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 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. 
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 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.   
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 INTRODUÇÃO 

  

 

 As práticas de conservação e de reabilitação urbana apontam cada vez mais para 

o espaço público como elemento vertebrador da cidade e como estratégia de reestruturação 

de funções e de significados. É este “vazio” entre o edificado que preenche a cidade de 

vivências e onde a sociedade comunica e se define. É neste espaço de domínio público que 

se desenrolam as interacções sociais, económicas e culturais, as quais garantem a 

sustentabilidade do meio urbano nas suas dimensões física e social. 

 No âmbito da análise das qualidades, das problemáticas e das exigências do 

espaço público abrem-se diversas janelas de desenvolvimento a que correspondem outros 

tantos sentidos.  

 Nesta abordagem são analisados os principais parâmetros de intervenção na 

requalificação do espaço público com vista à reabilitação urbana, com o especial 

enquadramento da integração dos elementos de sinalética e do seu fundamental contributo 

para a imagem, carácter e significado da cidade , ou do seu genius loci. 

 A primeira parte deste trabalho debruça-se sobre a descrição das diferentes 

tipologias do espaço público ao longo da história da civilização urbana, focando o processo 

de socialização que é, afinal, a cidade. Esta, balizada por um padrão cultural específico, 

exprime-se numa concepção espacial, a qual exibe uma fisionomia própria. 

 Num segundo momento, parte-se para uma reflexão sobre os conceitos de 

intervenção no património arquitectónico e sobre o conflito  sócio-espacial da sociedade 

urbana na sua relação com os centros históricos da actualidade, bem como sobre o papel 

estruturante do espaço público no processo de  revitalização urbana. A intervenção nas áreas 

históricas não se restringe ao património edificado. A reflexão debruça-se então nos 

parâmetros de requalificação do espaço público, associando as estratégias e os pressupostos 

de intervenção, passando pelos critérios de mobilidades, funcionalidades e critérios na 

introdução dos componentes físicos (mobiliário urbano, infraestuturas, iluminação, 

vegetação, etc), bem como as qualidades fundamentais do espaço público (versatilidade, 

legibilidade, identidade). 

 No terceiro capítulo, a abordagem do espaço público abre uma janela à 

integração dos elementos de sinalética visual na paisagem construída.  

 Os sistemas de comunicação visual são um instrumento fundamental na 

compreensão de todo o espaço colectivo nas sua múltiplas funcionalidades. É a permanente 

comunicação gráfica que orienta a circulação, que identifica um lugar, um edifício ou uma 

rua, que anuncia e que regula toda a complexidade de vivências simultâneas e favorece a 

legibilidade e a funcionalidade do ambiente urbano partilhado onde nos movimentamos. 
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 Nesta fase do trabalho é analisado o desempenho dos sistemas de comunicação 

visual e a sua contribuição na formação da imagem urbana; e, por fim, os princípios de 

aplicação que estes elementos devem respeitar, na relação com o património construído. 

 O quarto capítulo assume um carácter conclusivo do trabalho.  

 A intervenção no espaço público dirigida à requalificação da legibilidade, da 

imagem e do ambiente urbano, e ao reforço de uma identidade colectiva, atinge repercussões 

na reabilitação do meio sócio-espacial urbano, nas suas funções e nos seus significados, bem 

como na dinamização do investimento imobiliário, económico, cultural, turístico.   

 A título de exemplo, são apresentadas as cidades de Chester e Copenhaga, como 

duas estratégias distintas na intervenção no núcleo histórico pela requalificação do espaço 

público. Neste campo são descritas as premissas aplicadas em cada um dos casos e os 

objectivos ao nível das mobilidades, mobiliário urbano, sinalética, desenho urbano incluso, e 

os seus efeitos na imagem, na revitalização e na reapropriação da cidade.  
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  CAPÍTULO I  –  O ESPAÇO PÚBLICO URBANO.  
   BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA DA CIDADE 

CLÁSSICA À CIDADE DO PRESENTE 
 

 

1. O ESPAÇO PÚBLICO URBANO - CONFIGURAÇÃO E IMAGEM 

 

 

 “Não vale a pena determinar se se deve classificar 
Zenóbia entre as cidades felizes ou entre as infelizes. 
Não é nestas duas espécies que faz sentido dividir a 
cidade, mas noutras duas: as que continuam através 
dos anos e das mutações a dar forma aos desejos e 
aquelas em que os desejos ou conseguem aniquilar a 
cidade ou são eles aniquilados”.  1 

 

 

  O cenário urbano é composto por uma complexa dialéctica de elementos e 

pessoas que se relacionam entre si e com o espaço que os contem.  

  Na percepção dos planos e volumes que nos rodeiam, o espaço não edificado 

estabelece as relações de proporção e escala entre aqueles elementos e adquire, ele próprio, 

presença perceptiva. Ou seja, o espaço tem forma. “O vazio, como é evidente, não está 

meramente relacionado com a ausência de matéria. Mesmo um espaço onde nada haja 

construído pode estar imbuído de forças perceptivas e cheio de densidade, do que 

poderíamos chamar uma substância visual” 2. 

  Desenhar este “vazio” foi, para os gregos da Antiguidade Clássica, a 

expressão do espírito democrático. A agora, ou praça pública, principal elemento urbanístico 

da polis, era o cenário destinado à participação e discussão pública da sociedade urbana. 

  Em todas as sociedades o espaço público tem um papel determinante como 

estrutura de suporte do contexto urbano, tanto na sua dimensão física como na sua dimensão 

social. É neste meio que se organizam os elementos físicos da cidade partilhada, constituindo 

o enquadramento das interacções sociais dinamizadoras desse mesmo meio. O espaço 

público é, afinal, a expressão da vida colectiva urbana. 

  Sendo assim, a dimensão física do espaço público interage com a dimensão 

social. Nesta interacção sucedem-se a percepção, a apropriação e a vivência do espaço físico; 

o espaço público adquire então significado e memória, tornando-se comunicante. O binómio 

                                                
1 CALVINO, Italo “As cidades invisíveis” , Cap. II As cidades subtis. 2., Lisboa, Editorial Teorema, 
1990, p.37. 
2 ARNHEIM, Rudolf “A dinâmica da forma Arquitectónica”, Lisboa, Editorial Presença, 1998, p.26. 
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espaço físico / espaço social apresenta-se com diferentes características em cada cultura e em 

cada tempo: “Cada cultura produziu a sua própria versão de espaço público.”3 

  Ou seja, o processo de socialização que é, afinal, a cidade, balizada por um 

padrão cultural, exprime-se na sua concepção espacial, a qual exibe uma fisionomia própria, 

condicionada ainda pelo meio físico natural envolvente. A configuração das cidades, a forma 

como estão organizados os edifícios, o espaço entre eles e os seus limites, corresponde assim 

a uma organização sócio-cultural, de uma época e de um lugar, cuja idiossincrasia é 

imputada pelas suas próprias particularidades culturais, religiosas e políticas.  

