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Resumo 

 

‘Ensaio para uma cartografia de cenários urbanos’ concretiza um processo de 

estudo sobre as condições urbanas, arquitectónicas e urbanísticas, em analogia às 

contingências socioculturais, vivências e práticas, na rua da Galeria de Paris. 

Através de um método de investigação e de reflexão, desenvolve-se uma 

abordagem teórico-prática que se fundamenta numa ‘pesquisa histórica’ entre Paris 

e Porto, e num ‘estudo no terreno’ na zona das Carmelitas. Para tal, explora-se o 

processo de ocupação e de apropriação inerente aos ‘Ferros Velhos’ (1702-1888), o 

processo de urbanização e de construção do ‘Bairro’, na época de Marques da Silva 

(1902-1919), e o processo de intervenção e de transformação do ‘Quarteirão’, no 

âmbito da ‘Capital Europeia da Cultura’ (1997-2001). 

“(...) o conhecimento do passado vale na medida do presente (...)”1. 

Com base nos episódios modernos e contemporâneos, abordam-se as dimensões 

espaciais e socioculturais subjacentes aos cenários urbanos que se observou e 

anotou na rua da Galeria de Paris entre 2016 e 2017. Assim, exploram-se as 

composições e as configurações do contexto exterior, em que se consideram as 

diversas ocupações e apropriações do espaço urbano perante as actividades, as 

dinâmicas e os usos no panorama quotidiano. Através de fotografias e de esquemas 

da autora, cartografa-se os ‘dias de dia’, os ‘dias de Família desce à rua’, os ‘dias à 

noite’, os ‘dias de S. João’ e os ‘dias de botellón’, que definem o carácter comum 

e/ou excepcional do arruamento portuense. 

“(...) parafraseando Deleuze 'a cada sistema de representação pode ser conferido 

uma diferente capacidade organizacional do mundo’ (...)”2. 

 

                                                                    
1 TÁVORA, Fernando - Teoria geral da organização do espaço. Arquitectura e Urbanismo: a lição das 

constantes. Porto: FAUP Publicações, 1993. ISBN 9789729483448, p. 17. 
2 GAUSA, Manuel [et al.] - Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada. Barcelona: Editorial 

Actar, 2001. ISBN 9788495273932, p. 103. 
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Abstract 

 

‘Essay for a cartography of urban sceneries’ concretizes a study process about the 

urban conditions, architectural and urbanistic, in analogy to the sociocultural 

contingencies, experiences and practices, in rua da Galeria de Paris. Through an 

investigation and reflection methodology, it’s developed a theoretical-practical 

approach that is based on a ‘historical research’ between Paris and Oporto, and on 

a ‘territory study’ in zona das Carmelitas. For that purpose, it’s explored the 

occupation and appropriation process inherent to the ‘Ferros Velhos’ (1702-1888), 

the urbanization and construction process of the ‘Bairro’, in Marques da Silva time 

(1902-1919), and the intervention and transformation of the ‘Quarteirão’, in scope 

of ‘European Capital of Culture’ (1997-2001). 

“(...) the past knowledge value to the present context (...)” 3. 

With basis on modern and contemporary episodes, it’s approached the spatial and 

sociocultural dimensions underlying the urban sceneries that it was observed and 

noted in rua da Galeria de Paris between 2016 e 2017. Thus, it’s explored the 

compositions and the configurations in the exterior context, in which it’s 

considered the several occupations and appropriations in urban space towards the 

activities, the dynamics and the uses in the quotidian panorama. Trough the 

author’s photographs and schematics, it’s mapped the ‘day days’, the ‘Família 

desce à rua days’, the ‘night days’, the ‘S. João days’, and the ‘botellón days’ that 

defines the common and/or exceptional character of the Oporto street. 

“(...) paraphrasing Deleuze 'to each system of representation can be assigned a 

different organizational capacity of the world’ (...)”4. 

 

                                                                    
3 TÁVORA, Fernando - Teoria geral da organização do espaço. Arquitectura e Urbanismo: a lição das 

constantes. Porto: FAUP Publicações, 1993. ISBN 9789729483448, p. 17. 
4 GAUSA, Manuel [et al.] - Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada. Barcelona: Editorial 

Actar, 2001. ISBN 9788495273932, p. 103. 
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Résumé 

 

‘Essai pour une cartographie des scénarios urbains’ concrétise un processus 

d’étude sur les conditions spatiales, architecturales et urbanistiques, en analogie 

avec les contingences socioculturelles, expériences et pratiques, dans la rua da 

Galeria de Paris. Par une méthode d’investigation et de réflexion, se développe une 

approche théorique-pratique qui se fonde dans une ‘recherche historique’ entre 

Paris e Porto, et dans un ‘étude dans le terrain’ dans la zona das Carmelitas. A cet 

effet, s’explore le processus d’occupation et d’appropriation inhérent aux ‘Ferros 

Velhos’ (1702-1888), le processus d’urbanisation et de construction du ‘Bairro’, 

dans l'époque de Marques da Silva (1902-1919), et le processus d’intervention et 

de transformation du ‘Quarteirão’, dans la cadre de la ‘Capitale Européenne de la 

Culture’ (1997-2001). 

“(...) la connaissance du passé vaut dans la mesure du contexte présent (...)”5. 

Par des épisodes modernes et contemporains, s’aborde les dimensions spatiales et 

socioculturelles sous-jacents aux scénarios urbains qui on a observé et annoté dans 

la rua da Galeria de Paris entre 2016 e 2017. Ainsi, s’explore les compositions et 

les configurations dans le contexte extérieur, dans lequel se considèrent les 

diverses occupations et appropriations dans l’espace urbain devant les activités, les 

dynamiques et les usages dans le panorama quotidien. Avec des photographies et 

des schémas de l’auteure, se cartographie les ‘jours de jour’, les ‘jours de Família 

desce à rua’, les ‘jours de nuit’, les ‘jours de S. João’ et les ‘jours de botellón’, qui 

définissent le caractère commun et/ou exceptionnel de la rue du Porto. 

“(...) paraphraser Deleuze 'à chaque système de représentation peut être attribué 

une différente capacité organisationnelle du monde’ (...)”6. 

 

                                                                    
5 TÁVORA, Fernando - Teoria geral da organização do espaço. Arquitectura e Urbanismo: a lição das 

constantes. Porto: FAUP Publicações, 1993. ISBN 9789729483448, p. 17. 
6 GAUSA, Manuel [et al.] - Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada. Barcelona: Editorial 

Actar, 2001. ISBN 9788495273932, p. 103. 
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Objecto 

 

A curiosidade de estudar o espaço urbano da cidade, mediante uma abordagem 

sociocultural, surgiu da ‘passagem’ por Paris através do programa erasmus, na 

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - La Villette. Desde a 

antropologia à sociologia urbanas, o plano de estudo parisiense consolidou o 

processo de aprendizagem na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 

considerando novos conceitos e noções, métodos e procedimentos. Esta 

experiência académica oportunizou uma aproximação teórico-prática entre a área 

da arquitectura e os conteúdos das ciências sociais. 

Para tal, definiu-se um estudo interdisciplinar na rua da Galeria de Paris que se 

fundamentou numa contextualização espacial e sociocultural entre tempos, da zona 

das Carmelitas no Porto. Através dos textos de W. Benjamin - ‘Paris, capitale du 

XIXe siécle (Passages)’ 7 e ‘Images de pensée’8 - considerou-se as referências 

passage e flânerie para explorar os contextos urbanos, morfológico e programático, 

com base nas realidades quotidianas das cidades moderna e contemporânea. Os 

respectivos termos e sentidos linguísticos possibilitaram investigar novos modos de 

viver, de estar e de habitar inerentes às práticas quotidianas, para abordar as 

diversas composições-configurações do ‘espaço físico’, em tecido consolidado. 

Assim, explorou-se o léxico arquitectónico e urbanístico da cidade haussmanniana 

de Paris que justificou as transformações-acções espaciais no panorama pós-

almadino, no plano de Marques da Silva para o centro do Porto. E, através de 

exemplos culturais e artísticos de Paris, abordou-se a importância das condições 

espaciais na (re)definição do panorama social no centro do Porto, no plano da 

‘Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura’. Com base nas referências parisienses, 

identificou-se os episódios históricos na zona das Carmelitas que possibilitaram 

fundar os cenários urbanos e os panoramas quotidianos, na contemporaneidade. 

 

                                                                    
7 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272. 
8  BENJAMIN, Walter - Images de pensée. Paris: Éditions Christian Bourgois, 1998. ISBN 

9782267021844. 
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Assim, abordou-se o processo de desenvolvimento da rua da Galeria de Paris para 

explicitar o valor histórico do genius loci9  subjacente ao carácter espacial e 

sociocultural, entre 1902 e 2001. Com base na génese urbana, ora se explorou o 

processo de urbanização de Marques da Silva (1902-1919) e o projecto de 

‘arruamento-passagem’, ora se explorou o processo de intervenção da ‘Porto 2001 

- Capital Europeia da Cultura’ (1997-2001) e o projecto de ‘passagens’ da equipa 

de Virgínio Moutinho. Assim, apresentou-se um estudo teórico de investigação 

para fundamentar a abordagem prática no terreno, do estudo cartográfico dos 

contextos urbano e quotidiano. 

 

                                                                    
9 NORBERG-SCHULZ, Christian - Genius Loci: towards a phenomenology of architecture. New 

York: Rizzoli, 1980. ISBN 9780856707001, p. 18. 
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Objectivos 

 

Através dos diversos episódios históricos10, abordou-se as fases de construção, de 

transformação e de utilização do contexto urbano inerentes às realidades sociais, 

culturais e/ou comerciais - a ‘lição da presença do passado’11 - para fundamentar o 

estudo cartográfico na rua da Galeria de Paris, entre 2016 e 2017. - “(...) o tempo 

intervém no uso do espaço, numa outra dimensão: a escala do tempo histórico. A 

história é sempre evidente no espaço (...)”12. Mediante uma abordagem teórico-

prática, tencionou-se explorar as diversas analogias binomiais entre as dimensões 

espaciais e socioculturais: 

 

. Entre tempos, de que modo o contexto espacial se foi adequando aos modos de 

habitar e às subjacentes práticas e vivências quotidianas? 

. Entre condições formais e funcionais, de que modo a morfologia espacial 

possibilita, hoje, uma (re)composição das dinâmicas socioculturais? 

. Entre movimentações individuais e colectivas, de que modo os usos socioculturais 

possibilitam, hoje, uma (re)configuração das ocupações-apropriações espaciais? 

 

                                                                    
10 ALVÃO, Domingos - A cidade do Porto na obra do fotógrafo Alvão: 1872-1946. Porto: Fotografia 

Alvão, 1993.  

CARDOSO, António - O arquitecto Marques da Silva e a arquitectura no norte do país na primeira 

metade do século XX. 2ª edição. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 9789729483240. 

CARVALHO ALVES, Isabel - Rua Galeria de Paris, da feira dos Ferros Velhos à Arte Nova. O 

Tripeiro. Porto. nº 5, ano XXII, 7ª série (2003). 

DA CUNHA E FREITAS, Eugénio - Toponímia portuense. Porto: Contemporânea Editora, 1999. 

ISBN 9789728305673. 

MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do Programa de 

Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. ISBN 9789729483394. 

PEREIRA, Firmino - O Porto d'outros tempos: notas históricas, memórias, recordações. Porto: 

Livraria Chardron, 1914.  

RIO FERNANDES, José - O Bairro das Carmelitas. O Tripeiro. Porto. nº 11, ano XII, 7ª série (1993). 
11 TÁVORA, Fernando - Teoria geral da organização do espaço. Arquitectura e Urbanismo: a lição 

das constantes. Porto: FAUP Publicações, 1993. ISBN 9789729483448, p. 7. 
12 MERLIN, Pierre (dir.); CHOAY, Françoise (dir.) - Dictionnaire de l'urbanisme et de 

l'aménagement. Paris: Presses Universitaires de France, 1988. ISBN 9782130630685, p. 271. 
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Metodologia 

 

No estudo interdisciplinar na rua da Galeria de Paris, na contemporaneidade, 

considerou-se uma revisão bibliográfica para clarificar termos, noções, conceitos e 

sentidos, entre as áreas da arquitectura e das ciências sociais. Para fundamentar a 

abordagem prática, definiu-se as etapas de observação, de anotação e de descrição 

que subjazeram à investigação no terreno para o ensaio cartográfico. E 

(re)considerou-se as referências temáticas inerentes à flânerie na percepção dos 

cenários urbanos, mediante os modos de actuação corpóreos através do ‘passo’ e 

do ‘olhar’. 

Assim, explorou-se as condições físicas e visuais que definem o contexto exterior 

do arruamento, entre o plano das fachadas e o plano do chão, no qual se fundam as 

relações espaciais e as interacções sociais. Através das referências temáticas de 

passage13, abordou-se as analogias dicotómicas de ‘continuidade-descontinuidade’ 

e de ‘porosidade-impermeabilidade’ dos limites formais e funcionais dos rés-do-

chão. Subjacente aos ‘espaços de mediação’ 14 , considerou-se os binómios 

linguísticos de ‘passagem-paragem’ e de ‘transparência-opacidade’ que abrangem 

e explicitam as zonas de aproximação, de intersecção e de transição, e os 

respectivos ‘modos de acesso e de reconhecimento’ 15. 

Com base em documentos cartográficos e iconográficos, desenvolveu-se uma 

investigação na rua da Galeria de Paris, em diversos dias e horários, através de 

fotografias e esquemas. Perante estes meios de representação, apresentou-se um 

estudo cartográfico que intentou evidenciar as ocupações e as apropriações no 

espaço urbano conforme as actividades culturais, as dinâmicas comerciais, e os 

usos sociais. Ou seja, tencionou-se mapear as composições espaciais através dos 

mecanismos físicos-visuais dos rés-do chão e, por conseguinte, as configurações 

espaciais-socioculturais mediante as deambulações-estadas dos cidadãos, no 

quotidiano.  
                                                                    
13 TOPALOV, Christian [et al.] - L'aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les 

sociétés. Paris: Éditions Robert Laffont, 2010. ISBN 9782221112045. 
14 CLAVEL, Maité - Sociologie de l'urbain. Paris: Éditions Anthropos, 2002. ISBN 9782717844139. 
15 SIMMEL, Georg - Les grandes villes et la vie de l'esprit. Paris: Éditions de L'Herne, 2007. ISBN 

9782851976864. 

PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du Centre 

Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066. 
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Figura 1. Panorama quotidiano em Paris, 1830.  
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O espaço urbano na modernidade 

 

“(...) a forma (física) do espaço é uma realidade para a qual contribuiu um 

conjunto de factores socioeconómicos, políticos e culturais (...)”16. 

 

Nos meados do século XIX, as cidades europeias ensaiaram um progresso 

industrial e capitalista que, oportunizando um desenvolvimento comercial e 

financeiro, possibilitou reformular as condições urbanísticas e arquitectónicas que 

remontavam à época medieval. As ideias de urbanidade modernas evidenciaram-se 

numa aproximação difusa e fragmentada ao território não-amuralhado para 

projectar uma nova concepção espacial de ‘metrópole’17 (figura 1). De acordo com 

W. Benjamin, “a nova ‘arquitectura’ surgiu com o avanço da indústria, em 1830, 

em que o processo (...) de produção tornou-se num sistema industrial (...)”18. 

O processo de industrialização possibilitou construir infraestruturas e 

equipamentos urbanos, de carácter mecânico e standard, que integraram e 

completaram o ‘léxico morfológico e programático’ da modernidade, dos quais 

foram exemplos as gares e as estações, as pontes e os caminhos-de-ferro19. Entre os 

ícones da urbanização parisiense (re)surgiram as passages-galeries, ‘ruas interiores 

e cobertas’ de excepção, que propunham novos traçados urbanos em opção aos 

arruamentos comuns da cidade. Estas ‘peças arquitectónicas’ representavam 

espaços de ‘passagem’ para a vagarosa promenade e a inquieta flânerie, 

referenciando uma interiorização das vivências quotidianas da época20. 

Contudo, entre 1852 e 1870, o plano haussmanniano para Paris ditou o declínio 

e/ou a destruição das passages-galeries, subvertendo as práticas citadinas de 

outrora em prol do bulício féerié dos grandes armazéns-plataforma21 . - “As  

                                                                    
16 LAMAS, José - Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2010. ISBN 9789723109030, p. 26. 
17 Ibidem, p. 204. 
18 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 177. 
19 Ibidem, p. 151. 
20 Ibidem, p. 66-87, 434-472. 
21 Em 1850, a cidade parisiense notava cento e sessenta representações arquitectónicas, das quais 

subsistiram 19 passages e 11 galeries até à contemporaneidade. 
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Figura 2. Planta de Haussmann para a cidade de Paris, 1854-1889.  
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passages representam a génese dos grands magasins?”22. Perante o novo contexto 

urbano, os magasins de nouveautés e os pavillons d'exposition constituíam uma 

actualização tipológica dos ‘arruamentos comerciais’ e integravam a nova escala 

de cidade, aludindo à ordem de produção espacial e de generalização formal e 

funcional. 

“(...) as passagens, que tanto estiveram na moda, (...) morreram. As passagens 

que representavam um salon-promenoir, para os parisienses, (...) tornaram-se, 

apenas, num asilo (contra as intempéries) (...)”23. 

A ideia de (re)construção e (re)urbanização de Paris esteve na génese de novas 

referências morfológicas e programáticas, tal como o ‘quarteirão’24, a ‘avenida’, a 

‘alameda’ e o ‘boulevard’25, que declaram o gosto de Haussmann pela coerência 

arquitectónica e pelo alinhamento urbanístico no planeamento do espaço urbano26 

(figura 2). “A opção de Haussmann pelas perspectivas urbanas evidencia uma 

tentativa de adequar as formas de arte à técnica (urbanística) (...)”27. Com base nos 

elementos clássicos, traçados-ruas e quadrículas-praças, as novas unidades 

espaciais reformularam a ideia de ‘cenários urbanos’28 através das amplas ruas e 

praças, dos monumentais edifícios ou dos vastos jardins e parques. 

  

                                                                    
22 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 68. 
23 Ibidem, p. 146. 
24 LAMAS, José - Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2010. ISBN 9789723109030, p. 94. - “(...) o quarteirão foi sedimentando modos de utilização social 

que culminaram nas complexas estruturas da cidade europeia dos finais do século XIX, de que são 

exemplos o quarteirão de Haussmann, em Paris, de Cerdá, em Barcelona, ou de Ressano Garcia, em 

Lisboa (...)”. 
25 Ibidem, p. 100. - “(...) o traçado, a rua, existem como elementos morfológicos nos vários níveis ou 

escalas da forma urbana (...) encontra-se uma correspondência entre a hierarquia dos traçados e a 

hierarquia das escalas da forma urbana (...)”. 
26 As concepções espaciais de Haussmann evidenciaram-se nos planos infraestruturais, técnicos e 

paisagísticos para a reformulação da cidade parisiense. 
27 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 151. 
28 LAMAS, José - Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2010. ISBN 9789723109030, p. 203. 
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Figura 3. Panorama quotidiano na ‘avenue de l’Opéra’ em Paris, 1890.   
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 “A ruptura (...) que se processa no século XIX é de dimensão, escala e forma geral 

da cidade (...)”29. O ‘modelo parisiense’ enunciou uma ruptura formal e um ajuste 

funcional perante as novas contingências espaciais, adequando as intervenções 

setecentistas às representações-enquadramentos modernos. O processo de 

Haussmann considerou, por exemplo, a directriz urbana ‘Invalides’ - ‘Champs 

Elysées’ - ‘Tuilleries’ - ‘Louvre’ - ‘Cité’ para fundar um novo desenho central da 

cidade30. 

