
Resumo 
 
A paisagem construída é o resultado da relação dinâmica do Homem com o ambiente, 

ao longo de sucessivos séculos de história. É no meio construído, e particularmente no 

meio urbano, que estão consubstanciadas culturas e sociedades. Estas representam-se 

no espaço onde imprimem os seus símbolos. 

Os centros das cidades antigas são sempre lugares de referência e identidade de uma 

cultura e sociedade que aí construiu um imaginário colectivo. No entanto, estas áreas 

distanciam-se das expectativas inerentes aos modelos de vida contemporâneos, de 

uma sociedade repleta de contradições e em permanente mudança. Os centros 

históricos, abandonados, apresentam-se frequentemente como áreas fragmentadas e 

obsoletas. 

Sendo no espaço partilhado que a sociedade se exprime, se representa e se identifica, 

as práticas de conservação e de reabilitação da cidade passam inevitavelmente pela 

requalificação do espaço público enquanto suporte de toda a praxis urbana. 

Associada a todos os diversos componentes do espaço público, como o mobiliário 

urbano, a vegetação e a iluminação, a comunicação gráfica, que se intensifica na 

paisagem urbana, assume um forte contributo na organização do espaço público e na 

sua legibilidade. É acima de tudo, uma forma de o Homem regular as complexas 

funcionalidades colectivas e também de se exprimir, de se apropriar da cidade e de lhe 

introduzir referências. 

Os sistemas de comunicação gráfica, seja de identificação, de informação de 

regulação, comercial, etc, assumem um particular desempenho na requalificação do 

ambiente visual urbano, na conservação do património edificado e na interpretação da 

cidade na sua estrutura e significados. 

 
 
Abstract 
 

The built landscape is the reflex of the relationship between Mankind and the 

environment, along successive history centuries. It is in the built ground, and specifically 



on the urban ground, that cultures and communities are consolidated. Those are 

represented on the space where theirs symbols are impressed. 

The centres of the ancient towns are always places of reference and identity of a culture 

and a civilization that built there a collective imaginary. Nevertheless, these spaces are 

distanced from the expectations inherent to the contemporaneous life patterns, from a 

society full of contradictions and in continuing change. The historical centres, 

abandoned, give often the appearance of fractionized and obsolete areas. 

As it is in the shared space that the society expresses, represents and identify herself, 

the practices of preservation and rehabilitation of the city concerns necessarily to 

another kind of qualification of the open space as the support of all the urban praxis. 

Associated to all the several components of the public space, like the urban furniture, 

the vegetation and the lighting, is the graphic communication, which is intensified in the 

urban landscape, assuming a strong contribution in the organization of the public space 

and on his legibility. Above all, it is a way for the human race organizes the hard 

collective functionalities and also to express herself, to appropriate of the city and to 

insert her own references. 

The systems of graphic communication, either of identification, of information, of 

regulation, commercial, etc., assume a special performance in the qualification of the 

urban visual environment, in the preservation of the raised patrimony and in the 

interpretation of the city on her structure and meanings. 

 