  A riqueza de qualquer universo urbano está no seu carácter  multifacetado e 

polissémico, cujo principal atributo é a diversidade. Este carácter traduz-se na  imagem que a 

cidade projecta e faz  a súmula do seu conteúdo - “A cidade é um suporte privilegiado de 

imagens. Ela é matéria, forma, movimento, significações, componente de um imaginário 

pessoal e colectivo. É simultaneamente imaginário e vivido(…) Não se trata de um processo 

racionalizado mas antes intuitivo e de simplificação cognitiva.” 4  

  É no espaço público que estão presentes os elementos que concorrem para a 

formação da imagem urbana. Se o modelo ou a configuração de uma cidade pode repetir-se, 

já a sua imagem é singular. Tal como cada pessoa se individualiza num rosto, cada cidade 

traduz uma percepção imagética exclusiva, própria das sua múltiplas componentes físicas e 

vivenciais, criadoras de um ambiente urbano excepcional. 

  Delimitado pelas fachadas do edificado, o espaço público é composto por 

infinitas linhas, por planos e volumes, por “cheios” e “vazios”; por continuidades e fracturas; 

pelos diversos elementos que o povoam, construídos ou naturais; pelo mobiliário urbano, 

pela iluminação, pela arborização, pelos sinais, gráficos, luminosos e sonoros, pelos 

materiais e texturas, pela subtileza das barreiras arquitectónicas, pelas relações visuais, pela 

mobilidade e pela própria ocupação do espaço pelas pessoas na sua vivência. Neste contexto, 

a leitura de todos os elementos é feita, não de forma isolada, mas percebendo-os interagindo 

entre si na sua complexidade. A esta síntese de percepção do conjunto espacial e do 

ambiente vivencial que retemos na memória denominamos “imagem do lugar”. A 

interpretação do ambiente urbano é feita pela leitura do espaço público como “estruturas 

contínuas, que importa gerir numa lógica sistémica, relacionando todos os factores e 

agentes que integram e definem o ambiente das cidades.” 5 

                                                
3 Lamas (1993), citado por Leite Ramalho, “Urbanismo, retratos urbanos”, Câmara Municipal de 
Póvoa de Varzim, Póvoa de Varzim, Caleidoscópio, 2004, p.23. 
4 MARTINS VAZ, Domingos, “Dizer e fazer a cidade”, Jornal On-line da Universidade da Beira 
Interior, 2000, em www.urbi.ubi/.pt000328/edicao/op_domuaz.htlm (consultado em Novembro de 
2005). 
5 BRANDÃO, Pedro, “O Chão da Cidade – Guia de Avalização do Espaço Público”, Lisboa, Edição 
do Centro Português de Design, 2002, p.24. 
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  Os espaços públicos estão classificados a partir das suas tipologias morfológicas 

e funcionais, pela MOPU – Ministério das Obras Públicas, Espanha6. Esta edição espanhola 

de 1991, divide o espaço público em: sistemas gerais de espaços livres (parque urbanos); 

sistemas viários gerais (rodovias, ruas de trânsito e passeios); sistemas locais de espaços 

livres (praças, pracetas, parques desportivos); sistemas locais de vias (ruas de acesso e 

estacionamentos). Pedro Brandão em “O Chão da Cidade – Guia de Avaliação do Espaço 

Público”, sistematiza  esta classificação. Deste modo, temos: 

 

 

Sistemas gerais de espaços livres 

Parques urbanos 
 
 
 
 

Jardins públicos 
 
 
 
 

Áreas 
ajardinadas de 

enquadramento 
 

Espaços livres de edificação, constituídos fundamentalmente 
por áreas ajardinadas intercaladas com passeios, áreas de 
repouso e recreio. 

 

Espaços claramente delimitados, ajardinados, constituídos 
por áreas pedonais e equipamentos de recreio vocacionados 
para as crianças. 

 

Espaços residuais, sem uso definido e que promovem a 
integração do edificado, da estrutura viária, de infra-
estruturas e equipamentos. 

 
 
 

 

 

Sistemas viários gerais 

Avenidas e ruas Conjuntos de espaços lineares destinados à circulação e 
permanência de pessoas e veículos. 

 
 
 

 

 

Sistemas locais de espaços livres  

praças, largos 
 
 
 

pracetas 
 
 
 

terreiros e 
recintos 

multifuncionais 
 

Espaços centrais, de convergência de ruas, trajectos pedonais 
e de transportes públicos. 

 

Espaços delimitados, de formas híbridas, geralmente de 
menor acessibilidade. 

 

Espaços amplos, geralmente de dimensões consideráveis, 
aptos a variadas funções e actividades de ordem pública, 
como feiras, festas, estacionamento. 

 
 
 

                                                
6 MOPU, Instituto del Territorio y Urbanismo, “Espacios Público Urbanos. Trazado, Urbanización y 
Mantenimiento, Madrid, 1991. 
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Sistemas locais de vias  

Espaços canais 
 
 
 

Vias férreas, 
auto-estradas e 

vias rápidas 
 
 

Espaços públicos  
 
 
 

Parques de 
estacionamento 

 
Margens fluviais 

e marítimas 

Espaços destinados a infra-estrutura viária entre pontos 
distantes,  condicionantes das áreas envolventes.  

 

Espaços de circulação intensa e exclusiva a veículos a motor. 

 

 

Espaços afectos à circulação, como paragens, estações, 
túneis de atravessamento, passagens inferiores e superiores, 
áreas de serviços. 

 

Áreas e estruturas de aparcamento. 

 

Áreas de livre acesso, permanência e usufruto público, 
contíguas à linha que limita o leito de águas fluviais ou 
marítimas. 
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   2. O PADRÃO URBANO – EVOLUÇÃO 

   

  A sobrevivência foi uma questão fundamental para que as comunidades 

nómadas se organizassem no sentido de assegurar a alimentação e a defesa do grupo, 

fixando-se em locais específicos. Conhecedor dos fenómenos da Natureza, o Homem 

consolidou as prática agrícolas e de pastoreio; planta sementes, irriga a terra, cria animais e,  

sobretudo, distribui tarefas e organiza-se em sociedade de forma a actuar no meio natural, 

modificando o ambiente de acordo com os seus parâmetros sociais e culturais. A cidade tem 

assim origem nestes dois conceitos indissociáveis: cultura e sociedade. 

  Para Serge Moscovici, “a sociedade constituiu-se na afirmação da sua 

independência em relação à natureza (…) A cultura é uma forma de defesa contra as 

intempéries do mundo natural e a sociedade, nesse sentido uma contra-natureza (…)”.7 

   Mouscovici acrescenta ainda “(…) a sociedade nas cidades forma-se nesse 

processo crescente de artificialização do mundo. O artificial é assim profundamente 

humano.” 8  E André Lemos 9 vai mais longe, afirmando que a cidade é produto da 

humanidade artificializante, a qual atinge o seu auge na criação do actual ciber-espaço. 

  Mas, para não entrar em caminhos virtuais, a cidade, como meio construído, não 

se resume apenas a um produto da cultura e do seu significado clássico, sendo cultura, 

segundo E.B.Tylor, “esse todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, 

costumes e toda a série de capacidades e hábitos que o Homem adquire enquanto membro 

de uma sociedade”10. O meio construído projecta-se na sua dimensão simbólica e material, 

ao que Maurice Gaudelier acrescenta “Todo o material da cultura se simboliza e todo o 

simbólico da cultura se pode materializar.” 
11 Os aspectos mentais da cultura, ou idiofactos, 

(crenças normas, valores) e os aspectos materiais da cultura, ou artefactos (tecnologia) são 

dinâmicos entre si e convergem para a definição de cultura.   