No novo âmbito arquitectónico e urbanístico, oportunizou-se uma actualização dos 

modos de viver e de estar através da exteriorização das práticas quotidianas, 

promenade-balade en plein air. Perante a realidade parisiense, destacou-se uma 

analogia dicotómica entre a morfologia espacial e as dinâmicas socioculturais em 

que o carácter do espaço urbano foi (re)definido pelo bulício das vivências 

citadinas (figura 3). Paris representava o ‘ideal de cidade oitocentista’ e a ‘utopia 

da metrópole moderna’, pelo que nas grandes capitais europeias tentou-se adequar 

e implementar os ideais haussmannianos em diversos âmbitos urbanos31. 

No contexto europeu, os exemplos de ‘metrópole’ em Portugal desenvolveram-se 

com base num processo de industrialização e de reestruturação que surge no fim do 

século XIX, em Lisboa e no Porto. Subjacente ao Porto oitocentista, o plano 

almadino fundou uma transformação do centro histórico e uma planificação das 

zonas amuralhadas, que fundamentou as intervenções urbanas entre 1860 e 192032. 

Este processo de (re)formulação da cidade, pós-almadino, inspirou-se no léxico 

morfológico e programático de Paris para redesenhar o espaço urbano e, sobretudo, 

para refundar as práticas quotidianas. 

Entre as novas concepções arquitectónicas, os ícones da herança industrial foram-

se implantando no panorama urbano através de infraestruturas ferroviárias33 e  

                                                                    
29 Ibidem p. 203. 
30 Ibidem, p. 419. 
31 O plano haussmanniano para Paris baseou outros projectos de cidades europeias como Madrid, 

Berlim, Roma, Milão, Bruxelas, Londres ou Lisboa. 
32 O plano almadino do Porto, entre 1760 e 1840, definiu as ruas dos Almadas e de Cedofeita, e as 

alamedas das Fontainhas, das Virtudes, de Massarelos e do Olival. 
33 Por exemplo, as pontes D. Maria (1877) e Luís I (1886), a Alfândega Nova (1869) e a estação de S. 

Bento (1896). 
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Figura 4. Planta da cidade do Porto, zona das Carmelitas e avenida dos Aliados, 1864.  

1. Zona das Carmelitas, 2. Avenida dos Aliados. 
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equipamentos comerciais34. Análogo aos ideais haussmannianos, as representações 

urbanísticas de ‘jardim’ constituíram a génese dos ‘espaços sociais’ em que se 

fundavam as vivências quotidianas. Por exemplo, os jardins de S. Lázaro (1834), 

do Palácio de Cristal (1865) ou da Cordoaria (1866) revolucionaram os conceitos-

noções de ‘espaço urbano público’ com base nos cânones estéticos, formais e 

funcionais oitocentistas35. 

Assim, tencionava-se consolidar uma nova realidade espacial e sociocultural no 

Porto, com eco internacional na ideia de ‘metrópole’ e de ‘centralidade’. Em 1889, 

o plano urbano para o centro cívico formulou diversas intervenções na cidade, quer 

em dimensão quer em valor, entre a zona da Trindade e a praça de D. Pedro IV. O 

‘Projecto d’Embelezamento da Cidade do Porto’ fundou a imagem novecentista 

para a Avenida Central subjacente à ideia de ‘grandes eixos urbanos’ e às 

condições de perspectiva e de enquadramento - alinhamento, composição e 

configuração - dos centros políticos e/ou administrativos europeus36. 

Para tal, em 1902, apresentou-se um estudo para a área central da cidade e para as 

zonas urbanas adjacentes, no qual se identificou sectores estratégicos para traçar 

e/ou consolidar diversas relações espaciais37 (figura 4). A par do ‘Plano do Centro 

Cívico’, propôs-se diversas acções urbanas com o intuito de actualizar as práticas 

quotidianas, com base nas ideias de urbanidade oitocentistas. Ou seja, tencionava-

se valorizar a cidade através de um novo centro político, económico e cultural38, 

em que se sistematizava a concepção de ‘espaço social’ nas diversas  

                                                                    
34 Por exemplo, os mercados do Bolhão (1837), do Anjo (1839) e de Ferreira Borges (1888). 
35 Os novos ‘espaços urbanos públicos’ implantaram-se em zonas adjacentes às portas da cidade, 

considerando o processo de desenvolvimento do contexto medieval. 
36 O plano de Pezerat idealizou um arruamento entre a zona da Trindade e a praça de D. Pedro IV, a 

reformulação dos Paços Municipais e a implantação da estação de S. Bento. 
37 O novo plano para a cidade incluía um redesenho urbano entre a Praça da Liberdade e a zona da 

Trindade, entre a zona da Trindade e a Praça da República, entre a Praça da República e a Praça de 

Carlos Alberto, e entre a Praça de Carlos Alberto e o Palácio de Cristal, que aproximavam o pólo 

comercial da rua Nova dos Ingleses com o centro administrativo e financeiro da praça de D. Pedro. 
38 Aí instalaram-se sedes de instituições e de empresas que declaravam um novo carácter urbano e 

representavam os diversos ‘poderes’ - instituições do sector financeiro (‘Caixa Geral de Depósitos’ ou 

‘A Nacional’), equipamentos culturais (Clube dos Fenianos), empresas de informação (‘O Comércio 

do Porto’) ou lojas comerciais (Café Imperial). 
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Figura 5. Panorama quotidiano na rua das Carmelitas no Porto, 1920. 

 

Figura 6. Panorama quotidiano na avenida dos Aliados no Porto, 1930.  
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peças urbanísticas e/ou arquitectónicas mediante a ideia de unidade e de coerência 

urbanas39. 

Entre as unidades de intervenção destacou-se a zona das Carmelitas que integrava a 

‘centralidade da cidade’, para a qual se idealizou um plano de urbanização com 

novos arruamentos (figura 5). Aqui, intentava-se explorar um panorama urbano 

através de vínculos espaciais e socioculturais com o lado sul da ‘Avenida da 

Cidade’, na praça da Liberdade, e com o pólo buliçoso da estação de S. Bento 

(figura 6). E, através do projecto de Marques da Silva para uma ‘rua comercial 

coberta’, subjacente aos modelos parisienses de passages-galeries, tencionava-se 

oportunizar uma nova realidade sociocultural para a flânerie portuense. 

Esta analogia arquitectónica e urbanística, entre os contextos urbanos de Paris e de 

Porto, consolidou-se com o intercâmbio académico de diversos arquitectos, 

sobretudo de Marques da Silva (1889-1896), e com a cosmopolização de novos 

valores espaciais-socioculturais. “(...) A cultura francesa permanecerá como um 

persistente sistema de referências, de pauta e norma, informando os costumes e o 

trem de vida: a arquitectura, a língua, a música, a gastronomia, as relações sociais, 

as leituras possíveis (...)”40. Através de uma formação interdisciplinar e da ideia de 

‘fazer igual ao que se faz lá fora’, reformulou-se a metodologia projectual e 

redefiniram-se as referências temáticas, que se evidenciaram na construção e na 

transformação novecentistas da cidade do Porto. 

 

                                                                    
39 O plano de Barry Parker apresentava um desenho urbanístico de matriz britânica e arts and crafts, 

ao invés da imagem arquitectónica de Marques da Silva que atendia ao carácter parisiense e 

beauxartiano. 
40 CARDOSO, António - O arquitecto Marques da Silva e a arquitectura no norte do país na primeira 

metade do século XX. 2ª edição. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 9789729483240. p. 122. 
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Figura 7. Desenhos de passages-galeries em Paris, antes de 1852.   



1. Referências temáticas de Paris, para a cidade do Porto 

43 

 

As passages 

 

“(...) (as ruas-galerias) eram ornamentadas com elegância e com 

sumptuosidade. As paredes e os tectos cobrem-se de mármores raros, de 

dourados, de espelhos e de quadros; as janelas são emolduradas com 

magníficos reposteiros e cortinas bordados com desenhos; (...) enfim de 

mobiliário artístico, de baús antigos, de vitrines repletas de curiosidades, de 

jarras com flores naturais, de aquários cheios de peixes, de gaiolas com 

pássaros invulgares, completavam a decoração dessas ruas-galerias que se 

iluminavam, à noite, com candelabros dourados e lustres de cristal (...)”41. 

 

Entre o léxico urbano, o termo passage representa um paradigma da cidade 

parisiense, subjacente à génese da via coberta-interior e à história das galerias 

comerciais, que remete para a ideia de ‘trama’ e de ‘rede’ na dimensão espacial42. 

Na época oitocentista, a passage designava um arruamento de expressão única e 

luxuosa, que se evidenciava através dos portais monumentais, da simetria das 

fachadas, dos tectos envidraçados e das infraestruturas de ferro (figura 7). “A 

palavra passagem (...) designa uma originalidade francesa (...) a passagem coberta, 

real elemento constitutivo da especificidade da cidade do século XIX(...)” 43. 

Entre diversos autores literários, W. Benjamin44 e J. Geist45 abordaram o termo 

passage e os respectivos sentidos arquitectónicos, no contexto urbano parisiense: 

“(...) As passagens, recente inovação do luxo industrial, são galerias com o tecto 

em vidro, com entablamentos em mármore, que atravessam os blocos de edifícios 

(...) Em ambos os lados da passagem, (...), alinham-se as lojas mais 

                                                                    
41 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 82. 
42 Desde o século XVIII, o termo passage designava os arruamentos estreitos e sinuosos que 

permeavam os quartiers d’habitation ou os blocs d’immeubles. 
43 TOPALOV, Christian [et al.] - L'aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les 

sociétés. Paris: Éditions Robert Laffont, 2010. ISBN 9782221112045, p. 880. 
44 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272. 
45 GEIST, Johann - Le Passage: un type architectural du XIX siécle. Liège: Pierre Mardaga, 1989. 

ISBN 9782870093153. 
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Figura 8. Esquema de passages-galeries em Paris, depois de 1870.   

1. ‘Galerie de la Madeleine’, 2. ‘Passage Puteaux’, 3. ‘Passage Verdeau’, 4. ‘Passage Jouffroy’,  
5. ‘Passage des Panoramas’, 6. ‘Passage des Princes’, 7. ‘Passage Choiseul’, 8. ‘Galerie Colbert’,  
9. ‘Galerie Vivienne’, 10. ‘Passage des Deux Pavillons’, 11. ‘Galeries du Palais Royal’,  
12. ‘Galerie Véro-Dodat’, 13. ‘Passage du Grand Cerf’, 14. ‘Passage du Bourg l’Abbé’,  
15. ‘Passage du Caire’, 16. ‘Passage du Ponceau’, 17. ‘Passage du Prado’, 18. ‘Passage Brady’,  
19. ‘Passage Vendôme’. 
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elegantes, por isso, uma passagem é uma cidade, um mundo em miniatura 

(...)”46. 

“(…) ‘ruela’ coberta por um envidraçado, ladeada por filas de lojas, articulando 

arruamentos frenéticos. Os diversos pisos (das fachadas interiores) alojam zonas 

de comércios, de escritórios, de estúdios ou de habitações. (...) A passagem (...) 

representa um lugar público sobre um terreno privado, uma atalho à circulação, 

um abrigo contra as intempéries, um espaço para os transeuntes. (...) é um 

objecto de especulação imobiliária (...)”47. 

Perante as novas referências industriais, as passagens interiores e/ou as galerias 

cobertas definiam as vivências sociais e as práticas culturais da época, através do 

carácter intelectual dos restaurantes-cafés de luxo e dos bares de jogos, ou do 

ambiente artístico dos panoramas e das exposições 48 . Estes exemplos da 

arquitectura, que se concretizaram com a ‘Passage des Panoramas’ e a ‘Passage du 

Caire’ em 179949, tentavam revolucionar a morfologia e a programação da cidade e 

avalizar a ideia cosmopolita e vanguardista de ‘metrópole’50 . E, as diversas 

representações de passage iam surgindo em contextos urbanos como símbolos de 

progresso e de evolução modernos51 (figura 8). 

  

                                                                    
46 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 65. 
47 GEIST, Johann - Le Passage: un type architectural du XIX siécle. Liège: Pierre Mardaga, 1989. 

ISBN 9782870093153, p. 12. 
48 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 65. 
49 TOPALOV, Christian [et al.] - L'aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les 

sociétés. Paris: Éditions Robert Laffont, 2010. ISBN 9782221112045, p. 881. - O exemplo das 

‘Galeries du Palais Royal’, do século XVIII, subjazem aos projectos modernos das passages 

parisiens. - “Em 1786, as Galerias de Bois do Palais Royal não eram mais do que um simples 

alinhamento de comércios precários (...) uma tripla fileira de lojas constituía duas galerias, com cerca 

de doze pés. As lojas da fiada do meio davam sobre as duas galerias, pelo que a atmosfera 

evidenciava um ar méphitique e a cobertura, através dos vidros sempre sujos, impossibilitava a 

passagem de luz do dia (...)”. 
50 Os diversos projectos das ‘passagens de Paris’ implantaram-se, hegemonicamente, na margem 

norte do rio Sena: nas zonas da ‘Madeleine’, do ‘Palais Royal’, dos ‘Grands Boulevards’, das ‘Portes 

de Saint-Denis et Saint-Martin’ e da ‘République’. 
51 A par dos exemplos parisienses, na cidade de Londres surgiram as arcades na zona de Mayfair - a 

‘Royal Opera Arcade’ (1816) e a ‘Burlington Arcade’ (1819). 
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Figura 9. Fotografia nas ‘Galeries Saint Hubert’. 

 

Figura 10. Fotografias na ‘Kaisergalerie’, 1881, e na ‘Galleria Vittorio Emanuele’, 1880.  
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Na realidade europeia oitocentista, ‘Paris’ caracterizava o ‘auge da modernidade’ e 

a ‘cidade de ensaios e de experiências’, tal qual um laboratório-repositório dos 

novos valores urbanos. Além do progresso industrial, comercial e económico, a 

cidade parisiense evidenciava uma prosperidade técnica e tecnológica nas áreas da 

ciência e da arte, sobretudo nas passagens-galerias, nas gares ferroviárias, nos 

armazéns de nouveautés, nos pavilhões de exposição ou nas estufas botânicas. 

Estes objectos arquitectónicos destacavam a autenticidade dos novos materiais - 

ferro, vidro e betão - nos sistemas construtivos e nas contingências programáticas, 

que possibilitavam infraestruturas resistentes, vãos amplos e superfícies 

envidraçadas52. 

“(...) (o termo ‘passagem’) na primeira metade do século XIX, designava uma 

realidade histórica precisa, enquanto que no fim do século, esta palavra referia-

se apenas aos objectos monumentais que apresentavam, por vezes, nome e 

aparência insólitos: estas galerias novas foram construídas no fim do século 

XIX e, depois, entre 1920-1930 (...)”53. 

Durante a modernidade, a ideia de ‘passage’ foi-se associando a inúmeras 

experimentações arquitectónicas e acções urbanísticas, que se difundiram no 

contexto urbano internacional54. Ou seja, o paradigma passage-galerie abstraiu-se 

dos cânones parisienses e oportunizou diversos exemplos célebres como as 

‘Galeries Saint Hubert’ em Bruxelas (1847), a ‘Kaisergalerie’ em Berlim (1873), 

ou a ‘Galleria Vittorio Emanuele’ em Milão (1877) (figuras 9 e 10). “(...) a 

mudança de forma e de sentido das passages associou-se ao desenvolvimento dos 

grandes armazéns, da grande distribuição, (...) à valorização das ruas e das 

respectivas lojas (...)”55. 

 

                                                                    
52 TOPALOV, Christian [et al.] - L'aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les 

sociétés. Paris: Éditions Robert Laffont, 2010. ISBN 9782221112045, p. 876. 
53 Ibidem, p. 883. 
54 Entre 1820 e 1860, o exemplo de passage generalizou-se na província francesa - Paris, Nantes, 

Lyon, Bordéus, Autun - e nas cidades europeias - Milão, Génova, Nápoles, Roma, Trieste, Turim, 

Bruxelas, Liège, Messines, Roterdão, Haia, Londres, Bristol, Glasgow, Newcastle, Manchester, 

Leeds, Birmingham, Wolverhampton, Bath, Cardiff, Swansea, Berlim, Hamburgo, Colónia, 

Karlsruhe, Hanôver, Frankfurt, Leipzig, Budapeste, Zagreb, Moscovo, São Petersburgo. 
55 TOPALOV, Christian [et al.] - L'aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les 

sociétés. Paris: Éditions Robert Laffont, 2010. ISBN 9782221112045, p. 883. 
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Figura 11. Planta esquemática de ‘passagens urbanas’ com a rua da Galeria de Paris, na actualidade.  

1. Livraria Lello, 2. Passeio dos Clérigos, 3. Torre dos Clérigos, 4. Estação de S. Bento, 5. Reitoria da 
Universidade do Porto e Museu de História Natural, 6. Centro Português de Fotografia, 7. Praça 
Guilherme Gomes Fernandes, 8. Rua de Cândido dos Reis, 9. ‘Piolho’, 10. Praça de Carlos Alberto, 
11. Praça Filipa de Lencastre. 
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No panorama portuense, a representação arquitectónica de ‘passage’ fundamentou 

o projecto de ‘rua comercial coberta’ na zona das Carmelitas, subjacente à 

formação interdisciplinar de Marques da Silva. O plano de urbanização de 1902-

1907 referenciava diversos ideais industriais e haussmannianos, pelo que a ideia de 

‘arruamento-passagem’ tencionava adequar-se aos modos socioculturais da cidade 

e instituir um bulício quotidiano nos arruamentos adjacentes. Assim, denotava-se 

uma ambiguidade conceptual na proposta geral, em que a intenção funcional 

remetia para os armazéns-plataforma e para a ‘comercialização em massa’, mas a 

escala formal referia as passages-galeries e para o ambiente intelectual e artístico. 

Na abordagem prática, a acepção de ‘arruamento-passage’ fundamentou um estudo 

da trama espacial adjacente à zona das Carmelitas através de ‘passagens urbanas’ 

que se instituíram em torno da rua da Galeria de Paris. Por exemplo, a extremidade 

sul do arruamento com a rua das Carmelitas vincula-se com o eixo cultural 

‘Livraria Lello - Passeio dos Clérigos - Torre dos Clérigos - Estação de S. Bento’ e 

com o eixo académico ‘Reitoria da Universidade do Porto’ - Museu de História 

Natural - Centro Português de Fotografia’, e a extremidade norte do arruamento 

com a rua de Santa Teresa vincula-se com as zonas de botellón da praça Guilherme 

Gomes Fernandes, da rua de Cândido dos Reis, do ‘Piolho’, da praça de Carlos 

Alberto ou da praça Filipa de Lencastre (figura 11). Através do carácter urbano-

alargado de ‘passagem’, definiu-se os itinerários quotidianos inerente ao 

levantamento fotográfico e esquemático dos cenários-base, conforme os modelos 

de funcionamento dos contextos diurnos e nocturnos. 
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Figura 12. Fotografia na ‘Passage des Panoramas’.  
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O flâneur 

 

“Não faríamos um filme emocionante do plano de Paris? Do 

desenvolvimento das diferente figuras numa ordem temporal? Da síntese de 

uma lógica secular que inclui as ruas, os boulevards, as passagens, as 

praças, no intervalo de uma meia hora? E que mais faz o flâneur?”56. 

 

Perante a contextualização literária de W. Benjamin, ‘Paris, capitale du XIXe 

siècle’ propôs uma abordagem geral sobre a cidade parisiense, em que se tentava 

caracterizar o contexto morfológico e programático mediante as vivências 

quotidianas da época. O processo de modernização e de cosmopolização 

haussmanniano alentou novos modos de viver, de estar e de habitar, num analogia 

espaço-tempo, através dos badauds57 e das multidões que avalizavam o fôlego da 

industrialização. A metrópole de Paris representava, também, um laboratório-

repositório de novas acções socioculturais, em que se adjaziam diversos planos, 

entre cenários e personagens urbanos58.  

