecto trabalhado da sala verde. 
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Casa de Fresco de ligação ao Jardim dos Palácios. 

Cozinha do Palácio da Anunciada. 
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Escadaria e pormenor dos azulejos. 

Piso amansardado. 
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Fachada do Palácio, visto do jardim. 

Jardim Superior. 

Pormenor do passadiço e da fonte do palácio. 
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Chaminé da cozinha do Palácio da Anunciada. Sótão. 

Estrutura da cobertura. 
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Pesquisa inicial sobre a Rua das Portas de Santo Antão. 

Esboço inicial. 
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Esboços do auditório e foyer. 
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Auditório e a flexibilidade programática. 



  
 

170 

Pormenor auditório. 
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Pormenor do ripado do auditório. 
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A Rua da Portas de Santo Antão com a intervenção. Elementos compositivos do auditório. 
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Pomenor da passagem posterior e entre o auditório e o jardim. 

Esboço das novas escadas do Palácio da Anunciada. 
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Esboços da relação entre o edifício e a rua. 
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