  Todo este processo de consubstanciação da cultura numa dimensão sócio-

espacial, traduz-se num padrão urbano. A ocupação do território e a sua ordenação, sistemas 

de circulação e implantação do edificado apresentam-se conjugados com os modelos de 

organização social, de trabalho, políticos e ideológicos, e ainda com o enquadramento 

histórico e com todas as condicionantes particulares do meio físico natural.  

                                                
7 SERGE MOSCOVIC (1972) , em  André Lemos, “Cidade na Cibercultura”, 2001, 
www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/cidadeciborgue.pdf (consultado em Agosto de 2005) 
8 idem 
9 ANDRÉ LEMOS  é sociólogo, Director do Centro Internacional de Cibercultura. 
10 E.B.TYLOR (1975), em  Prof. Dr. Xerardo Pereiro, antropólogo – Universidade de Trás-os-montes 
e Alto Douro, em “Tema 2: Cultura e Sociedade”, 2001, www.miranda.utad.pt/~xerardo (consultado 
em Agosto 2005). 
11 MAURICE GAUDELIER (1982), idem. 
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  Para Ortega e Gasset, referido por Chueca Goitia, o padrão urbano por 

excelência é o da cidade mediterrânica da Antiguidade Clássica, assente no conceito de vida 

urbana “fora de portas”, em oposição à vida privada, doméstica e rural. “O elemento 

principal da cidade clássica é a praça(…) Edifica-se a casa para se estar nela; funda-se a 

cidade para sair de casa(...)”12  

  Neste arquétipo de cidade, o espaço colectivo assume o protagonismo da vida 

urbana. O verdadeiro habitat é o espaço exterior onde as praças são lugares de encontro e de 

discussão pública, fundamentais para a  concretização da vida social e política da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. nº 1: Parthenon, Atenas. 

  

  O conceito de democracia da civilização grega, que surgiu entre os mares Egeu, 

Jónico e Mediterrâneo por volta de 2000 AC, repercute-se na organização administrativo-

política e na concepção de sociedade urbana, na qual a polis, ou cidade-estado reflecte acima 

de tudo um meio sócio-espacial de afirmação política e de igualdade de direitos de cidadania. 

Consequentemente, a formação de uma comunidade participativa da vida urbana acarreta 

elementos urbanísticos inovadores no planeamento da cidade. É criado o centro cívico que 

inclui a agora, o mercado e a stoa.  São também inéditos os edifícios com funções 

recreativas e desportivas, como o teatro e o estádio. 

   A par dos templos, associados a uma religião politeísta, implantam-se com a 

mesma evidência os novos edifícios de cariz público não religioso inerentes à vida colectiva 

da cidade. Estes elementos aparecem organizados numa estrutura de concepção hipodâmica, 

que seria o modelo da cidade grega do século V A.C.. Partindo da cultura idealista e com 

grande sentido de composição, Hipodamo planifica a cidade segundo um traçado ortogonal, 

o qual, apesar de rigoroso, interpreta a geografia local, adaptando-se à topografia do terreno 

e diluindo-se neste. De malha urbana geometrizada, os limites da urbe assumem contornos  

orgânicos, criados pelas variações topográficas.     

  As vias principais apresentam-se em eixos norte-sul, sendo interceptadas 

perpendicularmente por vias secundárias, mais estreitas, que se repetem segundo eixos este-

                                                
12 GOITIA, Chueca “Breve História do Urbanismo”, Lisboa, Editorial Presença, 1982, p.9. 



 

 

23 

oeste. Este traçado é estrategicamente interrompido pelos templos ou pelos elementos 

morfológicos do centro cívico, como a agora, ponto convergente de todo o espaço público 

da cidade grega. É neste diálogo aberto com a natureza, tirando partido das condições do 

meio natural envolvente (insolação solar, ventos dominantes, morfologia do terreno), que é 

conseguida a melhor solução urbanística. 

  Mileto e Olinto são exemplos de cidades de configuração hipodâmica, 

edificadas no século IV a.c. e posteriormente destruídas. Esta forma democrática de 

organizar a cidade e a sociedade urbana pelos gregos é única na Antiguidade, sendo apenas 

retomada  na Idade Moderna.  

  Os romanos, por sua vez, continuaram a tradição hipodâmica, mantendo a 

ortogonalidade do traçado urbano, a qual é estruturada segundo uma axialidade formada pelo 

eixo norte-sul, ou cardo maximus, e o eixo este-oeste, ou decumanos maximus. Na 

intercepção destes dois eixos localiza-se o forum em redor do qual são construídos os 

templos e os palácios.   

  As cidades romanas, de carácter essencialmente militar, desenvolveram-se a 

partir da organização de acampamentos militares que foram implantados de forma 

sistemática e com um grande sentido prático, formando aglomerados regulares e de 

contornos geométricos.  

 

       
      Fig. nº 2: Coliseu de Roma    

   

  Esta forma  de organização espacial prática e funcional repetiu-se ao longo do 

império romano e constituiu a origem de várias cidades europeias. Com elaboradas infra-

estruturas viárias e de saneamento, e impulsionado pelas avançados sistemas construtivos 

desenvolvidos na época, este modelo foi aplicado de forma generalizada, independentemente 

das características morfológicas do terreno. 

  Nesta tipologia de cidade as relações volumétricas do edificado assumem um 

importante papel na composição do espaço. São edificados grandes edifícios públicos  

ligados às actividades da sociedade civil, como os anfiteatros, os circos e as termas, então 

com novas configurações construtivas e atribuindo à cidade uma nova e maior escala. 
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  Em contraponto à sistematização e organização das cidades romanas, a cidade 

de características islâmicas não obedece a nenhum planeamento prévio, sendo auto-

estruturada de forma intuitiva e de acordo com um padrão de vida ao qual é imposta uma 

religião teocrática rigorosa. 

 

                                       

      Fig.nº 3:  Rua em Casbah. 

 

  A religião islâmica, absolutamente dominante e omni-presente na cultura 

muçulmana, e cujos valores asseguram a total privacidade da vida doméstica, sendo o espaço 

de uso colectivo apenas destinado a actividades comerciais ou religiosas, reflecte-se  na 

organização de toda a cidade. 

  É essencialmente do aspecto religioso, o qual se sobrepõe a todos os outros, 

sociais ou políticos,  que nasce a fisionomia deste espaço, designado por Chueca Goitia 

como “espaço público sem fachadas”. 13     

  O aglomerado urbano é densamente edificado, sendo o espaço não construído 

formado apenas por pátios, por razões de adaptação climática. As habitações encontram-se 

de “costas voltadas” para a via pública e orientadas para o pátio privado, lugar/jardim onde 

se procura a sombra, a frescura da água ou a privacidade. Este carácter intimista e hermético 

da arquitectura vai desenvolver um traçado irregular e tortuoso, no qual as ruas contornam as 

casas em percursos labirínticos. 

  Segundo Goitia, neste modelo de cidade “(…) tudo se constrói de dentro para 

fora, perdendo o espaço colectivo, ou seja, a rua, todo o valor estrutural ”14.  Não podemos 

interpretar a cidade islâmica pela óptica ocidental. O próprio conceito de rua é divergente da 

rua da cidade clássica. 