“Uma paisagem... é o que Paris se torna para o flâneur (...)” 59. 

Os valores da modernidade estiveram na génese de novas experiências no espaço 

urbano que possibilitavam explorar as interacções sociais e os ambiente culturais, 

subjacentes às deambulações e estadas do ‘flâneur’. Esta figura literária 

caracterizava o espírito da modernidade e a curiosidade intelectual, a essência da 

solidão e do ócio, do imaginário e do utópico, da fantasmagoria haussmaniana. E, a 

flânerie surgiu entre as construções efémeras e os lugares transitórios, dos quais se 

destacavam as passages-galeries, que possibilitavam suspender o ritmo urbano  e 

fantasiar sobre a realidade quotidiana de Paris60 (figura 12).   

                                                                    
56 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du Cerf, 

2002. ISBN 9788074840272, p. 108. 
57 Ibidem, p. 447. - “O simples flâneur está sempre em plena posse da individualidade. Ao invés, o 

carácter do badaud é ocultado pelo mundo exterior, da intoxicação e do êxtase. O badaud, sob o 

domínio do espectáculo, torna-se um ser impessoal; (...) é o público, é a multidão (...)”. 
58 Ibidem, p. 38. 
59 Ibidem, p. 435. 
60 Ibidem, p. 472. 
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Figura 13. Fotografia na ‘Passage de Choiseul’.  
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“Estar fora de casa e (...) sentir-se em casa em qualquer lugar; ver o mundo, ser 

o centro do mundo e estar escondido do mundo, são alguns dos prazeres destes 

espíritos independentes, apaixonados, imparciais (...)”61. 

O carácter do ‘livre e discreto flâneur’ contrastava com o ingente bulício citadino 

que se evidenciou com a (re)urbanização oitocentista de Paris. Este ser errante e 

boémio, que deambulava vagarosamente pelas ruas e que mapeava mentalmente os 

novos ambientes, tentava percepcionar cada detalhe do quotidiano, apreender a 

ordem urbana e, também, explorar as memórias da cidade 62 . Através da 

observação, da anotação e da descrição dos paradigmas urbanos, ensaiava novos 

modos de aproximação à cidade e aos contextos espaciais e socioculturais. 

“A cada passo, o andar adquire um novo impulso; a sedução das lojas, dos bistrots, 

das mulheres sorridentes vão dissipando-se, e a atracção da próximo esquina, de 

uma massa de folhagem longínqua, de um nome de rua é cada vez mais irresistível 

(...)” 63 . A figura do flâneur definiu-se na promenade errante das passages-

galeries64, no anonimato das multidões e dos badauds65, no acaso das vivências e 

das práticas (figuras 13 e 14). Entre as contingências espaciais da cidade, 

evidenciava-se na condição de ‘explorador-espectador-actor’ autónomo, atento e 

rigoroso. 

Perante o panorama espacial e sociocultural moderno, esta figura observava, 

registava e descrevia a metrópole parisiense, optando por processos intelectuais 

que possibilitassem captar e mapear as dimensões urbanas. No enleio da cidade, os 

modos de (re)acção fundamentavam-se na experienciação sensorial através da 

perspicácia da visão e da audição, e na experimentação corpórea através da ideia de 

étrangeté e de extériorité. Ou seja, a flânerie considerava uma atitude de 

                                                                    
61 Ibidem, p. 460. 
62 Ibidem, p. 141. - A figura da flânerie baseava-se na história e nos vários episódios urbanos para 

experienciar o quotidiano e experimentar a cidade, entre o valor do passado e o contexto da época. 
63 Ibidem, p. 434. 
64 Ibidem, p. 472. - “O flâneur sente-se extasiado por estas construções (as gares, as salas de 

exposições, os grandes armazéns), ‘criticadas e quotidianas’ (...)”. 
65 Ibidem, p. 55. - “O flâneur é um (...) explorador da multidão. A multidão suscita (...) um êxtase que 

advém de delírios muito próprios, admirando o passeante ser embalado pela multidão, ser considerado 

consoante a aparência, e ser reconhecido sob todas as atitudes (...)”. 
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Figura 14. Fotografia no ‘Cabaret du Néant’.  
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indiferença e de imparcialidade perante o âmbito urbano, que excluíam a percepção 

imediata dos traços espaciais e socioculturais. 

“(...) o olho atento e a orelha receptiva investigam algo para além do que 

evidenciam as gentes. Uma palavra dita ao acaso irá revelar um dos traços do 

carácter, apenas apreensível no local; as fisionomias, ingenuamente atenciosas, 

irão revelar uma expressão ao pintor (...); um som, insignificante para qualquer 

outra pessoa, irá atingir o músico, e possibilitar uma ideia de combinação 

harmónica; mesmo para o pensador, para o filósofo disperso nos devaneios, esta 

agitação aparente é agradável e profícua (...)”66. 

Numa abstracção intelectual, a figura do flâneur valida o processo de explorar a 

realidade urbana e de estudar a cidade, considerando uma percepção singular 

diferenciada do senso comum. “Construir topograficamente a cidade, dez vezes, 

cem vezes, a partir das passagens e das portas (de Paris), dos cemitérios e dos 

bordéis, das gares..., exactamente como outrora se representava pelas igrejas e 

pelos mercados (...)”67. Assim, as experiências do flâneur inspiraram os ensaios 

sociológicos-antropológicos de J. Augoyard68 ou de E. Charmes69, fundamentando 

um processo de investigação sobre o espaço urbano contemporâneo. 

Através da noção ‘flânerie’ definiu-se os procedimentos quotidianos, subjacente às 

práticas e vivências, que fundamentaram a abordagem teórico-prática na rua da 

Galeria de Paris. Para o estudo cartográfico, tencionou-se tomar diversos modos de 

acção e de actuação que, tal qual o flâneur, possibilitassem uma investigação no 

terreno sobre as analogias dicotómicas dos contextos espaciais e socioculturais. 

Perante diversas referências das ciências sociais, ensaiou-se uma metodologia de 

estudo que assentou na percepção constante dos diversos cenários urbanos. “(...) ao 

observador clássico ou ao flâneur moderno seguiu-se, assim, o explorador 

contemporâneo (...)”70. 

 

                                                                    
66 Ibidem, p. 470. 
67 Ibidem, p. 108. 
68 AUGOYARD, Jean-François - Pas à pas, Essai sur le cheminement quotidien en millieu urbain. 

Paris: Éditions du Seuil, 1979. ISBN 9782020051702. 
69 CHARMES, Eric - La rue: village ou décor?, parcours dans deux rues de Belleville. Paris: Creaphis 

Éditions, 2006. ISBN 9782913610668. 
70 GAUSA, Manuel [et al.] - Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada. Barcelona: Editorial 

Actar, 2001. ISBN 9788495273932, p. 103. 
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O espaço urbano na contemporaneidade 

 

“Além da forma da cidade, a urbanidade representa um modo de vida, uma 

acção, uma cultura cívica (...)”71. 

 

Na contemporaneidade, as diversas concepções de ‘cidade’ remetem para um 

modelo de urbe geral, inerente aos conceitos de ‘megalópole’ e/ou de ‘metapolis’72, 

que evoluíram do modelo oitocentista de ‘metrópole’. Os novos exemplos de 

espaço urbano evidenciavam um ruptura espacial com os ideais modernos de 

‘centralidade única’, através de representações morfológicas e programáticas que 

reforçam os sistemas policêntricos e centrífugos e, também, o carácter descontínuo, 

ilimitado, fragmentado e heterogéneo73. A ideia actual de ‘lugar urbano’ surge com 

um novo sentido espacial, social e cultural, que se baseia na ordem da ‘cidadania’ e 

nos valores da ‘urbanidade’. 

“Quando é desconsiderado o modelo centro-periferia e quando o centro está em 

todo o território, a implantação local redefine a respectiva condição, cada ponto 

é um centro entre as várias intersecções da rede. Cada ponto local requer a rede 

global e, por isso, esta rede não existe sem a diversidade de cada lugar (...)”74. 

Perante a (re)formulação das políticas urbanas e do respectivo carácter espacial, 

actualizou-se o termo ‘espaço social’ mediante acepções linguísticas, entre as quais 

‘lugar de inter-relações socioculturais’75. Para tal, considerou-se que a definição de 

‘espaço social’ vincula-se a unidades urbanísticas e/ou a elementos arquitectónicos 

que difundam os sentidos contemporâneos de ‘público’ e que possibilitem diversas  

                                                                    
71 INNERARITY, Daniel - El nuevo espacio público. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2006. ISBN 

9788467020885, p. 120. 
72 YOUNÉS, Chris; MANGEMATIN, Michel (dir.) - Lieux contemporains. Paris: Éditions Descartes 

& Cie, 1997. ISBN 9782910301682, p. 144. 
73 AUGÉ, Marc - Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Lisboa: Editora 

90º, 2005. ISBN 9728964021. 
74 INNERARITY, Daniel - El nuevo espacio público. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2006. ISBN 

9788467020885, p. 122. 
75 YOUNÉS, Chris; MANGEMATIN, Michel (dir.) - Lieux contemporains. Paris: Éditions Descartes 

& Cie, 1997. ISBN 9782910301682, p. 137. - “A época contemporânea (...) caracteriza-se através (...) 

da generalização do espaço urbano como forma de vida quotidiana, por uma generalidade de seres 

humanos (...)”. 
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ocupações e apropriações, dinâmicas e usos76. “(...) são lugares ‘habitados’, lugares 

de práticas e de relações, lugares de memória e lugares de desígnios, lugares 

imaginados (...)”77. 

Assim, (re)definem-se as configurações espaciais e (re)adequam-se as 

contingências formais e funcionais subjacentes, que possibilitam fundamentar 

acções urbanas e utilizações quotidianas perante os novos modos de habitar. “O 

espaço urbano deixou de ser concebido como um espaço neutro (...) mas como um 

espaço em que as ocupações e os modos de apropriação são confrontados (...)”78. 

Para tal, validam-se procedimentos socioculturais de experienciação, em que os 

cidadãos comuns se constituem como ‘autores’ das espacialidades urbanas79. 

“A ocupação física dos lugares processa-se através dos percursos e das paragens 

frequentes, (...) das variações de uso (...) As apropriações ocultas ou evidentes, 

singulares ou plurais, por vários utilizadores, podem assumir formas diversas 

(...)”80. 

No contexto vintecentista, a vida urbana evidencia uma autonomização das práticas 

quotidianas, inerente à ideia de ‘abstracção’, face aos equipamentos sociais, 

culturais e comerciais. Os modos de actuação dos habitantes baseiam-se na 

‘étrangeté’, na ‘indiferença’ e no ‘anonimato’ que concretizam movimentos 

corpóreos transitórios e produzem interacções difusas 81 . No contexto 

contemporâneo, os tipos de sociabilidade fundamentam-se em diversos critérios de 

senso comum82, como as formas de caminhar e de olhar, os tipos de postura e de  

                                                                    
76 CLAVEL, Maité - Sociologie de l'urbain. Paris: Éditions Anthropos, 2002. ISBN 9782717844139, 

p. 87. 
77 Ibidem, p. 43. 
78 CHARMES, Eric - La rue: village ou décor?, parcours dans deux rues de Belleville. Paris: Creaphis 

Éditions, 2006. ISBN 9782913610668, p. 109. 
79 CLAVEL, Maité - Sociologie de l'urbain. Paris: Éditions Anthropos, 2002. ISBN 9782717844139, 

p. 43. 
80 Ibidem. p. 44. 
81 QUÉRÉ, Louis; BREZGER, Dietrich - L'étrangeté mutuelle des passants: le mode de coexistence 

du public urbain. Les Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 

57-58 (1992), p. 94. 
82 DELGADO, Manuel - Memoria y lugar: el espacio público como crisis de significado. Valencia: 

Ediciones generales de la construcción, 2001. ISBN 9788493208721, p. 26. 
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expressão83, que relativizam os traços gerais de cada pessoa. 

“A generalidade das normas da grande cidade atendem à gestão da distância 

(social): não ter que saudar, não ter que intervir numa conversa, não ter que 

prestar atenção, são acções que possibilitam a proximidade espacial (...) se algo 

define a urbanidade é, exactamente, o mecanismo de aproximação com 

estranhos sem existir a condição de criticar ou invalidar a estranheza (...)”84. 

Perante a nova realidade espacial e sociocultural, as cidades contemporâneas 

foram-se fundando na indefinição e na ambiguidade inerente à ideia de 

‘descentralização’, entre o território consolidado e o território difuso. Ao invés da 

valorização cultural do centro metropolitano de Paris com o ‘Centre George 

Pompidou’ (1974)85 e com a ‘Capital Europeia da Cultura’ (1989), o exemplo do 

Porto destacava um processo de ‘desurbanização’ do centro urbano em termos de 

equipamentos, de serviços e de população. Ou seja, a cidade portuense evidenciava 

sinais de desertificação e de negligência através de edifícios devolutos, de ruas 

desabitadas, de gente envelhecida e de sinergias frágeis86. 

“(...) o aparecimento de novos centros alternativos na cidade ou na área 

metropolitana, a deslocação para a periferia e a desmobilização de algumas 

instituições, a obsolência de algum comércio e o abandono de casas e edifícios 

de habitação, induziram a ideia de que a Baixa estava em processo de 

desertificação, moribunda e já incapaz de se revitalizar (...)”87. 

Só em 1997, no contexto programático da ‘Porto 2001 - Capital Europeia da 

Cultura’, oportunizou-se um plano de revitalização do tecido urbano central, em 

que se projectou diversas intervenções arquitectónicas e urbanísticas, na topografia,  

                                                                    
83 LEE, John; WATSON, Rodney - Regards et habitudes des passants: les arrangements de visibilité 

de la locomotion. Les Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 

57-58 (1992), p. 104. - “(…) exceder a velocidade standard num qualquer espaço urbano traduz-se, 

por inferência do senso comum, em ‘apressar-se’ e ‘estar apressado’, ao invés que ‘andar 

vagarosamente’ é considerado ‘flanar’, ‘passar’, etc.”. 
84 INNERARITY, Daniel - El nuevo espacio público. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2006. ISBN 

9788467020885, p. 103. 
85  Na gíria parisiense Beaubourg, o Centre George Pompidou evidenciou um processo de 

desenvolvimento cultural no centro urbano de Paris, através de um complexo interdisciplinar para o 

‘imaginário artístico e intelectual’. 
86 MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do Programa de 

Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. ISBN 9789729483394, p. 9-13. 
87 Ibidem, p. 33. 



Ensaio para uma cartografia de cenários urbanos 

A rua da Galeria de Paris na contemporaneidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Planta geral dos sectores de intervenção, ‘Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura’.  

1. Sector Oeste A, 2. Sector Oeste B, 3. Sector Lesta A, 4. Sector Leste B. 
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no edificado e nos arruamentos. Através das condições espaciais, tencionava-se 

avalizar diversos eventos culturais e implantar novas referências sociais para 

(re)formular os modos citadinos de habitar, sob o mote ‘regresso à baixa’. Assim, o 

valor de ‘reabilitar o espaço urbano’ representava (re)definir as práticas e as 

vivências quotidianas através de novas políticas espaciais que definissem relações 

e/ou interacções entre habitantes. 

“O conceito adaptado para esta Capital Europeia é abrangente, dinâmico e 

multifacetado (...) como vectores dominantes, mas que se intersectam, a 

programação cultural, as infra-estruturas culturais, a renovação urbana e 

ambiental, a revitalização económica e habitacional (...)”88. 

Entre os sectores urbanos, idealizou-se um ‘plano geral das intervenções’ em que 

se propunham acções arquitectónicas e urbanísticas para a unidade operativa da 

zona das Carmelitas (figura 15). Com base nos diversos projectos, tencionava-se 

estruturar os planos verticais dos edifícios e os planos horizontais do chão através 

da pavimentação dos arruamentos e da reformulação da mobilidade-acessibilidade, 

da reabilitação do edificado e da conservação das fachadas89. Para a rua da Galeria 

de Paris, a equipa de Virgínio Moutinho (re)explorou a ideia de ‘arruamento-

passagem’, de Marques da Silva, e abordou novas ‘versões de passagem’ através 

de vínculos espaciais entre os rés-do-chão dos arruamentos. 

“(...) as variações espaciais podem propor redefinições (...) das formas de 

sociabilidade, de novas acções entre cidadãos (...) de novos valores (...)”90. 

Perante o panorama portuense, a ‘Capital Europeia da Cultura’ possibilitou 

explorar novas metodologias projectuais para restabelecer as dinâmicas 

socioculturais através de diversas transformações espaciais. E, no caso da zona das 

Carmelitas, retomou-se as referências modernas passages e flânerie, subjacentes ao 

processo histórico, para abordar novos sentidos arquitectónicos e urbanísticos que 

se adequassem à realidade contemporânea. Assim, através desta analogia espacial-

sociocultural, tornou-se possível (re)contextualizar os cenários urbanos da rua da 

Galeria de Paris, apenas através da concretização de um ‘projecto-de-chão’ entre 

arruamentos. 

                                                                    
88 Ibidem, p. 9. 
89 Ibidem, p. 107. 
90 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du Centre 

Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066, p. 256. 
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O termo de passage 

 

“(...) a questão (...), surge na passagem de um espaço a um outro, do limiar, 

da fronteira: passar o limite, não passar, quem passa, como passa, etc.”91. 

 

Entre terminologias e acepções, o termo ‘passagem’ surge do latim passagium de 

passare e do francês passage, que remete para o acto de ‘passar’ e, 

simultaneamente, para as experiências urbanas e para as experimentações 

quotidianas92. Esta referência lexical alude à ideia de ‘adentrar’, de ‘atravessar’ ou 

de ‘intermediar’, inerente à condição de ‘andar’ ou de ‘caminhar’93. Subjacente à 

analogia temporal e espacial das acções, ‘passagem’ refere uma sequência de actos 

ou um modo de actuação que considera ‘passar’ e ‘olhar’, um processo de 

aproximação, de intersecção e de transição aos diversos espaços. 

Através do binómio linguístico ‘passagem-paragem’ torna-se possível uma 

abordagem arquitectónica à noção de ‘limite’94 e aos sistemas intermédios do 

espaço físico-visual95. “(...) qualquer composição espacial requer (...) o jogo de 

limites, em que se considera fundamental (o conceito e o valor de) delimitação na 

constituição e na representação dos sistemas espaciais (...)”96. Através dos valores 

simbólicos de ‘porta’ e de ‘ponte’, de G. Simmel97, de P. Lévy e de M. Segaud98, 

explicita-se os conceitos de ‘continuidade-descontinuidade’ que possibilitam  

                                                                    
91 Ibidem, p. 71. 
92 TOPALOV, Christian [et al.] - L'aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les 

sociétés. Paris: Éditions Robert Laffont, 2010. ISBN 9782221112045, p. 881. 
93 GAUSA, Manuel [et al.] - Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada. Barcelona: Editorial 

Actar, 2001. ISBN 9788495273932, p. 369 e 370.  
94YOUNÈS, Chris - Límites, pasajes y transformaciones en juego en la Arquitectura. Revista de 

Urbanismo. Santiago: Universidade de Chile. ISSN 07175051. nº 15 (2006), p. 5. 
95 Ibidem, p. 5. 
96 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du Centre 

Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066, p. 35. 
97 SIMMEL, Georg - Les grandes villes et la vie de l'esprit. Paris: Éditions de L'Herne, 2007. ISBN 

9782851976864. 
98 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du Centre 

Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066. 
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caracterizar as composições espaciais e as configurações espaciais-sociais dos 

cenários urbanos99. 

“(...) as portas marcam a interrupção de um limite, em princípio intransponível; 

expressam o controlo dos acessos e o reforço da demarcação, exigidas pelas 

entradas (...)”100. 