  O termo rua, derivado da origem anglo-saxónica ride, “passagem de um lugar 

para outro”, distancia-se do conceito de rua da cidade islâmica, onde a rua, ou adarve, é 

frequentemente um beco que não leva a lado nenhum, ou de acesso privado, ideia contrária 

ao carácter eminentemente colectivo da rua ocidental.  

                                                
13 idem, p.12. 
14 idem, p.71. 
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  As muralhas delimitam a cidade no seu perímetro, separando a vida sedentária 

urbana da vida nómada exterior. A porta, um dos poucos elementos arquitectónicos alvo de 

decorativismos, adquire um forte valor simbólico como marcação da entrada no núcleo 

urbano. 

  A mesquita maior e o souk são os pontos de convergência desta sociedade 

urbana feita de religião e comércio. No souk, ou bazar, onde se estabelecem as principais 

actividades comerciais, a apropriação do espaço é feita de forma espontânea e caótica. Aqui 

movimentam-se comerciantes, artesãos, mercadorias e animais domésticos, que se 

acotovelam num burburinho de cores e odores. A imagem que resume esta tipologia de 

cidade, ausente de cenários edificados, é-nos dada simplesmente pelo ambiente vivencial 

único do espaço partilhado e que ainda hoje encontramos em cidades como Marraquexe ou 

Luxor. 

  Também entre muralhas, a Europa ocidental desenvolveu os seus núcleos 

medievais, num padrão urbano associado fundamentalmente à economia agrária, bem 

diferente do mundo islâmico.  

  As cidades de origem medieval reúnem três componentes essenciais que 

determinam a sua imagem, a sua configuração e o seu significado. Nela convergem: a ordem 

religiosa, a defesa militar e o sistema de produção agrícola. 

  Estes núcleos, que proliferaram pela Europa nos séculos XI a XVI, 

caracterizam-se por uma sociedade agrária organizada por um sistema feudal que, entre 

muralhas, se protege e se organiza nas suas múltiplas actividades comunitárias e geralmente 

com uma legislação independente. 

  A partir do século XIII, a organização feudal desenvolve-se impulsionada pelas 

actividades mercantis e artesãs fazendo nascer uma sociedade burguesa que iria estabelecer 

um novo padrão de organização social e cultural, afastando-se cada vez mais do feudalismo 

agrário do meio rural. 

  As catedrais foram fundamentais na afirmação territorial da cidade medieval. 

Não são apenas templos, mas exteriorizações da propriedade económica e do saber, 

conferindo carácter divino ao espaço urbano numa época em que as grandes ordens 

monásticas estavam associadas ao mundo rural. É a época em que cada cidade exibe a sua 

catedral, geralmente  com uma monumentalidade que ainda hoje se mantém nas cidades de 

origem medieval.  

  A concepção espacial entre muralhas apresenta diversos tipos de fisionomia 

planimétrica: em espinha de peixe, estando o eixo principal localizado no meio do 

aglomerado, em cruz ou nuclear, desenvolvendo-se em redor de um ponto focal (igreja ou 

castelo), sendo a mais frequente a forma radioconcêntrica. Neste tipo de núcleo urbano, as  

principais artérias partem do centro em direcção às portas da cidade, nas muralhas, e as vias 

secundárias desenvolvem-se em círculo, em redor do centro. 
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  Independentemente das várias configurações que a cidade medieval apresenta, 

observa-se uma homogeneidade em todo o traçado, o qual se apresenta em geral irregular. 

Todas as ruas são diferentes, mas não há nenhuma que sobressaia. Apenas emergem, pela 

sua volumetria, alguns edifícios de maior importância, como a casa senhorial ou a igreja. 

  As edificações e as vias surgem dispostas de forma espontânea e orgânica. A 

morfologia do terreno e os materiais existentes são determinantes na imagem final de todo o 

espaço.  

  As muralhas são uma forte presença nestes núcleos. Estes planos de alvenaria 

estruturam o perímetro da cidade e atribuem uma legibilidade muito própria, ao espaço 

encerrado, numa linha contínua que protege e consolida o aglomerado edificado.  

  A cidade murada implanta-se na paisagem e recorta-lhe um pedaço, ao mesmo 

tempo que se integra na topografia da Natureza, enraizando-se nela. 

 

     

      Fig. nº 4: Muralha Fernandina, século XIV, Porto. 

 

  Em meados do século XV, período fortemente marcado pelos descobrimentos e 

pelo intercâmbio de pessoas e conhecimentos, algumas cidades europeias sofreram 

alterações consideráveis na sua imagem e sobretudo no seu ambiente urbano, ao   

assimilarem novos modelos estéticos, num movimento cultural que iria romper com a 

estereotipo tortuoso do espaço orgânico medieval, passando a introduzir maior rigor na sua 

configuração.  

  O Renascimento, originário de Itália, foi um movimento artístico marcante na 

arquitectura, pintura e escultura, que se repercutiu essencialmente na esfera  urbana, sendo 

Florença o exemplo mais genuíno.  

  A noção de Antiguidade Clássica e do seu património levou à recuperação das 

formas clássicas da arquitectura e do conceito de ordem arquitectónica aplicado pelos gregos 

e pelos romanos. Estabeleceram-se regras formais nas proporções e na escala do edificado 

que se estenderam  ao próprio traçado das cidades.  
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        Fig. nº 5:  Plazza Mayor, Valladolid, Espanha. 

  

  A inovadora visão integral da cidade e as preocupações ao nível da percepção 

pelos olhos do observador que circula no espaço envolvente são aspectos decisivos na 

configuração dos edifícios e na sua implantação. Estes são desenhados com rigor e simetria, 

projectando linhas perspectivadas e  criando pontos de fuga em todo o cenário urbano. O 

traçado urbano pretende-se regular e uniforme, interrompido por praças, que são então 

lugares de encontro para festejos públicos, ao mesmo tempo que fazem o enquadramento 

perfeito de um edifício mais importante. 

  Este é, segundo Goitia, “um movimento acima de tudo intelectual”15. Pela mão 

da colonização espanhola, as teorias urbanísticas do Renascimento concretizam-se 

fortemente na América, livre dos obstáculos históricos e receptiva a experimentações. O 

modelo da rectícula uniforme aplicado à malha urbana estabeleceu-se como um padrão que 

iria invadir a paisagem construída urbana e rural do novo mundo. Consolidado pela cultura 

neoclássica, este modelo urbano afirmou-se até aos dias de hoje, na configuração da maioria 

das cidades dos Estados Unidos.  

  Entretanto, na velha Europa, a estrutura social das cidades medievais, ainda  

sustentada pelas actividades agrícolas, desenvolve-se formando novas cidades políticas, onde 

o crescimento urbano é patrocinado por uma monarquia aliada à igreja. Todo este poder 

acumulado vai reflectir-se nos meios urbanos, sedes de uma corte católica. Nesta nova 

cultura impera o gosto contemplativo da estética e do luxo na monumentalidade do desenho 

urbano. 

  A influência do urbanismo barroco espalha-se por toda a Europa do séc. XVIII, 

assumindo diferentes vertentes, sobretudo em Espanha, Itália, França e Áustria. 

   A componente artística evidencia-se na cidade barroca, onde a estética é o 

factor predominante em toda a concepção formal, com o perspectivismo como principal 

exercício espacial. 

 

                                                
15 idem, p.101. 
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    Fig. nº 6 : Palácio de Schonbrunn, Viena. 

 

  Surgem, no campo do urbanismo, novos conceptualismos espaciais que 

resultam em percursos pedonais de grandes alamedas rectilíneas, imponentes jardins urbanos 

com espaços verdes sucessivos, onde se implantam monumentais esculturas e espelhos de 

água numa permanente cenografia do espaço de circulação.  

  As praças impõem-se como elementos urbanísticos fundamentais no desenho da 

cidade. Apresentam-se em formas geométricas, geralmente circulares, semicirculares ou 

octogonais, e funcionam como cenário, “emoldurando” uma estátua ou dignificando um 

edifício. No modelo de praça barroca encontramos a sensação de infinito, recorrendo a um 

sucessivo jogo arquitectónico de escalas que resulta num espaço “(…) organizado segundo 

um crescendo, que conduz a visão do espectador de um ponto a outro, até desembocar num 

monumento ou num edifício monumental.”16 

  O efeito cenográfico é conseguido também nas fachadas altamente fantasistas 

dos edifícios e na conjugação das artes como a escultura e a pintura com a arquitectura, que, 

por sua vez, contribuem para um elaborado desenho dos espaços públicos. 

  Em oposição a este requintado tratamento da cidade pela sua vertente artística, o 

século seguinte iria reger-se por novos parâmetros urbanísticos ligados a um revolucionário 

conceito de cidade, de sociedade e de economia. 

  A era industrial, que teve início ainda no século XVIII, estende-se pelo século 

XIX gerada por uma complexa conjuntura de acontecimentos da vertente tecnológica, 

científica e económica, tendo fortes repercussões em toda a organização social e territorial, 

sobretudo na Europa e Estados Unidos, com eco na economia mundial. 

  O desenvolvimento dos meios de transporte, impulsionado pela máquina a 

vapor, e das tecnologias ligadas à produção e à extracção, acarretaram profundas 

transformações na gestão das actividades laborais, lideradas pelas teorias do liberalismo 

                                                
16 ROMERO, Marta Adriana Bustos, “Arquitectura Bioclimática do Espaço Público”, Brasília, 
Editora UNB, 2001, p.39. 
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económico de “laissez faire” de Adam Smith, criando as premissas para a instalação de uma 

economia capitalista. 

  A indústria apropriou-se das cidades, instalou-se e cresceu impetuosamente. O 

aumento demográfico urbano implantou-se em construções homogéneas, num absoluto 

utilitarismo do espaço urbano. Segundo uma visão meramente economicista, tanto de divisão 

do trabalho como de ocupação do território, muitas cidades foram reorganizadas por traçados 

reticulados dirigidos a uma nova colectividade. A especulação de terrenos agrícolas, 

convertidos em espaço urbanos, potenciou fortemente o descontrolado crescimento das 

manchas urbanas, que se estenderam muito além do seu perímetro original.  

 

      

    Fig. nº 7 : Bairro operário inglês. 

 

  Em Inglaterra, a concentração das indústrias de produção em massa e a oferta de 

emprego atraíram a população rural densificando as cidades existentes e originando novos 

núcleos urbanos. Cidades como Manchester ou Liverpool cresceram como os principais 

pólos industriais e foram as percursoras desta nova forma de cidade. 

  Estes densos aglomerados de carácter industrial desenvolvem-se geralmente ao 

longo de um canal fluvial, apoiadas por grandes infra-estruturas portuárias e estações de 

caminho de ferro. Os armazéns e edifícios fabris apresentam-se em destaque na paisagem 

urbana impondo-se com as suas chaminés fumarentas enquanto a restante construção cresce 

em forma de bairro operário. Os slums, assim designados em Inglaterra, constituem 

edificações contíguas com pequenos pátios para albergarem, em deficientes condições de 

salubridade, o máximo de residentes operários, num espaço desumanamente rentabilizado; 

“Com o critério do mais seco utilitarismo, tirava-se o maior partido do solo prescindindo-se 

de espaços livres.” 17.  

  Paralelamente, e em oposição à realidade da exploração operária em que as leis 

de trabalho eram inexistentes, afirma-se uma classe burguesa que se instala em  extensos 

bairros residenciais, onde constrói os seus palacetes ecléticos, os jardins e as alamedas 

arborizadas, bem como os luxuosos prédios urbanos e os edifício públicos ao estilo 

Victoriano em soluções urbanísticas de grande valor estético. 

                                                
17 GOITIA, Chueca, “Breve História do Urbanismo”, Lisboa, Editorial Presença, 1982, p.106. 
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  Este facto novo que é a cidade industrial acarretou grandes movimentos 

demográficos e com eles um novo padrão de urbanização que fez da sociedade ocidental 

uma sociedade eminentemente urbana. 

   Mas o rápido processo de industrialização, sem um planeamento urbano eficaz, 

provocou o crescimento da cidade industrial, em aglomerados desorganizados, densos e 

insalubres, onde os problemas sociais se intensificaram de forma incontrolável e se 

estenderam aos arrabaldes. 

   No sentido de subverter esta situação, aprofundam-se as reflexões relativas ao 

desenho urbano e às problemáticas da organização sócio-espacial da cidade. Surgem então 

arrojados planos urbanísticos, alguns bastante utópicos e de tão diferentes configurações 

como a cidade linear de Soria e Mata à cidade-jardim de E. Howard, que tiveram algumas 

repercussões no pensamento modernista do século XX. 

  Procurando contrariar o traçado monótono da quadrícula sistematizada 

implantada pelo processo de  industrialização urbana,  a cidade linear desenvolve-se numa 

configuração bastante peculiar concebida no final do século XIX, pelo espanhol Arturo Soria 

e Mata e aplicada numa área próxima da cidade de Madrid, numa extensão de cerca de 5200 

metros.  

  Este padrão de cidade apresenta duplo carácter, residencial e industrial, 

beneficiando ambos ao desenvolver-se  num único eixo estrutural. Neste eixo, é canalizada 

toda a mobilidade da cidade, que prevê vias para peões, ciclistas, veículos automóveis e 

comboio. Uma outra faixa, ao longo desta via, é exclusiva para a edificação, que se estende 

ao longo de uma contínua frente urbana. A fórmula linear permite que a cidade cresça 

indefinidamente, sem, no entanto, prejudicar a situação espacial das construções 

implantadas, às quais é garantido o contacto simultâneo com a área rural e com a área 

urbana.  

  De diferente configuração mas não menos utópica, a proposta de estrutura radial 

do britânico  Ebenezer Howard para a cidade-jardim, pretende promover a qualidade de vida 

da sociedade urbana, cujo modelo se consubstancia no livro de Howard, publicado em 1898, 

To-morrow, a Peaceful Path to Real Reform.18  

   Intercalando o meio construído com a natureza, Howard pretendia por um lado, 

contrariar a decadência do ambiente urbano que se vivia na cidade industrial; por outro lado, 

ambicionava resolver o problema do isolamento do meio rural. 

  Este modelo urbano que se pretende auto-suficiente tem como principal 

referência o património natural. A cidade apresenta-se  delimitada radialmente por uma faixa 

agrícola e é subdividida em sectores ligados por boulevards. Num ambiente que combina 

                                                
18 Obra de Ebenezer Howard, 1898, “To-morrow, a Peaceful Path to Real Reform”, Londres, Swan 
Sonnenschein. 
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“revivalismos vernáculos”19, privilegia o desenho dos espaços públicos abertos e compostos 

por rasgados jardins e alamedas arborizadas.  