Subjacente aos sentidos formal e funcional de ‘porta’, considera-se que as 

referências limitâneas ‘degraus’ e ‘soleiras’ 101  remetem para ‘espaços de 

intersecção’, e ‘patamares’ e ‘vestíbulos’ aludem a ‘espaços de suspensão’, que 

intervêm na ‘gestão física da passagem’ entre domínios urbanos 102 . Estes 

elementos ‘limite’ adquirem diversos valores antropológicos-sociológicos103 que 

delimitam, cessam ou oportunizam, os vínculos espaciais e os usos sociais104. “(...) 

o limiar indica e prepara a passagem (...) é um lugar de abertura do limite, da zona 

do respectivo acesso (...) constitui-se um elemento dos dispositivos materiais e 

simbólicos próprios (...)”105. 

No contexto das deambulações quotidianas, os modos de acesso às diversas 

espacialidades processam-se em concordância com a produção construtiva dos 

‘sistemas-limite’. “(...) a passagem entre tipos de pavimentos indica, material e 

simbolicamente, o limite entre esses espaços diferentes (...)”106. Na gestão do 

espaço físico, a descontinuidade tipológica dos degraus-soleiras e dos patamares-

vestíbulos destaca uma passagem faseada e condicionada, enquanto que a 

continuidade material evidencia uma passagem imediata e directa.   

                                                                    
99 Ibidem, p. 62.  
100 Ibidem, p. 63. 
101 Perante a linguística arquitectónica, considera-se que ‘degrau’ remete para uma alteração de cota e 

para a acção sequencial de subir-descer, enquanto que ‘soleira’ remete para uma marcação material 

entre espaços. 
102 PANERAI, Philippe; MANGIN, David - Projet urbain. Marseille: Éditions Parenthèses, 1999. 

ISBN 9782863646045, p. 41. 
103 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du 

Centre Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066, p. 71. 
104 Ibidem, p. 62. 
105 Ibidem, p. 64. 
106 Ibidem, p. 71. 
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“(...) a ponte permite relacionar e interligar elementos da paisagem. A simples 

dinâmica do movimento que, em se tornando real, fundamenta e legitima o 

propósito desta representação (...)”107. 

Análogo ao sentido programático de ‘ponte’, considera-se que os dispositivos 

limitâneos ‘janelas’ e ‘vitrines’108 referem a acção de ‘ver através de’ e a condição 

intersticial de ‘ver de fora para dentro e de ver de dentro para fora’, entre 

realidades urbanas. “(...) ‘para ver o que se passa’, ‘para estar na rua’, ‘para ver as 

pessoas’, ‘para ver os utentes’ (...)”109. Estes elementos ‘invisíveis’110, através das 

noções de ‘transparência-opacidade’ e de ‘contraste’, concebem ‘zonas de 

reconhecimento’ do espaço visual. 

No âmbito da percepção quotidiana, a ‘gestão visual da passagem’ remete para 

diversas peças de filtragem e de iluminação que possibilitam definir as ideias e/ou 

concepções espaciais. “(...) sem interditar a passagem de um ao outro, um filtro 

separa as diferentes unidades (...) os mecanismos de filtragem definem os espaços e 

intervêm na delimitação virtual (...)”111. Conforme as condições utilitárias dos 

mecanismos decorativos, as características de translucidez das cortinas, dos estores 

e dos vitrais evidenciam uma passagem gradual e difusa, enquanto que os tipos de 

intensidade e de cor dos cartazes, dos letreiros e dos candeeiros destacam uma 

passagem clara e nítida. 

“(...) a dialéctica do dentro e do fora, da separação e da unificação, da ponte e 

da porta (...)”112.   

                                                                    
107 SIMMEL, Georg - Les grandes villes et la vie de l'esprit. Paris: Éditions de L'Herne, 2007. ISBN 

9782851976864, p. 49. 
108 Ibidem, p. 54. - “(...) a janela serve para observar desde o interior. Evidentemente, e devido à 

transparência, este dispositivo estabelece-se uma relação permanente e contínua entre o interior e o 

exterior; mas esta relação afirma-se numa só direcção, (...) ser uma passagem para os olhos (...)”. 
109 CHARMES, Eric - La rue: village ou décor?, parcours dans deux rues de Belleville. Paris: 

Creaphis Éditions, 2006. ISBN 9782913610668, p. 122. 
110 CHELKOFF, Grégoire; THIBAUD, Jean-Paul - L'espace public, modes sensibles: le regard sur la 

ville. Les Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 57-58 (1992), 

p. 12. - “A transparência, na acepção exacta, institui uma múltipla acessibilidade do olhar ou uma 

dilatação do espaço público visual, que se concretiza na passagem aos espaços semipúblicos ou 

privados (por exemplo, vitrines de comércios ou cafés) (...)”. 
111 Ibidem, p. 12. 
112 Ibidem, p. 10. 
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1. ‘Marques Soares’, 2. ‘Marques Soares’, 5. ‘Brinquedos e Petiscos’, 6. ‘Alma’, 7. ‘Xico Queijo’,     

8. ‘Casa do Livro’, 9. ‘Itaipú’, 10. ‘É Prá Poncha’, 12. ‘Fabrik’, 13. ‘HD bar to be Wild’. 

 
15. ‘Era uma vez em Paris’, 16. ‘Portinho’, 17. ‘Sushihana’, 18. ‘More Club’, 19. ‘Galeria de Paris’, 

20. ‘Café au Lait’, 21. ‘La Bohème’, 23. ‘Fernandes Mattos’. 

Figura 16. Alçados esquemáticos de ‘passagens urbanas’ na rua da Galeria de Paris, na actualidade.  
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Na abordagem prática, fundamentou-se um levantamento fotográfico dos vínculos 

espaciais que constituem os planos de fachadas e o plano do chão, nos rés-do-chão, 

considerando analogias dicotómicas de ‘limite’ como ‘continuidade-

descontinuidade’ e ‘porosidade-impermeabilidade’. Através do valor urbano-

restrito de ‘passagem’, inerente ao projecto de ‘rés-do-chão-passagens’ da equipa 

de Virgínio Moutinho, contextualizou-se as características construtivas e 

tipológicas dos mecanismos físicos-visuais que definem os modos-base de acção, 

de ocupação e de apropriação no contexto exterior da rua da Galeria de Paris113 

(figura 16). “Qualquer que seja a morfologia ou as condições (formais), a 

concretização dos limites define as acções prático-simbólicas humanas, define o 

espaço (...)”114. 

 

                                                                    
113  BENJAMIN, Walter - Images de pensée. Paris: Éditions Christian Bourgois, 1998. ISBN 

9782267021844, p. 22. - “(...) os cafés são verdadeiros laboratórios do processo de interpenetração 

(...)”. 
114 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du 

Centre Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066, p. 35. 
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O sentido de flâneur 

 

“(...) a experiência e/ou a concepção do espaço urbano fundamentam-se nos 

traços sensíveis, através dos quais se intersectam e se articulam as 

dimensões espaciais e sociais (...)” 115. 

 

Entre acções e actuações, a figura do flâneur contextualiza um processo de estudo 

que possibilita explorar os valores espaciais dos arruamentos como peça-base às 

práticas quotidianas. “(...) o sentido do espaço urbano surge da síntese dos diversos 

dados sensoriais, de ordem visual, auditiva, cinestésica, olfactiva e térmica (...)”116. 

Através do binómio ‘passeio-viagem’, define-se que os modos de acesso e de 

reconhecimento do espaço urbano concretizam-se nas diversas experiências do dia-

a-dia inerentes ao sentido físico e visual de ‘passagem’, de deambular e de 

caminhar, de olhar e de percepcionar, ou de imaginar, de ocupar e de apropriar. 

“(...) sem a introdução das múltiplas dimensões que o tempo permite, a 

percepção do espaço ficaria limitada a uma visão fixa como acontece, por 

exemplo, numa pintura ou numa fotografia. (...) é fundamental pisar o passeio, 

percorrê-lo (...)”117. 

Subjacente à flânerie, os modos de acesso fundamentam-se na ‘prática do passo’ 

que possibilitam estabelecer relações físicas constantes com o meio urbano 

adjacente118. “A prática do caminhar é uma acção que desenha, no percurso 

subjacente, um lugar para a reflexão (...)” 119 . Este procedimento corpóreo  

                                                                    
115 CHELKOFF, Grégoire; THIBAUD, Jean-Paul - L'espace public, modes sensibles: le regard sur la 

ville. Les Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 57-58 (1992), 

p. 7 
116 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du 

Centre Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066, p. 15. 
117  URBANO, Luís - Duplicidade e flânerie contemporânea. Opúsculo. Porto: Dafne. ISSN 

16465253. nº 6 (2007), p. 5. 
118 THIBAUD, Jean-Paul - La fabrique de la rue en marche: essai sur l'altération des ambiances 

urbaines. Flux: Cahiers Scientifiques Internationaux Réseaux et Territoires. Paris: Université Paris-

Est Marne la Vallée. ISSN 11542721. nº 66-67 (2006), p. 112. 
119 RATOUIS, Olivier - Le sens de la marche: dans les pas de Walter Benjamin. Les Annales de la 

Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 57-58 (1992), p. 71. 
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remete para o sentido urbano da promenade, de W. Benjamin120, que referencia 

uma aproximação sensorial ao acto de ‘flanar’, ‘passear ociosamente’, para 

contextualizar as deambulações e as estadas quotidianas entre espaços. “Dar um 

único passo requisita todos os contextos da rua (...)”121. 

“(...) caminhar é (...) viajar, observar e actuar; é adequar (...) o contacto físico 

com  o meio envolvente (...) requer a percepção, desvincula o domínio da visão 

e produz uma acção virtual do corpo (...), uma palpação pelo olhar (...)”122. 

Entre os mecanismos sensoriais, os modos de reconhecimento remetem para 

diversos actos perceptivos em que se baseiam os enquadramentos visuais 

constantes ao ‘nível do olhar’ 123. Através da ‘observação flâneur’ formulam-se 

procedimentos de mediação entre condições espaciais, interior e exterior, que 

possibilitam antever reacções, tensões, direcções, movimentação, ocupações ou 

apropriações, individuais ou colectivas. “(...) um olhar que, idealmente, se quer 

novo, não habituado, não fatigado (...) para evitar (análises e) interpretações 

convencionais (...) é um olhar, simultaneamente, apto, atento e sensível, para não 

omitir quaisquer dados dos espaços habitados, para notar o geral e os detalhes, as 

formas, as acções e as práticas (...)”124. 

Assim, a noção de flânerie tem implícito um ‘valor não-verbal’125 que possibilita 

inferir as diversas significações inerentes às dinâmicas sociais, com base num 

repertório de ‘senso comum’126. “(...) o corpo surge como modelo de unidade  

                                                                    
120 BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: Éditions du 

Cerf, 2002. ISBN 9788074840272. 
121 THIBAUD, Jean-Paul - La fabrique de la rue en marche: essai sur l'altération des ambiances 

urbaines. Flux: Cahiers Scientifiques Internationaux Réseaux et Territoires. Paris: Université Paris-

Est Marne la Vallée. ISSN 11542721. nº 66-67 (2006), p. 114. 
122 JOSEPH, Isaac - Paisagens urbanas, coisas públicas. Caderno CRH. Salvador: UFBA. ISSN 

19838239. nº 30-31 (1999), p. 29. 
123 RATOUIS, Olivier - Le sens de la marche: dans les pas de Walter Benjamin. Les Annales de la 

Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 57-58 (1992), p. 74. 
124 CLAVEL, Maité - Sociologie de l'urbain. Paris: Éditions Anthropos, 2002. ISBN 9782717844139, 

p. 36. 
125 DELGADO, Manuel - Memoria y lugar: el espacio público como crisis de significado. Valencia: 

Ediciones generales de la construcción, 2001. ISBN 9788493208721, p. 31. 
126 JOSEPH, Isaac - Paisagens urbanas, coisas públicas. Caderno CRH. Salvador: UFBA. ISSN 

19838239. nº 30-31 (1999), p. 23. 
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territorial (...)127. A ideia de ‘corporeidade’ define um mecanismo de (re)acção no 

espaço urbano128 perante os modos de reciprocidade física e visual, em que a 

ordem espacial define a concertação social e a ordem social (re)define o carácter 

espacial129. Para tal, os procedimentos de ‘passar’ e de ‘olhar’ assentam numa 

ordem cultural130 que oportuniza uma coordenação entre lugares e pessoas131. 

“A observação e a descrição dos lugares urbanos constitui uma técnica de 

estudo, que fundamenta a investigação sobre qualquer espaço específico (...) a 

observação sistemática das configurações e das ocupações informa sobre as 

respectivas apropriações e adequações dos espaços (...) propõe explorar as peças 

sociais, percepcionar as actividades, as práticas e as interacções (...)”132. 

Com base nos modos de acção e de percepção, desenvolve-se um processo de 

investigação através da observação, da anotação e da descrição dos cenários 

urbanos na rua da Galeria de Paris. Com base nas referências espaço-corpo do 

flâneur, tenciona-se explorar as analogias dicotómicas entre ocupações-

apropriações e dinâmicas-usos, mediante esquemas cartográficos que evidenciem 

os mecanismos espaciais e as movimentações sociais133. “(...) não se tenciona 

formular uma perspectiva comum, mas evidenciar a pluralidade de concepções do 

mundo experienciado e vivenciado (...)”134. 

 

                                                                    
127 PAUL-LÉVY, Françoise; SEGAUD, Marion - Anthropologie de l'espace. Paris: Éditions du 

Centre Pompidou, 1983. ISBN 9782858502066, p. 51. 
128 DELGADO, Manuel - Memoria y lugar: el espacio público como crisis de significado. Valencia: 

Ediciones generales de la construcción, 2001. ISBN 9788493208721, p. 34. - “(...) um corpo 

específico, concreto, definido, esse corpo que gesticula e, por isso, indica, dirige-se, pontua, envolve 

(...) marca (...) um corpo que procura com o olhar (...)”. 
129 Ibidem, p. 32 e 35. 
130 Ibidem, p. 31. 
131 LEE, John; WATSON, Rodney - Regards et habitudes des passants: les arrangements de visibilité 

de la locomotion. Les Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 

57-58 (1992), p. 102. 
132 CLAVEL, Maité - Sociologie de l'urbain. Paris: Éditions Anthropos, 2002. ISBN 9782717844139, 

p. 36 e 37. 
133 CHELKOFF, Grégoire; THIBAUD, Jean-Paul - L'espace public, modes sensibles: le regard sur la 

ville. Les Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Éditions PUCA. ISSN 0180930X. nº 57-58 (1992), 

p. 14. 
134 QUERRIEN, Anne - Espaces publics en villes. Idem. , p. 5. 
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Figura 17. Planta da cidade do Porto, zona das Carmelitas, 1834.  
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A génese urbana e quotidiana da zona das Carmelitas, 1702-1888 

 

“Ao projecto caberá redefinir outra ideia de tempo (...) onde confluem 

memória, história e contemporaneidade. (...) outra representação que 

vincule de outra forma todas as dimensões da temporalidade da memória - 

passado, presente e futuro (...)”135. 

 

Na generalidade, a ordem temporal da cidade portuense e os respectivos episódios 

históricos referenciam e justificam os diversos estudos teórico-práticos sobre os 

espaços urbanos e quotidianos. O processo de ocupação e de apropriação da zona 

das Carmelitas fundamentou ideias base para os capítulos sequentes do ‘plano de 

urbanização’ e do ‘plano de intervenção’, fundando os cenários urbanos e os 

panoramas quotidianos na rua da Galeria de Paris. Assim, os arquivos e as 

memórias dos diversos tempos, contextualizam a investigação espacial e/ou a 

caracterização sociocultural nos períodos presente e futuro. 

“O tempo é uma nova referência para o projecto (...)”136. 

O processo de desenvolvimento da zona das Carmelitas remonta à fundação do 

Convento de São José e Santa Teresa das Carmelitas Descalças137, da ordem do 

Carmo, que referenciou a denominação toponímica. Entre 1702 e 1738, construiu-

se um carmelo feminino com áreas de clausura, de devoção e de lavor no campo do 

Calvário Velho ou da Via-Sacra, em terrenos adjacentes ao convento dos 

Carmelitas de 1617138 (figura 17). Perante o contexto urbano medieval, em 1763, 

processaram-se diversas intervenções e acções no sector conventual, na ‘Porta do 

Olival’, através de um plano urbanístico extramuros da Junta de Obras Públicas139.  

                                                                    
135 Porto 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 13. 
136 GAUSA, Manuel [et al.] - Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada. Barcelona: 

Editorial Actar, 2001. ISBN 9788495273932, p. 582. 
137 PEREIRA, Firmino - O Porto d'outros tempos: notas históricas, memórias, recordações. Porto: 

Livraria Chardron, 1914. p. 112. 
138 No período seiscentista, surgiram novos centros de urbanização, como Miragaia, Santo Ildefonso e 

Cedofeita, que abrangiam o recinto amuralhado e que coincidiam com a construção de centros 

religiosos adjacentes às ‘passagens’ da cidade. 
139 Entre 1763 e 1834, João de Almada presidiu a direcção da Junta de Obras Públicas e coordenou as 

acções urbanas na cidade do Porto. 
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Figura 18. Panorama quotidiano nos ‘Ferros Velhos’, 1900.  
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A par das transformações almadinas, a instituição religiosa das Carmelitas 

(re)implantou-se na trama espacial e no bulício sociocultural até 1832, em que 

cessou a práxis espiritual conforme o ‘decreto de 30 de maio de 1834’140. 

“A desocupação dos mosteiros e conventos pelas ordens religiosas (...) 

introduziu alterações urbanísticas (...) quer pela localização, quer 

fundamentalmente pela considerável dimensão, porventura que a transformação 

de maior impacto se relacione com a extinta Ordem de S. José e Santa Teresa 

das Carmelitas Descalças (...)”141. 

Em 1833, a Câmara Municipal encarregou-se da ‘gestão urbana’ portuense142 e 

tomou as antigas edificações do carmelo para estabelecer diversos serviços estatais 

e municipais143. Nos terrenos adjacentes fundaram-se casas de pasto e tabernas, 

circos e teatros, e os ‘Ferros Velhos’144 que promoviam um bulício quotidiano 

constante em analogia a outras zonas da cidade145 (figura 18). 

  

                                                                    
140 O decreto de 30 de maio de 1834, da autoria de Joaquim António de Aguiar, visava o fim de todos 

os conventos, os mosteiros, os colégios, os hospícios, os centros de assistência ou outros estatutos de 

ordens religiosas. 
141 RIO FERNANDES, José - O Bairro das Carmelitas. O Tripeiro. Porto. nº 11, ano XII, 7ª série 

(1993), p. 345. 
142 Após a implantação das novas políticas liberais, em 1834, a Junta de Obras Públicas foi dissolvida 

e os pelouros administrativos do Porto foram processados por diversos sectores estatais. 
143 Por exemplo, a Malaposta, a Secretaria do Ministério Público, a Polícia Civil, a Direcção de Obras 

Públicas, a Estação de Correios ou a Unidade de Bombeiros, e, também, a Escola Normal, o Colégio 

de Patrício Teodoro Álvares Pereira, a Escola de Formação de Professores do Ensino Básico, o Salão 

Americano, o Teatro Variedades, a Cozinha Económica, a Academia Politécnica, e o Instituto 

Industrial. 
144 RIO FERNANDES, José - O Bairro das Carmelitas. O Tripeiro. Porto. nº 11, ano XII, 7ª série 

(1993), p. 346. - “(...) onde se podia encontrar à venda diariamente, (...) ‘tudo quanto a mais 

caprichosa fantasia pudesse inventar e apetecer: roupas de homem e de mulher, livros, fechaduras, 

tachos, calçado, bacias, grades, colchões, espelhos, tapetes, cortinas, pregos, ferros de brunir, 

lavatórios, cadeiras, armários, louças, chapéus, espadins, candeias, tabuleiros, vidraças, portas, caixas, 

baús, mesas, pistolas, bacamartes, vestuários completos do séc. XVIII, chapéus armados, retratos, 

paisagens, sobrecasacas e capotes do tempo da revolução de 20 e dos patriotas da Junta’ (...)”. 
145 Por exemplo, a feira dos criados de lavoura e das criadas de servir no largo dos Ferradores, e a 

feira do pão na praça de Santa Teresa, assim como o mercado do Anjo que se destinava às 

vendedeiras de outros mercados (as vendedeiras de frutas e hortaliças do mercado da praça de S. 