  Mas o conceito de espaço público alterou as suas directrizes acompanhando os 

instáveis  arquétipos da  sociedade urbana, que se desenvolveram no início do século XX. As 

novas concepções urbanísticas exigiram então uma revisão dos conceitos de cidade, 

rompendo com os estereótipos de estética e de organização espacial até então concebidos.  

São definitivamente  postas de lado preocupações de imponência do poder real e religioso 

que caracterizaram as cidades dos séculos anteriores. As prioridades são agora as 

problemáticas da habitação para a família média, da mobilidade e da qualidade de vida 

urbana moderna. 

  O movimento modernista afirma-se a partir da Carta de Atenas (1931), 

reconhecida como documento base do urbanismo modernista no CIAM (Congresso 

Internacional de Arquitectura Moderna), liderado por Le Corbusier. 

  No planeamento da cidade, foram estabelecidas as directrizes fundamentais da 

vida colectiva: habitar, trabalhar, recrear-se e circular, aliadas a um novo conceito estético de 

desenho urbano, que concebe “magníficas imagens poéticas” . 20 

  Numa era em que imperam novas tecnologias e acelerados ritmos de vida, a 

relação do Homem com o Meio é acima de tudo uma relação de mobilidade. O novo desenho 

da cidade, apresenta uma rotura com as antigas referências urbanas, distanciando-se  dos 

parâmetros da cidade anterior ao automóvel e excluindo qualquer reportação histórica na 

concepção urbana. 

 

     

         Fig. nº 8: Palácio do Congresso Nacional, Brasília. 

 

  A cidade modernista de vertente funcionalista tira partido das tecnologias 

construtivas do betão e do vidro, explorando livremente a plasticidade e a expressão formal 

dos edifícios e promovendo os jogos de volumes depurados em composições urbanísticas, 

com menos construção e mais espaço livre. O espaço público figurativo clássico desaparece 

                                                
19 RELPH, Edward, “A Paisagem Urbana Moderna”, edições 70,1990, p.60. 
20 ZEVI, Bruno, “Saber ver a arquitectura”, Lisboa, Editora Dinalivros , 1986. 
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para assumir uma nova função: a de proporcionar mais ar e mais luz, bem como garantir as 

mobilidades urbanas. 

  As exigências vivenciais são resolvidas segundo fórmulas que Le Corbusier 

desenvolveu de modo quase científico, como a “máquina de habitar” ou a geometrização do 

espaço levada ao extremo, sendo o automóvel a “unidade de grandeza” no desenho do 

traçado urbano e onde “ A arquitectura é o jogo sábio, correcto e magnífico dos volumes 

organizados sob a luz”.  21 

  O espaço público de concepção modernista, segundo Nuno Portas, é 

essencialmente “resultante da relação entre os edifícios, segundo uma composição 

artística”.22 Este espaço não construído, serpenteia o edificado apresentando-se como um 

conjunto de canais de mobilidade, nos quais a distância, o tempo, a segurança e o conforto 

têm a escala que o automóvel exige. Este modelo de configuração do espaço tem em 

Brasília23 o melhor exemplo. O espaço público, que é, afinal, um espaço de mobilidades, 

nasce a partir de cenários abstractos definidos pelos volumes geométricos  monumentais da 

arquitectura, os quais são ligados por eixos de circulação unificadores, fluidos e infinitos. 

  De facto, o século XX foi rico na construção de padrões urbanos, baseados em 

teorias urbanísticas inovadoras, que reformularam o conceito de espaço público, 

redesenhando-o na sua configuração e nas suas vertentes sociais e económicas. 

  O projecto urbanístico de Paris de Haussman, a Cidade-Jardim de Ebenezer 

Howard, o visão regional de planeamento de Mumford, a cidade Radiosa de Le Corbusier, 

etc., conduziram a discrepantes formas de organizar o território e a própria sociedade urbana, 

cuja dimensão pública  tem sido profundamente  alterada.   

  Na actualidade, o aspecto que melhor caracteriza a formação e o 

desenvolvimento das grandes cidades é, acima de tudo, a sua dimensão regional. A partir da 

evolução da cidade região, assim designada por Peter Hall 24, a cidade da actualidade é 

entendida como um sistema de inter-relação entre diversos pólos, com influências territoriais 

ao nível regional e ultrapassando-o. 

  Desde a Revolução Industrial, a convergência da população rural para o mundo 

urbano foi definitiva na instalação de uma cultura predominantemente citadina à escala 

global. Mas este fluxo de população rural e migratória acarretou uma heterogenia cultural e 

social que se foi instaurar no mundo urbano de hoje e que se exprime numa pluralidade de 

códigos; mas sem paradigma social estável. 

                                                
21 LE CORBUSIER, “Conversa com os estudantes das escolas de Arquitectura”, Lisboa, Edições 
Cotovia, 2003, p.36. 
22 NUNO PORTAS, entrevistado no  Jornal Público de 23.07.2005. 
23 Inaugurada em 1960, Brasília foi planeada pelo urbanista Lúcio Costa , sendo a maioria dos 
edifícios da autoria de Óscar Niemeyer, partindo dos pressupostos funcionalistas do modernismo. 
24 PETER HALL, na sua obra “Cities of Tomorrow”, (Oxford, Blackwell Publishing, 2002), refere-se 
à cidade-região, proveniente do conceito inovador de planeamento regional desenvolvido por P. 
Gueddes. 
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  A cidade da actualidade é também feita de várias cidades. O centro clássico 

dissipou-se na proliferação de vários focos de desenvolvimento dispersos e dependentes das 

estruturas viárias. “Os meios de comunicação e o transporte de massa provocam a dispersão 

urbana e o fim da ideia de um único centro. A estrutura física da cidade alterou-se , gerando 

vários centros, acabando por não haver centro nenhum.”  25   

  Na maioria das cidades grandes e médias da Europa, este policentrismo, tem 

desviado a população do centro para as zonas periféricas, diminuindo a densidade de 

residentes das áreas centrais e criando extensas cidades-dormitório. “(…) a cidade do 

trabalho vazia de gente(…) porque essa gente habita a outra cidade, a do subúrbio.” 26 Nas 

áreas históricas, as antigas casas residenciais, agora desajustadas às novas formas de vida, 

são reconvertidas em escritórios, ou são simplesmente abandonadas contribuindo para a 

degradação do parque habitacional e do edificado em geral da cidade antiga. 

  O centro original da cidade, desajustado, obsoleto e incómodo,  já não é o centro 

cívico e contem apenas o seu carácter simbólico. São criadas novas centralidades numa 

decorrente realidade que já não reconhece a dicotomia centro-periferia. 

  As problemáticas da mobilidade agravadas pela zonificação (isolando as áreas 

industriais, comerciais e habitacionais) acentuam-se num continuado padrão de vida onde o 

automóvel persiste em impor os parâmetros de estruturação espacial e temporal da vivência 

urbana. 

  Nestes aglomerados populacionais em grande escala, os limites da cidade, 

pouco consistentes, dissipam-se e a área construída cresce numa configuração heterogénia, 

fragmentada e descontínua. O urbanismo progride em “expansão”. 