Bento e do largo do Correio, as padeiras da feira do pão, as vendedeiras de flores da rua dos Clérigos 

e as peixeiras do mercado do Peixe). 
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Figura 19. Planta de alinhamentos urbanísticos entre arruamentos, versão nº 1. 

 

Figura 20. Planta de alinhamentos urbanísticos entre arruamentos, versão nº 2.  
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Nesta zona urbana, as diversas ocupações comerciais e culturais remetiam para 

apropriações clandestinas e precárias que ‘amontoavam’ inúmeras dinâmicas 

sociais, sobretudo às terças-feiras e sábados146. Subjacente aos usos socioculturais, 

o panorama urbano caracterizava-se pelas vivências quotidianas da classe 

proletária que frequentava a ‘feira de artigos d’ocasião’ e vagueava pela zona das 

Carmelitas147. “(...) pessoas no limite da pobreza, doentes, miseráveis, marginais, 

vagabundos, foras-de-lei e arruaceiros (...) este local evidenciava um aspecto 

desolador e fazia corar de vergonha qualquer cidadão (...)”148. 

“(...) (os Ferros Velhos) constituíam ‘uma formidável potência eleitoral (e), por 

isso, (...) as vereações tão enternecidamente afagavam esses tamancos e esses 

velhos chapéus (...) só no início do século XX foi possível eliminar esta 

ocupação ‘menos urbana’ e ‘menos própria’ de figurar no centro ‘moderno’ 

(...)”149. 

Com as políticas de 1841, decretou-se a (re)implantação das diversas feiras em 

zonas periféricas para (re)estruturar a trama comercial e, também, para renovar o 

contexto sociocultural do centro urbano portuense. Assim, propôs-se uma nova 

‘rede de mercados’ para a cidade que abrangia um mercado do Peixe na Cordoaria, 

um mercado da Fruta na Ribeira, e um mercado de Cereais nos antigos ‘Ferros 

Velhos’ na zona das Carmelitas. Para o ‘Mercado das Carmelitas’ projectou-se 

uma grande infraestrutura comercial, cujas referências arquitectónicas remetem 

para os armazéns comerciais de Paris, e planeou-se diversas concertações 

urbanísticas entre os arruamentos adjacentes150 (figuras 19 e 20)151.  

 

                                                                    
146 RIO FERNANDES, José - O Bairro das Carmelitas. O Tripeiro. Porto. nº 11, ano XII, 7ª série 

(1993), p. 346. 
147 PEREIRA, Firmino - O Porto d'outros tempos: notas históricas, memórias, recordações. Porto: 

Livraria Chardron, 1914. p. 115. 
148 CARVALHO ALVES, Isabel - Rua Galeria de Paris, da feira dos Ferros Velhos à Arte Nova. O 

Tripeiro. Porto. nº 5, ano XXII, 7ª série (2003), p. 138. 
149RIO FERNANDES, José - O Bairro das Carmelitas. Idem. nº 11, ano XII, 7ª série (1993), p. 346. 
150 Em 1888, Joaquim Augusto da Costa Oliveira apresentou um projecto arquitectónico e urbanístico 

para o ‘Mercado das Carmelitas’, que abrangia uma área de 6600 m2 entre os pisos térreo e 

subterrâneo, entre a rua de Santa Teresa, a rua da Fábrica, a praça de Santa Teresa e o largo do 

Correio. 
151 As denominações ‘versão 1’ e ‘versão 2’ identificam projectos de intervenção para a zona das 

Carmelitas, de autor e de data desconhecidos. 
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Contudo, entre contingências económicas e intenções políticas, o novo plano 

comercial para a zona das Carmelitas foi-se desvanecendo no ‘imaginário 

portuense’, pelo que os terrenos municipais constituíram um cenário de ‘caos’ no 

centro da cidade, até 1904. Todavia, as condições espaciais e socioculturais 

formuladas com a ‘feira d’ocasião’ e para o ‘mercado das Carmelitas’, entre 1833 e 

1888, justificaram as diversas transformações urbanas que aí se processaram em 

1907, com o plano de urbanização de Marques da Silva, e em 2001, com o plano de 

intervenções da ‘Capital Europeia da Cultura’. 
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Figura 21. Planta de urbanização para a zona das Carmelitas, 1903, versão nº 1. 

 

Figura 22. Planta de urbanização para a zona das Carmelitas, 1903, versão nº 2.  
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A urbanização do ‘Bairro das Carmelitas’, 1902-1919 

 

“Tudo isso (...) existiu no espaço hoje ocupado pelo Bairro das Carmelitas 

(...)”152. 

 

Em 1902, formalizou-se um processo de transformação urbana para os diversos 

sectores adjacentes ao centro urbano portuense153, que tencionava consolidar as 

condições espaciais subjacentes aos ideais almadinos. Para a zona das Carmelitas 

apresentou-se um plano de urbanização que explorava as contingências 

arquitectónicas e urbanísticas dos antigos terrenos dos ‘Ferros Velhos’, e 

considerava as dinâmicas quotidianas para fundamentar a (re)formulação da área 

urbana154. “(...) deu-se o passo definitivo para o arranque da urbanização (...) que 

contribuíram para o embelezamento da (...) feira dos Ferros Velhos (...)”155. 

A par do (re)desenho geral das praças dos Voluntários da Rainha e de Santa 

Teresa, da rua das Carmelitas e do largo do Correio, traçaram-se novos 

arruamentos que definiam o novo ‘Bairro das Carmelitas’156 (figuras 21 e 22)157. 

Entre as várias versões, esboçou-se uma ‘passagem urbana’ para ligar as ruas das 

Carmelitas e de Santa Teresa, tomando as concepções oitocentistas de ‘passage-

galerie’158. “(...) envidraçada, com funções comerciais, bem ao estilo e gosto  

                                                                    
152 PEREIRA, Firmino - O Porto d'outros tempos: notas históricas, memórias, recordações. Porto: 

Livraria Chardron, 1914. , p. 121. 
153 Por exemplo, destacou-se a implantação da estação de S. Bento e da praça Almeida Garrett, a 

reformulação dos Paços do Município e da praça de D. Pedro, ou a reconstrução do teatro de S. João e 

da praça da Batalha. 
154 CARVALHO ALVES, Isabel - Rua Galeria de Paris, da feira dos Ferros Velhos à Arte Nova. O 

Tripeiro. Porto. nº 5, ano XXII, 7ª série (2003), p. 139. - “Em sessão de 18 de Dezembro de 1902, o 

então vereador Francisco de Paula Azevedo apresentou uma proposta cuja finalidade era a alienação 

dos terrenos (...) existentes entre o largo do Correio e o de Santa Teresa, para construção (...)”. 
155 Ibidem, p. 139. 
156 Ibidem, p. 139. - “(...) em 16 de abril de 1903, pressupondo a aprovação prévia da Sessão de 

Dezembro de 1902, uma nova planta é posta em discussão (...)”. 
157 As denominações ‘versão 1’ e ‘versão 2’ identificam projectos de urbanização para a zona das 

Carmelitas, de autor desconhecido. 
158 CARVALHO ALVES, Isabel - Rua Galeria de Paris, da feira dos Ferros Velhos à Arte Nova. O 

Tripeiro. Porto. nº 5, ano XXII, 7ª série (2003), p. 139. - “(...) novo arruamento com 10 metros de 

largura (...) com o lote principal caracterizado por uma frente de 6 metros (...)”. 
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Figura 23. Planta de urbanização com a ‘rua comercial coberta’, 1903.  

 

 

Figura 24. Alçados poente e nascente da rua da Galeria de Paris.  
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francês (...)” 159 . Perante o panorama arquitectónico internacional, intentou-se 

adequar os cânones formais e funcionais dos exemplares parisienses ao contexto 

urbano do Porto160, através das referências projectuais de Marques da Silva. 

“Paris, artisticamente a mais bela cidade do mundo pode servir-nos de modelo, 

tanto mais, que é a ela que os nossos governos mandam nacionais aperfeiçoar-

se nos estudos das Belas-Artes. (...) É da minha competência como arquitecto 

municipal informar a V. Exa sobre os projectos de edificação na cidade do Porto 

especialmente na parte que se refere à sua arquitectura, que entendo dever da 

minha absoluta responsabilidade. As fachadas dos prédios sobre rua pertencem 

à parte arquitectónica do projecto, sobre a qual o arquitecto é o mais indicado 

para apreciar. E na compreensão nítida destas atribuições apresento ao elevado 

critério de V. Exa estas considerações desenvolvidas, certo de que o Porto 

saberá acompanhar o progresso das cidades modernas, no modo como devem 

ser feitas as edificações do centro da cidade (...)”161. 

Em 1904, a Câmara Municipal administrou o processo de expropriações dos 

terrenos e de arrematações dos loteamentos-glebas 162 , ao qual se seguiu os 

licenciamentos do novo edificado sob a direcção técnica e estética de Marques da 

Silva (figura 23). “(...) a tentativa de contenção de uma linguagem demasiadamente 

ornamental com a diminuição das saliências dos capitéis, das pilastras, a 

diminuição das consolas, a preferência pelos cunhais de ângulo (...) a eliminação 

de duplos beirais, na rectificação dos alçados (...) procura estabelecer mínimos de 

altura dos andares, nos vãos dos telhados (...)”163. 

                                                                    
159 Ibidem, p. 140. 
160 Para a nova ‘rua comercial coberta’, em analogia ao panorama moderno da cidade de Paris, 

tencionou-se importar diversas referências culturais, intelectuais e artísticas subjacentes ao ambientes 

quotidianos e às vivências dos cidadãos. 
161 Arquivo Histórico do Porto, excerto da carta de Marques da Silva para a Câmara Municipal do 

Porto, Porto, 15 de Julho de 1905, Lº de plantas de casas 184, p. 135-147.  
162 CARVALHO ALVES, Isabel - Rua Galeria de Paris, da feira dos Ferros Velhos à Arte Nova. O 

Tripeiro. Porto. nº 5, ano XXII, 7ª série (2003), p. 139. - “(...) as primeiras parcelas foram adquiridas 

pelo Conselheiro Boaventura Rodrigues de Sousa, correspondendo aos gavetos sobre a praça dos 

Voluntários da rainha e sobre o largo do Correio. Pouco tempo depois, o reputado arquitecto José 

Marques da Silva vai adquirir para si as parcelas com os números 9 e 10, que lhe são adjudicadas em 

24 de fevereiro de 1904 (...)”. 
163 CARDOSO, António - O arquitecto Marques da Silva e a arquitectura no norte do país na primeira 

metade do século XX. 2ª edição. Porto: FAUP Publicações, 1997. ISBN 9789729483240, p. 170. 
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Figura 25. Panorama quotidiano nas ruas das Carmelitas e dos Clérigos, 1930.  
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Contudo, os traços construtivos e tipológicos idealizados por Marques da Silva, 

para os diversos edifícios, não foram considerados pela totalidade dos 

proprietários, inviabilizando a concretização novecentista de um ‘arruamento-

passagem’ no Porto164. (...) da ideia inicial de cobertura, restou apenas o desenho, 

urbanizando-se esta zona tão mal amada durante anos (...)”165. Entre 1907 e 1919, a 

nova ‘rua comercial’ fundou-se em analogia às ruas de Cândido dos Reis, de 

Conde de Vizela, das Carmelitas e de Santa Teresa, em que se definiu as 

características arquitectónicas dos edifícios (figura 24). 

“O nome escolhido para o novo arruamento seria aprovado em 1905, como uma 

homenagem ao povo francês e especialmente à cidade de Paris (...)”166. 

Apesar de não se ter concretizado à imagem das passages-galeries, este 

arruamento valorizou os sentidos modernos de ‘passagem’ para se evidenciar no 

panorama urbano. Perante as práticas quotidianas, constituiu-se num importante 

eixo comercial, com grandes armazéns de tecidos, e tornou-se num ‘espaço de 

passagem’ entre as áreas adjacentes à zona das Carmelitas (figura 25). Assim, as 

ideias conceptuais de Paris prevaleceram no imaginário portuense até à 

contemporaneidade, no âmbito da ‘Capital Europeia da Cultura’, em que os 

sentidos de ‘passagem’ foram (re)considerados como mote de intervenção entre os 

diversos arruamentos, ao nível dos rés-do-chão. 

 

                                                                    
164 Os edifícios licenciados sob direcção de Marques da Silva, até 1908, evidenciam pisos térreos de 

escala ‘monumental-ornamental’ e pisos em mansarda, ao invés dos edifícios aprovados após 1908 

que apresentam pisos térreos de escala ‘modesta’ consoante os exemplares de ‘casa burguesa’. 
165 CARVALHO ALVES, Isabel - Rua Galeria de Paris, da feira dos Ferros Velhos à Arte Nova. O 

Tripeiro. Porto. nº 5, ano XXII, 7ª série (2003), p. 140. 
166 Ibidem, p. 140. 
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Figura 26. Planta de identificação da unidade operativa ‘zona das Carmelitas’, sector Oeste B.  
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As intervenções no ‘Quarteirão das Carmelitas’, 1997-2001 

 

“Trata-se, em suma, (...) de ensaiar uma nova “cultura” de intervenção na 

cidade (...)”167. 

 

Em 1997, com a candidatura da cidade do Porto à ‘Capital Europeia da Cultura’, 

fundaram-se as condições-base para (re)apresentar uma nova ordem de 

desenvolvimento espacial e sociocultural para o ‘antigo centro’. Perante os 

cenários de ‘desurbanização’168  das zonas adjacentes, a iniciativa europeia169 

focava-se na implementação de novas relações urbanas170 através da reformação 

habitacional e da revitalização comercial-económica, da reformulação 

infraestrutural e da reconsideração ambiental171. Em janeiro de 1999, traçaram-se 

os planos gerais de intervenção que fundamentavam o ‘regresso à baixa portuense’ 

mediante diversos ideais culturais inerentes à ‘Capital Europeia da Cultura’172. 

“Um acontecimento cultural que reuniu um conjunto de acções que pretendiam 

estimular a redescoberta da cidade e da própria cidadania (...)”173.   

                                                                    
167 MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do Programa de 

Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. ISBN 9789729483394, p. 17. 
168 Porto 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 9. - “(...) o progressivo 

abandono da habitação, a estagnação de muitas estruturas comerciais, a degradação de parte 

significativa do edificado, os problemas de segurança, a indefinição quanto à reutilização de algum 

equipamento desafectado das anteriores funções, a sistemática falta de espaço para estacionar, os 

constantes constrangimentos da mobilidade mecânica, a desordem da circulação, a inexistência de um 

sistema organizado de mobiliário urbano, etc.”. 
169 Em maio de 1998, a candidatura portuense para ‘Capital Europeia da Cultura’ foi aprovada e, em 

janeiro de 1999, fundou-se a ‘Sociedade Porto 2001, SA’. 
170 A candidatura portuense à ‘Capital Europeia da Cultura’ surgiu a par com a (re)programação 

cultural e artística municipal que abrangia a reinauguração do Teatro Rivoli, a reapresentação do 

Teatro Nacional de S. João e do Coliseu do Porto, e a fundação do Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves. 
171 Porto 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 10. 
172 MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do Programa de 

Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. ISBN 9789729483394, p. 9. 
173 ALVES DA SILVA, Augusto [et al.] - Registos de uma transformação. Lisboa: Porto 2001, S.A. 

Departamento de renovação urbana, 2002. ISBN 9789728157932. 
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Figura 27. Planta estrutural para o ‘arruamento-passagem’, 2000. 

 

Figura 28. Corte estrutural para o ‘arruamento-passagem’ e para os ‘rés-do-chão-passagens’, 2000.  
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Assim, valorizou-se um debate interdisciplinar, entre arquitectos, engenheiros, 

geógrafos, sociólogos, economicistas, gestores e outros profissionais, sobre os 

contextos programático e funcional da cidade vintecentista. Em fevereiro de 1999, 

na concepção do programa ‘Porto 2001’, discutiram-se ideias de acção, 

apresentaram-se políticas de intervenção, e definiram-se procedimentos de 

operação, para (re)actualizar o panorama portuense em termos espaciais, culturais, 

sociais e económicos. Entre as áreas centrais, considerou-se o processo geral do 

sector Oeste B, desenvolvido pela equipa de Virgínio Moutinho174, em que se 

explorou a ‘unidade operativa’ da zona das Carmelitas175 (figura 26). 

“(...) um conjunto significativo de realidades homogéneas que coexistem em 

toda a área (...) composto de unidades diferentemente constituídas, tanto na 

forma como no tempo (...)”176. 

Na abordagem contemporânea na rua da Galeria de Paris, os novos ideais 

arquitectónicos e urbanísticos visavam intervir no tecido urbano consolidado e nas 

respectivas condições espaciais, com base em ‘memórias’ projectuais das diversas 

fases de transformação da zona. Para tal, retomou-se a ideia de ‘rua comercial 

coberta’, de Marques da Silva, considerando as contingências formais e 

morfológicas do edificado e da rua177 (figura 27). “(...) o sistema proposto - 

construção em ferro e vidro, na tradição das galerias cobertas - tomou como ponto 

de partida a própria irregularidade dos lotes, fazendo corresponder elementos 

verticais da estrutura - altos e estreitos - com os limites das propriedades (...)”178. 

Para além da ligação urbana entre as ruas das Carmelitas e de Santa Teresa, 

planeou-se diversos vínculos espaciais, ao nível dos rés-do-chão, desde a praça 

Guilherme Gomes Fernandes até à rua de Conde de Vizela179 (figura 28). “(...) 

reforço das ligações transversais entre as ruas da Galeria de Paris e de Cândido dos 

Reis até à rua de Conde de Vizela, através de unidades comerciais com frentes  

                                                                    
174 Além de Virgínio Moutinho, as equipas de Domingos Tavares, de João Carrilho da Graça, e de 

Bernardo Ferrão apresentaram propostas de intervenção para a área Oeste B. 
175 Porto 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 36. - “A área designada 

por Bairro das Carmelitas centra-se nos quarteirões integrantes das ruas da Galeria de Paris, de 

Cândido dos Reis e Conde de Vizela (...)”. 
176 Porto 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 8. 
177 PORTO, 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 65. 
178 Ibidem, p. 66. 
179 Ibidem, p. 65 e 67. 
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Figura 29. Fotografias ‘antes e depois’ das ruas da Galeria de Paris e de Cândido dos Reis.  

 rua de Cândido dos Reis                 maio de 2000  setembro de 2001 

 rua da Galeria de Paris            novembro de 1999    setembro de 2001 

 

 rua da Galeria de Paris            novembro de 1999    setembro de 2001 
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para as ruas (...) estímulo à implantação de equipamentos ligados à actividade de 

cafetaria e restauração, pela naturalidade com que sugere as ligações físicas entre 

as ruas (...)”180. Para tal, (re)contextualizou-se os sentidos de ‘passagem’ para 

fundamentar as transformações sequentes na zona das Carmelitas através de 

‘interstícios físicos e visuais’ nos planos de fachadas e do chão, nos rés-do-chão. 

As diversas intervenções e acções no âmbito da ‘Capital Europeia da Cultura’ 

foram desvalorizadas e/ou desconsideradas perante as características construtivas e 

tipológicas dos edifícios 181 . E as operações urbanas da equipa de Virgínio 

Moutinho constituíram-se num ‘projecto-de-chão’ comum aos diversos 

arruamentos182, através do qual se definiram as características urbanísticas da rua 

da Galeria de Paris (figura 29). Assim, o programa formal e funcional da ‘Porto 

2001’ possibilitou justificar um processo de desenvolvimento urbano que se 

consolidou em 2011183 mediante diversas dinâmicas e usos socioculturais que, 

ainda hoje, definem os cenários urbanos. 

 

                                                                    
180 MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do Programa de 

Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. ISBN 9789729483394, p. 107. 
181 Porto 2001 - Dossiers Porto 2001 - plano geral das intervenções. 2001, p. 66. 
182 Praça Guilherme Gomes Fernandes, rua de Cândido dos Reis, rua de Conde de Vizela, rua das 

Carmelitas e rua de Santa Teresa. 
183 MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do Programa de 

Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. ISBN 9789729483394, p. 22. - 

“(...) cronograma da operação na perspectiva do ‘Porto 2001’ e a extensão do projecto da 

requalificação da Baixa Portuense após a realização do evento (...)”. 
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Figura 30. Fotografia de acção performativa na rua da Galeria de Paris. 

 

Figura 31. Fotografias do festival galerista na rua Miguel Bombarda.  
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O contexto urbano e quotidiano na zona das Carmelitas, 2011-2017 

 

“(...) uma nova geografia da Baixa, com novos estabelecimentos, 

actividades, ritmos, temporalidades e utilizadores (...)”184. 

 

Em 2011, nas zonas centrais portuenses evidenciou-se um novo contexto urbano e 

um vasto bulício quotidiano através do conceito de ‘bairro-quarteirão cultural’ e 

dos respectivos sentidos intelectuais e artísticos. “(...) um quarteirão cultural é uma 

área geográfica (...) que actua com enfoque em actividades culturais e artísticas 

através de (...) determinadas iniciativas e de espaços projectados ou adaptados à 

promoção de sentido de identidade (...) um quarteirão cultural representa a 

coerência e a convergência do background artístico e do património cultural, da 

cultura como manifestação da sociedade (...)”185. Na zona das Carmelitas, as 

diversas dinâmicas socioculturais remeteram para práticas quotidianas dos 

episódios históricos, influenciado as ocupações e apropriações no espaço urbano na 

contemporaneidade. 

Em analogia às referências comerciais dos ‘Ferros Velhos’, (re)fundou-se uma 

azáfama diurna entre os diversos arruamentos, que se denominou como ‘sítio das 

Carmelitas’186. Na rua da Galeria de Paris surgiram ‘acções performativas de rua’ 

no âmbito do ‘Família desce à rua’187 (figura 30), a par com as actividades culturais 

dos cafés, dos restaurantes e das petiscarias, à semelhança das ‘sinergias Miguel 

Bombarda’188 (figura 31). “(...) a convivência de um espaço de exibição e comércio  

                                                                    
184 RIO FERNANDES, José; CHAMUSCA, Pedro; FERNANDES, Inês - Avenida dos Aliados e 

Baixa do Porto: usos e movimentos. Porto: Porto Vivo: SRU, 2014. ISBN 9789899833548, p. 88. 
185 ROODHOUSE, Simon - Cultural Quarters: principles and practice. Bristol: Intellect Books, 2006. 

ISBN 9781841501390, p. 22. 
186 Entre os exemplos de feiras-mercados neotradicionais, destacam-se o ‘Mercado de Artesanato’ na 

praça de Parada Leitão, o mercado de ‘Porto Belo’ na praça de Carlos Alberto, e o ‘Mercadinho dos 

Clérigos’ na rua de Cândido dos Reis. 
187 Subjacente ao conceito ‘de rua’, a feira ‘Família desce à rua’ divulga e comercializa peças d’autor 

no espaço exterior da rua da Galeria de Paris, no primeiro fim-de-semana e no terceiro domingo de 

cada mês. 
188 Na rua Miguel Bombarda e nos arruamentos adjacentes, diversas galerias de arte contemporânea 

fundaram um programa cultural denominado ‘festival galerista’ em que acontecem ‘inaugurações 

e/ou mostras de arte’ simultâneas que tomam os espaços exteriores das diversas ruas. 
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Figura 32. Fotografia de botellón na rua da Galeria de Paris.  

 

Figura 33. Fotografias do festival ‘NOS D’Bandada 2017’ na rua de Passos Manuel.  
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de arte com o desempenho associado a um café, restaurante ou pronto-a-vestir, ou 

uma livraria-café-sede de associação cultural (...)”189. 

Para além da vida ‘de dia’, implementaram-se novos modelos de diversão-lazer 

nocturnos com base nas dinâmicas académicas da zona adjacente do ‘Piolho’190. 

Mediante a denominação ‘zona das Galerias’, intentou-se (re)validar a ideia de 

‘sair à noite’ através dos modelos inconvencionais do ‘botellón’191 e da ‘movida’192 

que justificam as deambulações e/ou as estadas quotidianas na rua da Galeria de 

Paris193 (figura 32). “(...) a cidade tem assistido à aclamação de ‘multidões’ que se 

deslocam, propositadamente, de vários locais da cidade e arredores (...) as pessoas 

começa(ra)m a procurar cada vez mais o centro histórico para se divertirem, quer 

seja à semana ou ao fim-de-semana (...)”194 (figura 33). 

Através do campo imaginário portuense, retomou-se as referências parisienses, do 

tempo de Marques da Silva, para (re)definir os nomes e os ambientes comerciais 

das lojas, como por exemplo no restaurante ‘Galeria de Paris’, no bar ‘Café au 

Lait’, na petiscaria ‘La Bohème’ e no clube ‘Era Uma Vez em Paris’. E, ao novo 

panorama comercial vincularam-se diversas actividades artísticas e criativas nos  

                                                                    
189 RIO FERNANDES, José; CHAMUSCA, Pedro; FERNANDES, Inês - Avenida dos Aliados e 

Baixa do Porto: usos e movimentos. Porto: Porto Vivo: SRU, 2014. ISBN 9789899833548, p. 92. 
190 FERREIRA, Sofia; FERREIRA, Virgínia - A nova 'movida' do Porto! VIVA! Porto [Em linha]. 

(2009). Disponível em <http://www.viva-porto.pt/conteudos/edicoes/pdfs/junho-2009/reportagem. 

pdf>, p. 18. - “O ambiente descontraído, barulhento, artístico, noctívago (...) atrai(u) as pessoas para 

esta zona (...)”. 
191  “botellón”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.pt/dlpo/botelh%C3%A3o [consultado em 17-05-2018]. - “(...) reunião (de 

jovens) em espaço público para beber bebidas alcoólicas adquiridas antecipadamente (...)”. No 

exemplo do Porto, o conceito de botellón caracteriza um bulício nocturno entre os rés-do-chão 

comerciais e os arruamentos adjacentes, entre consumo nos bares, nos clubes e nas discotecas e 

convívio no espaço urbano. 
192  “movida”, in Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa [em linha], 2003-2018, 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/movida [consultado em 17-05-2018]. - “(...) 

conjunto de actividades ligadas ao entretenimento nocturno (bares, discotecas, restaurantes) (...)”. 
193 Além da zona das Carmelitas, a ‘movida nocturna’ evidenciou-se entre a praça Filipa de Lencastre 

e o largo de Mompilher, e entre a rua de Passos Manuel e a praça dos Poveiros. 
194 FERREIRA, Sofia; FERREIRA, Virgínia - A nova 'movida' do Porto! VIVA! Porto [Em linha]. 

(2009). Disponível em <http://www.viva-porto.pt/conteudos/edicoes/pdfs/junho-2009/reportagem. 

pdf>, p. 17 e 18. 
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Figura 34. Planta esquemática da ‘vida diurna’ portuense. 

 

Figura 35. Planta esquemática da ‘movida nocturna’ portuense.  
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rés-do-chão, como exposições de arte e workshops, lançamentos de livros e 

conferências, festivais de música e concertos, espectáculos de teatro e de dança195, 

remetendo para as intenções programáticas da ‘Porto 2001’196. Perante a realidade 

contemporânea, importou-se e readequou-se a figura do flâneur que representa os 

modos de viver e de estar em público mediante a conceptualização dos ambientes 

diurnos e nocturnos, na contemporaneidade. 

“(...) é impossível ficar indiferente à agitação das ruas da Galeria de Paris e de 

Cândido dos Reis. (...) hoje assemelham-se às ruas de grandes metrópoles 

europeias (...)”197 (figuras 34 e 35). 

Hoje, a rua da Galeria de Paris tem implícito novos valores espaciais e 

socioculturais que se basearam nas referências projectuais e temáticas de Marques 

da Silva e da ‘Capital Europeia da Cultura’. Entre políticas urbanas e vivências 

quotidianas, o processo de desenvolvimento da zona das Carmelitas possibilitou 

explorar de que modo as memórias históricas fundamentaram a (re)definição dos 

cenários citadinos. Assim, questiona-se sobre a analogia dicotómica espacial-

sociocultural mediante as composições espaciais e/ou as configurações espaciais-

sociais do arruamento, que se concretizou numa cartografia fotográfica e 

esquemática. 

 

                                                                    
195 Por exemplo, a ‘Casa Amarela’ fundou um atelier-residência artística no nº 34 da rua da Galeria 

de Paris, entre maio e dezembro de 2011, em parceria com as instituições ‘Galeria de Paris’ e ‘Galeria 

Nómada’. Ou o festival ‘Optimus D’Bandada’, actualmente ‘NOS D’Bandada’, que tomou os 

arruamentos da zona das Carmelitas e as respectivas lojas, cafés, bares e discotecas (na 1ª edição, as 

diversas bandas actuaram na ‘Livraria Lello’, no café ‘Ceuta’, na barbearia ‘Veneza’, no ‘Plano B’, 

no café ‘Lusitano’ ou no ‘Armazém do Chá’, entre as 22h e as 02h). 
196 FERREIRA, Sofia; FERREIRA, Virgínia - A nova 'movida' do Porto! VIVA! Porto [Em linha]. 

(2009). Disponível em <http://www.viva-porto.pt/conteudos/edicoes/pdfs/junho-2009/reportagem. 

pdf>, p. 20. - “O facto de um bar abrir implica que uma casa em ruínas seja requalificada e 

transformada em algo novo (...)”. 
197 Ibidem, p. 17. 
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1. ‘Marques Soares’, 2. ‘Marques Soares’, 9. ‘Itaipú’, 15. ‘Era uma vez em Paris’, 16. ‘Portinho’,    

17. ‘Sushihana’, 19. ‘Galeria de Paris’, 21. ‘La Bohème’, 23. ‘Fernandes Mattos’. 

Figura 36. Modelos de funcionamento diurnos, rés-do-chão poente e nascente. 

 

Figura 37. Panoramas comuns da rua. 

 

Figura 38. Panoramas excepcionais da rua.  
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Os cenários urbanos diurnos 

 

“(...) um conjunto de espaços produzidos e apropriados por diferentes 

grupos em diferentes dias e horas, os quais atribuem aos mesmos lugares, 

usos, funções e imagens diferenciados (...)”198. 

 

No estudo urbano dos cenários diurnos definiu-se uma ‘passagem’ quotidiana na 

rua da Galeria de Paris, da rua das Carmelitas para a rua de Santa Teresa, em que 

se observou as condições formais e funcionais do arruamento conforme as 

‘referências limite’ dos rés-do-chão. Através de uma descrição geral dos planos das 

fachadas e do chão, anotou-se as ocupações e/ou as apropriações base subjacentes 

às dinâmicas culturais-comerciais e às movimentações sociais, que fundamentavam 

as acções de utilização no contexto da ‘vida portuense’ (figura 36). Assim, 

possibilitou-se cartografar as composições espaciais e as configurações espaciais-

sociais mediante os diversos panoramas quotidianos, comuns e excepcionais, no 

‘sítio das Carmelitas’ entre as 07h e as 18h (figuras 37 e 38). 

Na extremidade sul da rua da Galeria de Paris define-se uma zona de interacção 

física e visual com a rua das Carmelitas através das lojas-gaveto ‘Marques Soares’ 

e ‘Fernandes Mattos’. Nos rés-do-chão, as relações exterior-interior constituem-se 

através de vestíbulos com degraus graníticos e/ou com soleiras metálicas e de 

vitrines transparentes com painéis opacos e temáticos, em elevação sobre a cota da 

rua (figura 39). Estes dispositivos espaciais representam um processo de acesso 

faseado e de reconhecimento difuso, que caracterizam as movimentações sociais 

perante os planos de fachadas comerciais entre os lados nascente e poente. 

Em adjacência à ‘Fernandes Mattos’, a petiscaria ‘La Bohème’ evidencia-se pelo 

mecanismo esplanadizado que oportuniza uma relação física com o contexto 

exterior do arruamento, ao invés da vitrine translúcida e do vestíbulo com um 

degrau granítico, ambos com elementos de madeira, que remetem para ‘espaços de 

suspensão’ física e visual (figura 40). No caso do restaurante ‘Galeria de Paris’, as 

dimensões formais das janelas transparentes e do patamar granítico definem uma 

escala funcional de ‘continuidade’ entre os ambientes interiores e o plano exterior 

que se revalida com a zona de esplanada e de sombreamento (figura 41). Ambos os  
                                                                    
198 RIO FERNANDES, José; CHAMUSCA, Pedro; FERNANDES, Inês - Avenida dos Aliados e 

Baixa do Porto: usos e movimentos. Porto: Porto Vivo: SRU, 2014. ISBN 9789899833548, p. 120. 
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Figura 39. Loja ‘Fernandes Mattos’.      Figura 40. Petiscaria ‘La Bohème’. 

 

Figura 41. Restaurante ‘Galeria de Paris’.  

 

Figura 42. Pastelaria ‘Itaipú’.       Figura 43. Café ‘Portinho’.  
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rés-do-chão referenciam ocupações sociais inerentes ao âmbito académico, em que 

o ‘Galeria de Paris’ se evidencia como loja central nas práticas quotidianas. 

Em lados opostos, a pastelaria ‘Itaipú’ e o café ‘Portinho’ apresentam condições 

espaciais análogas através de degraus em pedra granítica e de vitrines transparentes 

com ementas-preçários, que referenciam um processo de acesso faseado e de 

reconhecimento difuso tal qual o exemplo da petiscaria ‘La Bohème’ (figuras 42 e 

43). Em ambos os rés-do-chão anexam-se zonas de esplanada e de sombreamento, 

com ambientes populares, que moderam as contingências formais às utilizações 

funcionais no contexto exterior da rua. Aqui, as actividades comerciais e os usos 

sociais, pela ‘clientela da casa’, salientam ocupações e apropriações dos 

mecanismos esplanadizados e dos elementos construtivos das fachadas e do chão. 

Na extremidade norte da rua da Galeria de Paris, o clube ‘Era uma vez em Paris’ 

representa uma ‘peça de fecho’ no lado nascente com a rua de Santa Teresa. Este 

rés-do-chão apresenta zonas de acesso que coincidem com as zonas de 

reconhecimento, que se constituem através de degraus em pedra granítica e janelas 

com gradeamentos metálicos, respectivamente. Apesar das condições espaciais 

destacarem diversos ‘espaços de fragmentação’, o mecanismo exterior 

esplanadizado e o pavimento interior colorido evidenciam uma relação física e 

visual com o plano exterior do arruamento. 

No edifício-gaveto poente, o ‘HD Bar to be Wild’ vincula-se com a rua da Galeria 

de Paris através de um vestíbulo em pedra granítica e em chapa metálica, em nível 

com a cota da rua, que destaca uma analogia física. E com a rua de Santa Teresa, 

este rés-do-chão define uma relação visual através de vitrines transparentes e/ou 

translúcidas com peças decorativas, até à cota do tecto. Tal qual nas lojas ‘Marques 

Soares’ e ‘Fernandes Mattos’, os dipositivos espaciais evidenciam um processo de 

acesso faseado e de reconhecimento difuso, aos quais se anexam um display 

luminosos que tencionam desmaterializar o ‘espaço de suspensão’ entre o ambiente 

interior e o contexto exterior. 

Em síntese, a constituição-base dos cenários diurnos remete para condições formais 

e funcionais dos rés-do-chão inerentes aos mecanismos de esplanada e de 

sombreamento, que consideram as contingências programáticas das lojas e definem 

uma sequência de utilização ‘exterior-interior-exterior’ ou ‘rua-edifício-rua’. Para 

cartografar os panoramas comuns e excepcionais, caracterizou-se as composições 

espaciais que conformam o contexto exterior e o plano da rua, no qual se 

fundamentam as diversas movimentações, ocupações e apropriações sociais. 
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28 de abril, 2016. 15:57.        19 de outubro, 2016. 13:13. 

 

29 de fevereiro, 2016. 14:34.       28 de abril, 2016. 15:56. 

 

2 de março, 12:46.           13 de fevereiro, 2016. 12:45. 

Figura 44. Fotografias no período soalheiro e/ou chuvoso.  
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Dias de dia 

 

No contexto semanal à excepção de segunda-feira, o espaço urbano da rua da 

Galeria de Paris constitui-se com base nas características físicas do plano do chão e 

nos mecanismos esplanadizados dos rés-do-chão inerentes à ‘Itaipú’, ao ‘Era uma 

vez em Paris’, ao ‘Portinho’, ao ‘Galeria de Paris’ e à ‘La Bohème’, e nos formatos 

visuais dos plano de fachada das lojas-gaveto ‘Marques Soares’ e ‘Fernandes 

Mattos’ 199 (figura 44). Mediante as lógicas diurnas, definem-se diversas 

movimentações sociais que (re)configuram os modos de uso no espaço exterior do 

arruamento, em diversas fases horárias, entre os períodos matutino e vespertino: até 

às 14h, as ocupações espaciais processam-se conforme os horários de 

funcionamento da ‘Itaipú’, do ‘Portinho’ e do ‘Galeria de Paris’ em que se 

verificam diversas deambulações-estadas entre os lados poente e nascente (figuras 

45 e 46), depois das 14h, as apropriações espaciais coincidem com o intervalo de 

exposição solar na ‘La Bohème’, no ‘Galeria de Paris’, no ‘Portinho’ e no ‘Era 

uma Vez em Paris’ em que se destacam ‘zonas de paragem - estadas’ no lado 

nascente ensolarado e ‘zonas de passagem - deambulações’ no lado poente 

sombreado (figuras 47 e 48). 

Perante condições meteorológicas adversas, o espaço urbano da rua da Galeria de 

Paris (re)constitui-se com base numa (re)definição das áreas esplanadizadas em 

adjacência às janelas, às vitrines e/ou às portas das lojas. À excepção da ‘La 

Bohème’, a ‘Itaipú’, o ‘Era uma vez em Paris’, o ‘Portinho’ e o ‘Galeria de Paris’ 

mediam as actividades comerciais no arruamento e os usos exteriores através de 

mecanismos de protecção sobre os passeios poente e nascente, como toldos ou 

pára-sóis. Face ao período soalheiro, verifica-se uma ruptura das acções de estada 

nas esplanadas e dos movimentos de deambulação na rua, em que as dinâmicas 

sociais tendem a cingir-se aos espaços interiores dos rés-do-chão. 

 

                                                                    
199 Em termos de modelos de funcionamento, o horário de abertura do ‘Portinho’ é às 07h, da ‘Itaipú’ 

é às 08h, do ‘Galeria de Paris’ é às 8.30h, do ‘Era uma vez em Paris’ é às 14h, e da ‘La Bohème’ é às 

15h. 
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Figura 45. Esquema da composição espacial, até às 14h.  
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Figura 46. Esquema da configuração espacial-social, até às 14h.  
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Figura 47. Esquema da composição espacial, depois das 14h. 
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Figura 48. Esquema da configuração espacial-social, depois das 14h.  
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5 de dezembro, 2015. 13:57.       5 de dezembro, 2015. 13:58. 