  Independentemente da origem do núcleo urbano, as intervenções na cidade 

existente têm sido realizadas de forma pontual, sem se integrarem numa concepção 

abrangente da cidade, pronunciando a fragmentação do espaço e criando precipitadas roturas 

linguísticas e conceptuais. Cada edifício é um ponto focal, emblemático e autónomo que 

emerge no espaço urbano sem estabelecer relações com os outros elementos, numa garantida 

descontinuidade.  Além disso, e na medida em que o espaço público actual é com frequência 

mais um lugar de conflito social do que um lugar de encontro, propicia-se a formação dos 

actuais espaços semi-privados de acesso controlado nos condomínios fechados, 

estabelecendo fronteiras físicas dentro da cidade e interrompendo-a na sua configuração.  

  O espaço público da cidade actual é uma repercussão de toda esta elegibilidade. 

Apresenta-se por vezes descaracterizado e ilegível no centro histórico e apenas funcional e 

inexpressivo nas áreas novas onde as soluções são claramente generalistas. A imagem 

resultante exibe frequentemente algo disperso, contraditório e, sobretudo, indecifrável. 

                                                
 25 MASSAPINA, Vasco “Metapolis ou o fim da cidade clássica”, Revista Urbanismo, nº16 ano5, 
2004, p.22. 
 26 idem, p.23. 
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  Segundo Pedro Silva,  “o tecido urbano, alinhamentos, fachadas, a rua como 

elemento essencial da ocupação urbana, (…)são cada vez menos tratados nas figuras do 

plano.(…)o sistema põe muito mais assento no desenho dos perímetros urbanos do que no 

seu conteúdo.(…)como resultado, a sensibilidade do lugar, o contexto e a idiossincrasia 

local foi relegado para segundo plano.”  27  Ou seja, a visão regional e abrangente do 

urbanismo constrói cada vez mais o não-lugar  onde habita uma população sem  consciência 

colectiva. 

  Tem decorrido, nas grandes cidades da actualidade, uma “transformação 

incongruente” 28,  segundo a qual  a cidade cresce por si mesma de “forma vegetativa e por 

absorção” 29  demográfica. 

  A velocidade de crescimento da cidade, incontrolável, não é abrangida pelos 

planos de estruturação urbana que, ineficazes, partem de (pre)visões pouco realistas. Ou seja, 

os acontecimentos sucedem-se mais depressa do que os planos urbanizadores. As 

intervenções actuais acabam por ser meros actos de reparação dos múltiplos conflitos 

provocados pelo descontrolo das transformações que decorrem continuadamente. 

  O alargamento da escala da cidade para além do município implica uma visão 

de planeamento mais abrangente em termos territoriais. 

  O urbanismo contemporâneo é um permanente campo experimental, que 

procura renovar as suas perspectivas. Experimentam-se modelos, medidas legislativas e, 

sobretudo, vai-se fazendo reflexões profundas do urbanismo e das matérias a ele inerentes de 

forma muito crítica e dinâmica.  

  A seguir, é apresentada a figura nº 9, que, esquematicamente, sintetiza os 

diferentes modelos evolutivos, da Polis grega até à actualidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 27  Pedro silva, presidente da Associação Portuguesa de Planeadores do Território(APPLA),”Nova 
Urbanística, Anacrónicas Práticas e Hipóteses de Planeamento”, 2001, em 
www.applaneadores.pt/debate/artigos/anacronicas.pt (consultado em Setembro de 2005).  
28 GOITIA, Chueca “Breve História do Urbanismo, Lisboa, Editorial Presença, 1982, p.184. 
29 idem, p.184. 
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Pólis Grega                             
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Sociedade política 

Democracia 

Cidadania 

Traçado hipodâmico 

Agora 

Stoa 

Escala 

Templo 

Natureza 

anfiteatro 
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 O verdadeiro habitat é o espaço exterior onde as praças são lugares de encontro e de discussão pública, 
fundamentais para a  concretização da vida social e política da cidade. 
Exemplos: Mileto, Olinto, Atenas 

 

Ávita Latina                              
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Sociedade militar 

Império 

Construção 

Engenharia 

Cardo Maxinus/Decumanos 

Arco de triunfo 

Volumetria 

Estradas 

Circo 
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O sentido prático e funcional de uma sociedade eminentemente militar, repetiu, ao longo dos seu império, 
um modelo de fisionomia  regular e de contornos geométricos, adaptado do traçado hipodâmico.  

Exemplos: Roma, Alexandria, Pompeia, Cartago 

 

Cidade Islâmica                              
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Espaço privado 

Hermético 

Labiríntico 

Densidade 

Muros 

Mesquita 

Bazar 
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 A rua não é aqui lugar de permanência, mas antes, um caminho labiríntico e  tortuoso, que se percorre de 
forma fugidia por entre o casario compacto, cuja ausência de fachadas traduz o carácter privado e intimista 
da cidade. 
 Exemplos: Cairo, Meca, Marraqueche, Córdova 
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Cidade Medieval                             
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Sociedade feudal /agrícola 

Muralhas  

Portas da cidade 

Igreja 

Centro 

Pedra   
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A cidade murada converge de forma orgânica para um centro dinamizador de todo o núcleo, onde a igreja e 
o mercado partilham geralmente a mesma praça. 
Exemplos: Guimarães, Porto, Santiago de Compostela, Edimburgo, Montpazier, Bruges. 

 

Cidade do Renascimento                             
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Arte  

Beleza 

perspectiva 

Harmonia 

Rigor 

rectícula  
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 A inovadora visão integral da cidade e as preocupações ao nível da percepção pelos olhos do observador 
que circula no espaço público, são aspectos decisivos na configuração dos edifícios e na sua implantação. 
Exemplos : Praça Ducal de Vigevano, Praça de Campidoglio, Praça Mayor de Madrid, Praça Mayor 
 de Valladolid. 

 

Cidade Barroca                             
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Arte 

Escultura 

Pintura 

Perspectiva 

Cenografia 

Sumptuosidade 

Praça 

Jardins  
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 Novos conceptualismos espaciais que resultam em percursos pedonais de grandes alamedas rectilíneas, 
imponentes jardins urbanos com espaços verdes, sucessivos, onde se implantam monumentais esculturas e 
espelhos de água numa permanente cenografia do espaço de circulação.  
Exemplos: Praça de S. Pedro, Palácio de Versailles em França, Palácio de Schonbrunn na Áustria. 
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Cidade Linear                            
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Eixo estrutural 

Mobilidade 

Linha contínua 

Meio Urbano 

Meio  Rural 
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   Neste eixo é canalizada toda a mobilidade da cidade, que prevê vias para peões, ciclistas, veículos e 
comboio. Uma outra faixa, ao longo desta via, é exclusiva para a edificação, que se estende ao longo de uma  
contínua frente urbana. 
Exemplos: áreas de Madrid, Estalinegrado, Curitiba. 