 

5 de dezembro, 2015. 14:02.       5 de dezembro, 2015. 14:04.  

 

5 de dezembro, 2015. 13:59.       5 de dezembro, 2015. 13:58. 

Figura 49. Fotografias no ‘Família desce à rua’.  
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Dias de ‘Família desce à rua’ 

 

No contexto excepcional do ‘Família desce à rua’, em fins de semana200, o espaço 

da rua da Galeria de Paris constitui-se com base em apropriações contingentes nas 

zonas de passeio e de estacionamento, que ocupam os espaços exteriores dos 

mecanismos esplanadizados do período diurno (figura 49). Nas lógicas feirantes, 

instalam-se duas faixas laterais de bancas-tendas e outros elementos técnicos que, 

além de (re)comporem um ‘plano de montras’ em analogia às lojas ‘Marques 

Soares’ e ‘Fernandes Mattos’, redefinem uma nova sequência espacial ‘corredor-

bancas-via-bancas-corredor’ (figura 50). Perante os modos de ocupação, 

reconfiguram-se as movimentações sociais através de uma via central que se 

constitui numa ‘zona de paragem - estada’ para as actividades artísticas-criativas 

do ‘mercado de rua’, e duas vias laterais que se constituem em ‘zonas de passagem 

- deambulação’ para as práxis comerciais dos diversos rés-do-chão (figura 51). 

 

                                                                    
200 O ‘Família desce à rua’ acontece nos primeiros fins-de-semana e nos terceiros domingos de cada 

mês. 
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Figura 50. Esquema da composição espacial.  



3. Estudo cartográfico da rua, 2016 e 2017 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Esquema da configuração espacial-social.  
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5. ‘Brinquedos e Petiscos’, 6. ‘Alma’, 7. ‘Xico Queijo’, 8. ‘Casa do Livro’, 9. ‘Itaipú’, 10. ‘É Prá 

Poncha’, 12. ‘Fabrik’, 13. ‘HD bar to be Wild’, 15. ‘Era uma vez em Paris’, 16. ‘Portinho’,               

17. ‘Sushihana’, 18. ‘More Club’, 19. ‘Galeria de Paris’, 20. ‘Café au Lait’, 21. ‘La Bohème’. 

Figura 52. Modelos de funcionamento nocturnos, rés-do-chão poente e nascente. 

Figura 53. Panoramas comuns da rua. 

 

Figura 54. Panoramas excepcionais da rua.  
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Os cenários urbanos nocturnos 

 

“(…) a crescente dessincronização nas ‘vidas’ de cada um e nas vidas de 

‘uns com os outros’, permite uma maior e mais diversa utilização de cada 

espaço, em diferentes momentos do dias (…)”201. 

 

No estudo urbano dos cenários nocturnos definiu-se um ‘passagem’ quotidiana na 

rua da Galeria de Paris, da rua de Santa Teresa para a rua das Carmelitas, em que 

se observou os modelos morfológicos e programáticos do arruamento conforme as 

‘referências limite’ dos rés-do-chão e dos passeios-vias públicos. Tal qual no 

processo diurno, através de uma descrição geral dos planos das fachadas e do chão, 

anotou-se as ocupações e/ou as apropriações base subjacentes às dinâmicas 

culturais-comerciais e às movimentações sociais, que fundamentavam as acções de 

utilização no contexto da ‘movida portuense’ (figura 52). Assim, possibilitou-se 

cartografar as composições espaciais e as configurações espaciais-sociais na ‘zona 

das Galerias’ mediante os dias semanais, entre as 18h e as 04h (figuras 53 e 54). 

Na extremidade norte da rua da Galeria de Paris define-se uma zona de interacção 

física e visual com a rua de Santa Teresa e com a praça Guilherme Gomes 

Fernandes através da loja-gaveto ‘HD Bar to be Wild’. Neste rés-do-chão, as 

condições visuais tomam uma dimensão funcional mediante a iluminação artificial, 

em que as vitrines transparentes com decorações temáticas instituem relações 

físicas entre os arruamentos da zona das Carmelitas. E, em analogia ao display 

‘HD’, destacam-se outros letreiros e/ou sinais luminosos, no exterior, que destacam 

as actividades comerciais no contexto exterior da rua. 

Nos edifícios adjacentes, as relações exterior-interior do ‘Fabrik’ e do ‘É Prá 

Poncha’ constituem-se através de vitrines transparentes com displays de 

iluminação colorida possibilitam um enquadramento visual dos ‘ambientes de bar’ 

e uma generalização física do ‘contexto festivo’ no arruamento (figura 55). No 

‘Fabrik’, o processo de acesso evidencia-se com um degrau em pedra granítica, ao 

qual se anexam candeeiros laterais para destacar a zona de entrada e para marcar o 

plano da fachada. Ao invés, o processo de acesso no ‘É Prá Poncha’ concretiza-se 

num vestíbulo com um degrau pedra granítica que salienta uma escala funcional de  
                                                                    
201 RIO FERNANDES, José; CHAMUSCA, Pedro; FERNANDES, Inês - Avenida dos Aliados e 

Baixa do Porto: usos e movimentos. Porto: Porto Vivo: SRU, 2014. ISBN 9789899833548, p. 120. 
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Figura 55. Bar ‘É Prá Poncha’.        Figura 56. Restaurante ‘Sushihana’. 

 

Figura 57. Restaurante ‘Galeria de Paris’.    Figura 58. Petiscaria ‘Xico Queijo’. 

 

Figura 59. Petiscaria ‘Xico Queijo’.     Figura 60. Bar ‘Alma’.  
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‘descontinuidade’ entre o meio interior e o plano exterior.  

No lado nascente, o clube ‘Era uma Vez em Paris’ evidencia um carácter físico-

visual análogo ao panorama diurno, sem quaisquer displays luminosos, sonoros ou 

decorativos, vinculando-se exclusivamente aos ambientes interiores. De modo 

diverso, o café ‘Portinho’ e a pastelaria ‘Itaipú’ instalam projectores fluorescentes 

no plano da fachada que tencionam destacar ‘zonas de estada’ exterior, tal qual os 

mecanismos esplanadizados diurnos. Apesar dos modelos comerciais ‘populares’ e 

‘não-nocturno’, estes rés-do-chão tentam aproximar-se das lógicas anónimas e 

buliçosas de ‘sair à noite’ como ‘lojas para conversar e conviver entre amigos’. 

Em lados opostos, as relações visuais do clube ‘Casa do Livro’ e do restaurante 

‘Sushihana & The Gin House’ concretizam um ‘espaço de fragmentação’ exterior-

interior através de vitrines translúcidas com estores metálicos e com ripas de 

madeira, respectivamente (figura 56). Tal qual no ‘Era uma Vez em Paris’, estes 

elementos tipológicos possibilitam mediar o processo de reconhecimento e definir 

os ‘graus de visibilidade’ com base no plano exterior. Estes rés-do-chão 

apresentam dispositivos físicos dissemelhantes, em que no ‘Sushihana & The Gin 

House’ constitui-se através de um degrau em pedra granítica e no ‘Casa do Livro’ 

evidencia-se através de um patamar com gradeamento metálico, que conformam 

tipos de vestíbulo, acentuando as intenções funcionais dos dispositivos visuais. 

Em adjacência ao ‘Sushihana & The Gin House’, a discoteca ‘More Club’ 

representa uma ‘peça de ruptura físico-visual’ com o contexto exterior do 

arruamento, mediante um degrau em pedra granítica e uma vitrine com estores e/ou 

cortinas opacos. No período de funcionamento nocturno, destacam-se diversos 

displays luminosos que coloram o plano da fachada, sem definir qualquer relação 

interior-exterior. No lado nascente, o ‘Galeria de Paris’ (re)apresenta os ambientes 

interiores e os itens temáticos através de iluminações artificiais, com a 

denominação do restaurante, nas áreas de vitrines e do vestíbulo sobre o plano da 

fachada (figura 57). 

No lado poente, as relações exterior-interior da petiscaria ‘Xico Queijo’, do bar 

‘Alma’ e do restaurante ‘Brinquedos e Petiscos’ definem-se através de uma soleira 

em pedra granítica e em chapa metálica, respectivamente, que intersectam os 

limiares físicos entre os pavimentos análogos das lojas e da rua (figuras 59 e 60). 

No exemplo da ‘Xico Queijo’ e do ‘Brinquedos e Petiscos’, as zonas de acesso 

físico constituem as zonas de reconhecimento visual, mediante vitrines  
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Figura 61. Restaurante ‘Brinquedos e Petiscos’.  Figura 62. Bar ‘Café au Lait’. 

 

Figura 63. Loja ‘ Marques Soares’.      Figura 64. Loja ‘Fernandes Mattos’.  
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transparentes amovíveis. Nestes rés-do-chão, os mecanismos esplanadizados 

destacam uma ‘área de dilatação’ dos ambientes interiores sobre a rua através de 

displays luminosos no ‘Alma’, e de decorações temáticas, no ‘Brinquedos e 

Petiscos’ e no ‘Xico Queijo’, evidenciando-os como pontos centrais ‘da noite’ 

(figura 58). 

Na extremidade sul da rua da Galeria de Paris, o bar ‘Café au Lait’ representa uma 

‘peça de fecho’ no lado nascente com a rua das Carmelitas. Este rés-do-chão 

apresenta zonas de acesso, com degraus em pedra granítica, que coincidem as 

zonas de reconhecimento que constituem um background para diversas instalações 

artísticas temporárias, oportunizando estadas e deambulações nocturnas, tal como 

no ‘Brinquedos e Petiscos’ (figuras 61 e 62). Em adjacência, a petiscaria ‘La 

Bohème’ define relações exterior-interior análogo ao período diurno, através de um 

mecanismo esplanadizado ocasional até às 22h. 

Apesar do encerramento nocturno, a ‘Fernandes Mattos’ e a ‘Marques Soares’ 

constituem zonas de remate e de interacção com o arruamento adjacente, através do 

carácter físico-visual das lojas-gaveto. Em ambos os rés-do-chão, evidenciam-se 

letreiros néon e dispositivos luminosos nos planos das fachadas, com as respectivas 

denominações comerciais, que conformam painéis publicitários (figuras 63 e 64). 

Estes dispositivos espaciais possibilitam apresentar e destacar a rua da Galeria de 

Paris para as movimentações sociais que surgem da zona envolvente à rua das 

Carmelitas. 

Em síntese, a constituição-base dos cenários nocturnos remetem para as condições 

formais e funcionais dos rés-do-chão subjacentes aos meios visuais e a mecanismos 

de esplanada e de luminosidade-sonoridade, que fundamentam as actividades de 

lazer e de diversão entre as diversas espacialidades da rua como os passeios, o 

estacionamento ou a via central. Para cartografar os panoramas comuns e 

excepcionais, caracterizou-se as composições espaciais que conformam o contexto 

exterior e o plano da rua, no qual se fundamentam os diversos usos sociais do 

bulício quotidiano das sequências temporais ‘domingo a quarta-feira’ e ‘quinta-

feira a sábado’. 
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25 de fevereiro, 2016. 19:41.       25 de fevereiro, 2016. 19:40. 

 

30 de abril, 2016. 23:06.        30 de abril, 23:07. 

Figura 65. Fotografias no período noite.  
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Dias à noite 

 

No contexto semanal à excepção de segunda-feira, o espaço urbano da rua da 

Galeria de Paris constitui-se com base nas características físicas e nos formatos 

visuais dos rés-do-chão subjacentes aos diversos mecanismos esplanadizados do 

‘Brinquedos e Petiscos’, do ‘Alma’, da ‘Xico Queijo’ e da ‘Itaipú’, no lado poente, 

do ‘Era uma vez em Paris’, do ‘Portinho’, do ‘Galeria de Paris’ e da ‘La Bohème’, 

no lado nascente202 (figura 65). Mediante as lógicas nocturnas, definem-se diversas 

dinâmicas comerciais de ‘tapear’, de ‘petiscar’ e/ou de ‘jantar’ que se vinculam às 

práticas quotidianas de lounge e de chill out e, assim, reconfiguram os modos de 

ocupação no espaço exterior do arruamento conforme os modelos de 

funcionamento das lojas (figura 66). Entre as 18h e as 00h, os diversos rés-do-chão 

evidenciam diversas sonoridades, iluminações e decorações que instituem as 

utilizações espaciais entre as ‘zonas de paragem - estadas’ das esplanadas e as 

‘zonas de passagem - deambulações’ dos passeios, e produzem contextos de 

apropriação da via central inerentes às inúmeras movimentações sociais entre os 

lados poente e nascente (figura 67). 

 

                                                                    
202 Em termos de modelos de funcionamento, o horário de abertura do ‘Brinquedos e Petisco’ é às 

19h, do ‘Alma’ é às 17h, e da ‘Xico Queijo’ é às 18h, do ‘Casa do Livro’ é às 21h, do ‘É Prá Poncha’ 

é às 17h, do ‘Fabrik’ é às 18h, do ‘HD bar to be Wild’ é às 18h, da ‘More Club’ é às 23h, e do ‘Café 

au Lait’ é às 21.30h. 
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Figura 66. Esquema da composição espacial.  
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Figura 67. Esquema da configuração espacial-social. 
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28 de junho, 2016. 19:39.        28 de junho, 2016. 19:39.  

Figura 68. Fotografias no ‘S. João’.  
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Dias de ‘S. João’ 

 

No contexto excepcional do S. João, o espaço urbano da rua da Galeria de Paris 

constitui-se, exclusivamente, com base nos mecanismos esplanadizados adjacentes, 

no lado poente do arruamento, do ‘Brinquedos e Petiscos’, do ‘Alma’, da ‘Xico 

Queijo’, da ‘Itaipú’, do ‘HD Bar to be Wild’, do ‘Era uma vez em Paris’, do 

‘Portinho’ e do ‘Galeria de Paris’ (figura 68). Nas lógicas festivas, instalam-se 

diversas mesas e cadeiras no passeio-estacionamento poente, com 4,1 metros, que 

recompõem as dimensões funcionais do arruamento através de uma nova sequência 

espacial ‘esplanadas-estrada-passeio’ (figura 69). Perante os modos de ocupação, 

redefinem-se as movimentações sociais entre uma ‘zona de paragem - estadas’, no 

lado poente, que as actividades comerciais exteriores e uma ‘zona de passagem - 

deambulações’, no lado nascente, para a práxis nocturna comum entre os rés-do-

chão e/ou os arruamentos adjacentes203 (figura 70). 

 

                                                                    
203 Nos dias de ‘S. João’ verificam-se diversas apropriações sociais sobre elementos urbanos, tal 

como a utilização constante de pilaretes-postes para quem manuseia o telemóvel, de passeios-degraus 

para quem contempla as pessoas, ou das vitrines-paredes para quem espera por alguém. 
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Figura 69. Esquema da composição espacial.  
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Figura 70. Esquema da configuração espacial-social.  
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1 de maio, 2016. 01:00.        1 de maio, 2016. 01:00. 

 

18 de abril, 2016. 02:16.        18 de abril, 2016. 02:17.  

Figura 71. Fotografias no botellón.  
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Dias de botellón 

 

No contexto semanal à excepção de segunda-feira, o espaço urbano da rua da 

Galeria de Paris constitui-se com base nas características físicas e nos formatos 

visuais dos diversos rés-do-chão, e nos mecanismos esplanadizados do 

‘Brinquedos e Petiscos’, do ‘Alma’, da ‘Xico Queijo’ e da ‘Itaipú’, que instituem 

as práticas quotidianas ‘movida portuense’ no lado poente (figura 71). Mediante as 

lógicas botellón, definem-se diversas movimentações sociais que (re)configuram os 

modos de usos no espaço exterior do arruamento, em diversas fases semanais e 

horárias: entre domingo e quarta-feira, as ocupações espaciais coincidem com os 

modelos de funcionamento, até às 02h, do ‘Brinquedos e Petiscos’, do ‘Alma’, da 

‘Xico Queijo’ e da ‘Itaipú’ (figuras 72 e 73), e entre quinta-feira e sábado, as 

apropriações espaciais processam-se através de utilizações indefinidas e variáveis 

no espaço exterior do arruamento, a par com as actividades comerciais, até às 04h, 

do ‘Brinquedos e Petiscos’ e do ‘Alma’204 (figuras 74 e 75). Ou seja, verificam-se 

diversas deambulações-estadas entre os lados poente e nascente, em que as ‘zonas 

de paragem’ coincidem com as ‘zonas de passagem’ nos passeios, no 

estacionamento e/ou na via central através de uma ‘reconfiguração de utilização e 

de funcionalidade’ do arruamento205, sobretudo na extremidade norte com a rua de 

Santa Teresa. 

 

                                                                    
204 Entre quinta-feira e sábado, o horário de encerramento da ‘Xico Queijo’, da ‘Itaipú’ e da ‘La 

Bohème’ é às 02h, do ‘Galeria de Paris’ é às 03h, do ‘Brinquedos e Petiscos’, do ‘Alma’, do ‘Casa do 

Livro’, do ‘É Prá Poncha’, do ‘Fabrik’, do ‘HD Bar to be Wild’, do ‘Era uma vez em Paris’, do 

‘Portinho’ e do ‘Café au Lait’ é às 04h, e da ‘More Club’ é às 06h. 
205 Entre pilaretes e postes, passeios e estrada, parapeitos e degraus, vitrines e janelas, paredes e 

portas, árvores e papeleiras, (re)definem-se as acções individuais e/ou colectivas e formula-se um 

‘panorama de rua’ buliçoso e caótico. 
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Figura 72. Esquema da composição espacial, até às 02h. 
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Figura 73. Esquema da configuração espacial-social, até às 02h.  
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Figura 74. Esquema da composição espacial, de quinta-feira a domingo depois das 04h. 
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Figura 75. Esquema da configuração espacial-social, de quinta-feira a domingo depois das 04h.  
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Notas 

 

“(...) as formas urbanas não têm apenas a ver com concepções estéticas, 

ideológicas, culturais ou arquitectónicas, mas encontram-se 

indissociavelmente ligadas a comportamentos, à apropriação e à utilização 

do espaço, e à vida comunitária dos cidadãos (...)”206. 

 

Após um estudo-investigação no terreno, apresentou-se um ensaio cartográfico em 

que se explorou os diversos cenários urbanos com base nas ocupações e nas 

apropriações quotidianas subjacente às características morfológicas e 

programáticas dos rés-do-chão. E através das actividades culturais, das dinâmicas 

comerciais e dos usos sociais que definem as deambulações e estadas, reflectiu-se 

sobre as configurações comuns e/ou excepcionais dos panoramas citadinos. Assim, 

é de salientar que esta abordagem prática representa uma ‘análise e interpretação 

da rua da Galeria de Paris, entre 2016 e 2017’, em que as contingências espaciais e 

socioculturais consideram os modos de vida na actualidade e, por essa razão, não 

possibilitam um ‘mapeamento síntese’. 

Perante as hipóteses introdutórias, verificou-se que o contexto espacial do 

arruamento surge de um processo de desenvolvimento que se foi (re)adequando às 

políticas urbanas de cada época e (re)concertando as práticas quotidianas e as 

vivências citadinas. Entre tempos, as fases de (re)construção, de (re)transformação 

e de (re)utilização do espaço urbano foram possibilitando diversas reformulações 

do ‘espaço social’ que definiram as concepções de ‘vida’ e de ‘movida’ da actual 

cidade portuense. Tal como se explicitou nos capítulos 1 e 2, a rua da Galeria de 

Paris evidencia diversas referências projectuais e metodológicas, inerentes aos 

valores temporais da modernidade e da contemporaneidade, que fundamentaram os 

episódios históricos e que constituíram a trama urbana da zona das Carmelitas. 

No plano de urbanização de Marques da Silva (1902-1919), a ideia de arruamento-

passagem com influências académicas parisienses, além de fundar os planos 

arquitectónicos actuais, possibilitou (re)implantar um âmbito comercial na época 

novecentista à semelhança do bulício central dos ‘Ferros Velhos’ (1833). E no 

processo de intervenção da ‘Capital Europeia da Cultura’ (1997-2001), o projecto-  
                                                                    
206 LAMAS, José - Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2010. ISBN 9789723109030, p. 28. 
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de-chão de Virgínio Moutinho, além de fundar o panorama urbanístico das ruas, 

possibilitou (re)definir novas actividades culturais, desde 2011, em analogia aos 

ambientes intelectuais das passages-galeries. Assim, constatou-se uma analogia 

binomial entre as dimensões espacial e sociocultural entre tempos, através da qual 

se tenciona explorar os cenários urbanos. 

Mediante observações, anotações e descrições na rua da Galeria de Paris, verificou-

se que se constituem exemplos comuns e/ou excepcionais que explicitam os 

panoramas quotidianos, subjacente ao ‘sítio das Carmelitas’ e à ‘zona das 

Galerias’. Entre as condições limitâneas dos rés-do-chão, (re)definem-se diversas 

ocupações e apropriações no espaço exterior do arruamento em conformidade com 

as dinâmicas socioculturais, e vice-versa. E, inferiu-se que os ideais comerciais 

e/ou os eventos culturais (re)formulam diversas configurações e composições 

constantes e/ou periódicas que se representou na cartografia fotográfica-

esquemática. 

Nos cenários comuns, os usos sociais vinculam-se aos diversos mecanismos 

esplanadizados dos rés-do-chão, em adjacência aos planos de fachada, que 

possibilitam deambulações-estadas no contexto exterior em analogia física e visual 

com os ambientes interiores: 

. No período diurno, as movimentações individuais-colectivas centralizam-se no 

restaurante ‘Galeria de Paris’ em que se viabiliza uma interacção exterior-interior 

mediante uma zona de esplanada em dimensão longitudinal ao plano de fachada-

vitrine. Através do carácter ‘de limite’, este rés-do-chão define as práticas 

quotidianas perante a ‘Itaipú’ e o ‘Portinho’, no turno matutino, e o ‘Era uma vez 

em Paris’ e a ‘La Bohème’, no turno vespertino. No exemplo de outras lojas 

comerciais, as condições de acesso e de reconhecimento remetem para ‘intenções 

de ruptura’ com as áreas esplanadizadas e com o espaço da rua, sobretudo no ‘Era 

uma vez em Paris’ e na ‘La Bohème’. 

. No período nocturno, as acções individuais e /ou colectivas evidenciam-se na 

petiscaria ‘Xico Queijo’, no bar ‘Alma’ e, também, no ‘Brinquedos e Petiscos’ em 

que se define uma interacção exterior-interior através de zonas de esplanada 

adjacentes. No caso da ‘Xico Queijo’ as zonas de acesso coincidem com as zonas 

de reconhecimento que promovem uma relação física e visual sobre o contexto 

exterior da rua, centralizando as movimentações sociais. E, a ‘Itaipú’, o ‘Era uma 

vez em Paris’, o ‘Portinho’, o ‘Galeria de Paris’ e a ‘La Bohème’ (re)evidenciam 

os carácteres comerciais-culturais quotidianas da sequência diurna.  
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Nos cenários excepcionais, os usos sociais vinculam-se, exclusivamente, às 

contingências formais e funcionais do contexto exterior, no plano do chão no 

arruamento, em que os rés-do-chão representam ‘limites laterais’ que balizam as 

diversas ocupações e/ou apropriações dos cidadãos: 

. No ‘Família desce à rua’, as espacialidades funcionais do arruamento redefinem-

se através de diversos mecanismos técnicos ‘de rua’, conformando um novo plano 

exterior. Neste panorama diurno, as áreas de esplanada tornam-se zonas de ligação 

aos rés-do-chão comerciais, e as áreas de estacionamento tornam-se zonas de 

ocupação-apropriação feirantes. Mediante esta constituição morfológica, 

produzem-se novos modos de deambulação-estada periódicos através de uma zona 

central de ‘passeio’ e de faixas laterais de ‘bancas e/ou tendas’, que definem as 

movimentações sociais no âmbito cultural-artístico do mercado. 

. No caso do S. João, as espacialidades formais do arruamento suportam um novo 

formato exterior, em que os mecanismos esplanadizados implantam-se no lado 

poente. Neste panorama nocturno, as diversas áreas de esplanadas, em adjacência, 

preenchem as dimensões transversais do passeio-estacionamento e produzem uma 

zona de estadas exclusiva, com objectos decorativos, sonoros e luminosos. 

Mediante esta constituição morfológica, redefine-se uma zona de deambulação no 

lado nascente e na via central que oportunizam diversas ocupações e apropriações 

perante os elementos construtivos e técnicos, em analogia às práticas programáticas 

do lado poente. 

. Nos episódios botellón, as movimentações sociais centram-se no espaço exterior 

do arruamento, entre passeio, estacionamento e estrada, caracterizando-se como 

ocupações e apropriações ocasionais e transitórias. Neste panorama nocturno, as 

acções individuais e/ou colectivas (re)evidenciam, constantemente, as 

espacialidades da rua sem qualquer vínculo aos ‘sistemas-limite’ ou às actividades 

comerciais. No caso do ‘Brinquedos e Petiscos’, do ‘Alma’, da ‘Xico Queijo’ e da 

‘Itaipú’, os mecanismos esplanadizados representam ‘pontos de apoio’ aos usos 

sociais inerentes às dinâmicas botellón. 

Assim, considera-se que os ‘cenários comuns’ definem-se pelas actividades 

comerciais nos mecanismos esplanadizados e pelo carácter físico dos rés-do-chão, 

em que os contextos espaciais instituem as dinâmicas sociais entre tipos de acções, 

deambulações e/ou estadas. Ao invés, os ‘cenários excepcionais’ definem-se pelas 

actividades culturais, artísticas-criativas ou lazer-entretenimento, entre as  
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espacialidades exteriores e o carácter visual da rua da Galeria de Paris, em que os 

contextos socioculturais fundam as ocupações e as apropriações espaciais. 

Perante a analogia dicotómica ‘espacial-social’ torna-se possível reflectir sobre os 

espaços urbanos, através dos contextos ‘morfológico-programático’ e ‘formal-

funcional’, considerando as dimensões socioculturais subjacentes à práxis 

quotidiana na zona das Carmelitas e na cidade do Porto. Através do estudo 

exemplar da rua da Galeria de Paris, alvitra-se uma abordagem teórica que 

contextualiza o processo histórico inerente aos critérios referenciais dos planos-

projectos urbanos, num tempo alargado. E, propõe-se uma abordagem prática que 

investiga a realidade actual, considerando as condições constantes do plano 

arquitectónico e urbanístico, e as características variáveis das actividades 

comerciais, das programações culturais e das movimentações sociais, num tempo 

curto. 

Assim, este ensaio cartográfico não tenciona apresentar qualquer operação urbana 

para a rua da Galeria de Paris, mas definir uma metodologia de estudo geral 

concertando os valores arquitectónicos e urbanísticos do âmbito espacial com as 

dimensões antropológicas-sociológicas do âmbito sociocultural, para fundamentar 

acções de reformulação e/ou de restruturação no tempo futuro. “(...) a arte de 

composição urbana reside na capacidade de criar universos diferenciados, 

simultaneamente, distintos e interligados através de articulações subtis, dispondo 

de variados elementos, qualificando estes espaços e promovendo a deambulação. 

Isto supõe desenhar a passagem entre a rua e o ambiente próprio, entre o espaço 

público e o espaço privado, mediante transições ténues, com espaços destinados ao 

conjunto social, de outros que são comuns ao habitantes de um edifício, e de outros 

reservados aos ocupantes de uma caixa de escadas (...)”207. 

 

                                                                    
207 BONNIN, Philippe (dir.) - Architecture: espace pensée, espace vécu. Paris: Éditions Recherches, 

2007. ISBN 9782862220590, p. 174. 
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Figura 1. Panorama quotidiano em Paris, 1830. 

BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris:  

Éditions du Cerf, 2002. ISBN 9788074840272, p. 481.  

Figura 2. Planta de Haussmann para a cidade de Paris, 1854-1889. 

http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/NCSULIB~1~1. Tratamento sobre imagem. 

Figura 3. Panorama quotidiano na ‘avenue de l’Opéra’ em Paris, 1890. 

http://www.en-noir-et-blanc.com/Vieux-Paris/Avenue%20de%20Opera%20vers 

%201888.jpg 

Figura 4. Planta da cidade do Porto, zona das Carmelitas e avenida dos Aliados, 

1864. 

Biblioteca Nacional de Portugal, cota CC-261-A. Tratamento sobre imagem. 

Figura 5. Panorama quotidiano na rua das Carmelitas no Porto, 1920. 

http://2.bp.blogspot.com/-7nco2EAU9m8/U8HGybxrJ3I/AAAAAAAAHto/2La 

7a_cneA4/s1600/Rua+das+Carmelitas+-+Armazéns+do+Anjo.jpg 

Figura 6. Panorama quotidiano na avenida dos Aliados no Porto, 1930. 

https://nocentenariodaavenida.up.pt/albums/4-memoria-fotografica-/content/ave 

nida -dos-aliados-decada-de- 30/lightbox/. Arquivo de António Menéres. 

Figura 7. Desenhos de passages-galeries em Paris, antes de 1852. 

BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris:  

Éditions du Cerf, 2002. ISBN 9788074840272, p. 65. 

Figura 8. Esquema de passages-galeries em Paris, depois de 1870. 

Esquema da autora. 

Figura 9. Fotografia nas ‘Galeries Saint Hubert’. 

https://www.wdl.org/en/item/4143/ 

Figura 10. Fotografias na ‘Kaisergalerie’, 1881, e na ‘Galleria Vittorio Emanuele’, 

1880. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Berlin%2C_Innenansicht_d

er_Kaisergalerie_1881%2C_Foto_von_Hermann_Rückwardt.jpg 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mengoni#/media/File:Brogi,_Giacomo_(18

22-1881)_-_n._3837_-_Milano_-_Galleria_Vittorio_Emanuele_-_Architetto_Men 

goni.jpg  
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Figura 11. Planta esquemática de ‘passagens urbanas’ com a rua da Galeria de 

Paris, na actualidade. 

Esquema da autora. 

Figura 12. Fotografia na ‘Passage des Panoramas’. 

BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: 

Éditions du Cerf, 2002. ISBN 9788074840272, p. 850. 

Figura 13. Fotografia na ‘Passage de Choiseul’. 

BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: 

Éditions du Cerf, 2002. ISBN 9788074840272, p. 480. 

Figura 14. Fotografia no ‘Cabaret du Néant’. 

BENJAMIN, Walter - Paris, capitale du XIXe siécle (Passages). 3e édition. Paris: 

Éditions du Cerf, 2002. ISBN 9788074840272, p. 848. 

Figura 15. Planta geral dos sectores de intervenção, ‘Porto 2001 - Capital Europeia 

da Cultura’. 

MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do 

Programa de Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. 

ISBN 9789729483394, p. 42. Tratamento sobre imagem. 

Figura 16. Alçados esquemáticos de ‘passagens urbanas’ na rua da Galeria de 

Paris, na actualidade. 

Esquema da autora. 

Figura 17. Planta da cidade do Porto, zona das Carmelitas, 1834. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-CDT/A3-186. Tratamento sobre imagem. 

Figura 18. Panorama quotidiano nos ‘Ferros Velhos’, 1900. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-PST/2515.   

Figura 19. Planta de alinhamentos urbanísticos entre arruamentos, versão nº 1. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-TGA-CMP-02-077-009. Tratamento sobre 

imagem. 

Figura 20. Planta de alinhamentos urbanísticos entre arruamentos, versão nº 2. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-CDT-A4-068. Tratamento sobre imagem. 

Figura 21. Planta de urbanização para a zona das Carmelitas, 1903, versão nº 1. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-TGa-CMP-02-077-023. 
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Figura 22. Planta de urbanização para a zona das Carmelitas, 1903, versão nº 2. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-TGa-CMP-02-077-024. 

Figura 23. Planta de urbanização com a ‘rua comercial coberta’, 1903. 

Arquivo Histórico do Porto, cota D-CDT-A3-503. Tratamento sobre imagem. 

Figura 24. Alçados poente e nascente da rua da Galeria de Paris. 

Desenhos do Arquitecto Virgínio Moutinho. Reprodução da autora. 

Figura 25. Panorama quotidiano nas ruas das Carmelitas e dos Clérigos, 1930. 

ALVÃO, Domingos - A cidade do Porto na obra do fotógrafo Alvão: 1872-1946. 

Porto: Fotografia Alvão, 1993, p. 78-79. 

Figura 26. Planta de identificação da unidade operativa ‘zona das Carmelitas’, 

sector Oeste B. 

Esquema da autora.   

Figura 27. Planta estrutural para o ‘arruamento-passagem’, 2000. 

MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do 

Programa de Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. 

ISBN 9789729483394, p. 106. Reprodução da autora. 

Figura 28. Corte estrutural para o ‘arruamento-passagem’ e para os ‘rés-do-chão-

passagens’, 2000. 

MENDES, Manuel - Porto 2001: regresso à Baixa - Consulta para a elaboração do 

Programa de Requalificação da Baixa Portuense. Porto: FAUP Publicações, 2000. 

ISBN 9789729483394, p. 106. Reprodução da autora.  

Figura 29. Fotografias ‘antes e depois’ das ruas da Galeria de Paris e de Cândido 

dos Reis. 

ALVES DA SILVA, Augusto [et al.] - Registos de uma transformação. Lisboa: 

Porto 2001, S.A. Departamento de renovação urbana, 2002. ISBN 9789728157932, 

p. 150-155. 

Figura 30. Fotografia de acção performativa na rua da Galeria de Paris. 

https://www.facebook.com/391479014254636/photos/rpp.391479014254636/1114 

313698637827/?type=3&theater  

Figura 31. Fotografias do festival galerista na rua Miguel Bombarda. 

http://www.portolazer.pt/galeria/inauguracoes-simultaneas-de-miguel-bombarda_2 
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Figura 32. Fotografias de botellón na rua da Galeria de Paris. 

http://www.porto.pt/noticias/camara-do-porto-quer-novas-regras-da-movida-da- 

baixa 

Figura 33. Fotografias do festival ‘NOS D’Bandada 2017’ na rua de Passos 

Manuel. 

Fotografias de Jorge Alves. 

Figura 34. Planta esquemática da ‘vida diurna’ portuense. 

Esquema da autora. 

Figura 35. Planta esquemática da ‘movida nocturna’ portuense. 

Esquema da autora.  

Figura 36. Modelos de funcionamento diurnos, rés-do-chão poente e nascente. 

Esquema da autora. 

Figura 37. Panoramas comuns da rua. 

Fotografias da autora. 

Figura 38. Panoramas excepcionais da rua. 

Fotografia da autora. 

https://www.facebook.com/hdbartobewild/photos/a.964693796879914.107374182

9.903515669664394/1859302264085725/?type=3&theater 

Figura 39. Loja ‘Fernandes Mattos’. 

Fotografia da autora. 

Figura 40. Petiscaria ‘La Bohème’. 

Fotografia da autora. 

Figura 41. Restaurante ‘Galeria de Paris’. 

Fotografias da autora. 

Figura 42. Pastelaria ‘Itaipú’. 

Fotografia da autora. 

Figura 43. Café ‘Portinho’. 

Fotografia da autora.  

Figura 44. Fotografias no período soalheiro e/ou chuvoso. 

Fotografias da autora. 
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Figura 45. Esquema da composição espacial, até às 14h. 

Esquema da autora.  

Figura 46. Esquema da configuração espacial-social, até às 14h. 

Esquema da autora. 

Figura 47. Esquema da composição espacial, depois das 14h. 

Esquema da autora. 

Figura 48. Esquema da configuração espacial-social, depois das 14h. 

Esquema da autora. 

Figura 49. Fotografias no ‘Família desce à rua’. 

Fotografias da autora. 

Figura 50. Esquema da composição espacial. 

Esquema da autora. 

Figura 51. Esquema da configuração espacial-social. 

Esquema da autora. 

Figura 52. Modelos de funcionamento nocturnos, rés-do-chão poente e nascente. 

Esquema da autora. 

Figura 53. Panoramas comuns da rua. 

Fotografias da autora. 

Figura 54. Panoramas excepcionais da rua. 

Fotografias da autora. 

Figura 55. Bar ‘É Prá Poncha’. 

Fotografia da autora. 

Figura 56. Restaurante ‘Sushihana’. 

Fotografia da autora. 

Figura 57. Restaurante ‘Galeria de Paris’. 

Fotografia da autora. 

Figura 58. Petiscaria ‘Xico Queijo’. 

https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189180-d6857057-Reviews-

Xico_Queijo-Porto_Porto_District_Northern_Portugal.html#photos;geo=189180& 

detail=6857057&ff=104068778&albumViewMode=hero&aggregationId=101&alb

umid=101&baseMediaId=104068778&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=- 
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1&filter=7&autoplay= 

Figura 59. Petiscaria ‘Xico Queijo’. 

Fotografia da autora. 

Figura 60. Bar ‘Alma’. 

Fotografia da autora. 

Figura 61. Restaurante ‘Brinquedos e Petiscos’. 

https://www.google.com/maps/uv?hl=pt-PT&pb=!1s0xd2464e2ee084671%3A0 

x1dbc431fabfc4d55!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2

m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps%3A

%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO2WHF16fgMAG51XtYD

x9D1xMW8qROfakZ7UaRr%3Dw86-h87-n-kno!5smuseu%20dos%20presuntos% 

20downtown%20-%20Pesquisa%20Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipNmWH 

hyR03wEzdHonIFvpzCiJzIgOTiLkK9b7YS 

Figura 62. Bar ‘Café au Lait’. 

https://www.google.com/maps/uv?hl=pt-PT&pb=!1s0xd2464e2ee0fa609:0xd10 

4052f50301c8b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1

m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.goog

leusercontent.com/p/AF1QipO21cWFRjTU533CqcTPN8rCdAKmTwT4LUTkqT8

j%3Dw106-h160-k-no!5scafé+au+lait+porto+-+Pesquisa+Google&imagekey=!1e 

10!2sAF1QipO21cWFRjTU533CqcTPN8rCdAKmTwT4LUTkqT8j&sa=X&ved=

0ahUKEwjboOC4zJzbAhWJuxQKHTatBAgQoioIngEwDg 

Figura 63. Loja ‘Marques Soares’. 

Fotografia da autora. 

Figura 64. Loja ‘Fernandes Mattos’. 

Fotografia da autora. 

Figura 65. Fotografias no período noite. 

Fotografias da autora. 

Figura 66. Esquema da composição espacial. 

Esquema da autora. 

Figura 67. Esquema da configuração espacial-social. 

Esquema da autora.  
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Figura 68. Fotografias no ‘S. João’. 

Fotografias da autora. 

Figura 69. Esquema da composição espacial. 

Esquema da autora. 

Figura 70. Esquema da configuração espacial-social. 

Esquema da autora. 

Figura 71. Fotografias no botellón. 

Fotografias da autora. 

Figura 72. Esquema da composição espacial, até às 02h. 

Esquema da autora. 

Figura 73. Esquema da configuração espacial-social, até às 02h. 

Esquema da autora. 

Figura 74. Esquema da composição espacial, de quinta-feira a domingo depois das 

04h. 

Esquema da autora. 

Figura 75. Esquema da configuração espacial-social, de quinta-feira a domingo 

depois das 04h. 

Esquema da autora. 



 



 