 

Cidade Jardim                           
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Paisagismo 

Parque público 

Bairro residencial 

Árvores 

Natureza 

Boulevard 

Palácio de Cristal 

Desenho urbano 

S
O

B
R

E
 

O
 

E
S

P
A

Ç
O

 Este modelo urbano que se pretende auto-suficiente, tem como principal referência o património 
natural. A cidade apresenta-se delimitada radialmente por uma faixa agrícola e é subdividida em 
sectores ligados por boulevards. 
Exemplos: Letchwork, Welwin, Jardim botânico de Buenos Aires,  

 

Cidade Modernista                          

P
A

LA
V

R
A

S
-C

H
A

V
E

 

Sociedade urbana 

Habitar 

Trabalhar 

Recrear 

Circular 

Funcionalidade 

Racionalidade 

Composição 

geometrização 
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 O espaço público, que é afinal um espaço de mobilidades, nasce a partir de cenários abstractos 
definidos pelos volumes geométricos e monumentais da arquitectura, os quais são ligados por eixos 
de circulação unificadores, fluidos e infinitos. 
Exemplos: Brasília, Chandigar 
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Cidade do Presente                          
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Região 

Mobilidades 

Comunicação 

Polinuclear 

Zonamento 

Demografia 

Espaço-tempo 

Espaço-custo 

Espaço-virtual 
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 O centro original da cidade já não é o centro cívico e contem apenas o seu carácter simbólico. São 
criadas novas centralidades numa decorrente realidade que já não reconhece a dicotomia centro-
periferia. A cidade ultrapassa a escala do município. 
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CAPÍTULO II –  PARÂMETROS DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 
 PÚBLICO. CONCEITOS, PROBLEMÁTICAS E 
 QUALIDADES. 

 

 

 1. CONCEITOS DE INTERVENÇÃO NA CIDADE ANTIGA 

 

 

“ Por intervenção na cidade existente entendemos 
como o conjunto de programas e projectos públicos ou de 
iniciativas autónomas que incidem sobre os tecidos 
urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou 
relativamente recentes, tendo em vista: a sua 
reestruturação ou revitalização funcional (actividades e 
redes de serviços); a sua recuperação ou reabilitação 
arquitectónica (edificação e espaços não construídos, 
designadamente de uso público); finalmente, a sua 
reapropriação social e cultural.” 1 

     

 

 O património edificado tem sido alvo de diferentes estratégias de intervenção. 

Estas, bem como os desígnios, os critérios e as políticas aplicadas à reabilitação dos 

edifícios, monumentos, núcleos urbanos e cidades com centro histórico, têm evoluído ao 

longo dos tempos, tal como tem evoluído o próprio conceito de  património e o seu 

significado como identidade colectiva. 

 “Monumento” e “património” vão sendo definidos segundo directrizes 

variáveis, associadas aos modelos culturais de cada época. É nestes conceitos que se 

desenham as teorias de intervenção, nos múltiplos modos de actuação sobre o meio pré-

existente.  

 De acordo com o estudo “Modelos de Gestão: Soluções institucionais para as 

cidades históricas”2, desenvolvido pela Universidade de Santiago de Compostela e pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é destacada, no anexo I, uma listagem 

dos textos internacionais publicados, a partir da primeira Carta de Atenas até à actualidade. 

 Apresenta-se a seguir uma breve síntese cronológica de alguns conceitos mais 

relevantes, no âmbito do significado do património cultural e arquitectónico, bem como 

                                                
1 PORTAS, Nuno,“Notas sobre a intervenção na Cidade Existente”, Revista Sociedade e Território, 
nº2, 1985 em, www.ipv.pt, (consultado em Junho 2006) 
2 Listagem dos textos internacionais, em “Modelos de Gestão: Soluções institucionais para as cidades 
históricas”, da autoria de Paulo Pinho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e 
Ruben González, da Universidade de Santiago de Compostela, edição da Câmara Municipal do 
Porto/ Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 2005. 
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cartas e convenções 3 que pontualmente marcaram a forma como cada época se relacionou 

com o seu passado histórico,  como o avaliou e como interveio nesse mesmo património. 

 

 Monumento Histórico (1790) 

 Segundo F. Choay, a expressão “monumento histórico” aparece pela primeira 

vez em 1790, por A. Millin de forma a distinguir os monumentos nacionais franceses dos 

monumentos da Antiguidade Clássica. Após a Revolução Francesa, inicia-se um processo de 

classificação e inventariação detalhada dos edifícios de valor cultural e histórico, procurando 

protegê-los do vandalismo a que estavam frequentemente sujeitos. Segundo o antiquário A. 

Millin, “ Faremos representar os diversos monumentos nacionais, tais como antigos castelos, 

abadias, mosteiros, enfim, todos aqueles que possam narrar os grandes acontecimentos da 

nossa história”.4 O monumento arquitectónico exprimia necessariamente poder, grandeza e 

beleza. 

 

 Restauro (século XIX) 

 No séc. XIX, o interesse pelos vestígios de culturas e civilizações cresce, 

fomentado pelas grandes descobertas arqueológicas da época. A valorização dos 

monumentos históricos, essencialmente pelo seu significado cultural, arquitectónico e pela 

sua antiguidade, visava a protecção, restauro e reconstituição, mas sempre como elementos 

isolados e desconexos da respectiva envolvente espacial. 

 Avultam duas doutrinas opostas relativas às práticas de restauro do edificado 

que são consequência de diferentes concepções de monumento histórico. Se Viollet-Le-Duc 

se assume como intervencionista, já Ruskin tem uma posição anti-intervencionista.  

 Ruskin assenta numa concepção de conservação dos monumentos baseada na 

autenticidade, levada ao extremo, segundo a qual, a preservação incide não apenas nos 

edifícios antigos mas também nos sucessivos acréscimos de que estes edifícios foram alvo ao 

longo da sua história. As afirmações de Ruskin, segundo F. Choay, são: “O trabalho das 

gerações passadas confere aos edifícios que elas nos legaram um carácter sagrado. As 

marcas que o tempo imprimiu sobre elas fazem parte da sua essência.(…) não nos é 

permitido tocar nos monumentos do passado(…)eles não nos pertencem. Eles pertencem em 

parte aos que os edificaram, em parte ao conjunto de gerações humanas que nos 

                                                
3 Cartas - Definem princípios e conceitos relativos às práticas de intervenção; Recomendações – 
Definem princípios de orientação aplicados às políticas de intervenção; Convenções – São 
documentos jurídicos. 
4 CHOAY, Françoise “A Alegoria do Património”. Lisboa, Edições 70, 2000, p.89. 
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seguirão(…)qualquer intervenção sobre estas relíquias é um sacrilégio.” 5  Para Ruskin, o 

acto de restaurar um edifício é “ferir a autenticidade do seu próprio sentido”.6 

 Diferentemente, Viollet-Le-Duc é influenciado, por um lado, pelos revivalismos 

predominantes na arquitectura da época, de carácter cenográfico e alusiva a ambientes 

históricos; por outro lado, é receptivo às tecnologias que figuram num século  fervoroso de 

inovações ligadas à construção, à indústria e aos transportes.  

 Partindo destas premissas, Viollet-Le-Duc aprofundou os estudos de 

intervenção no património edificado segundo um pensamento visionário aberto às 

possibilidades plásticas das novas técnicas construtivas (sobretudo o ferro), ao mesmo tempo 

que reconstituía os monumentos, evocando épocas passadas. Associou os seus 

conhecimentos de arte gótica ao restauro, influenciando fortemente a orientação estética da 

arquitectura do seu tempo.  

   

 Conservação e Reabilitação (século XIX) 

 Ainda no século XIX, o historiador e arquitecto italiano Camillo Boito, 

estabeleceu uma nova articulação do património artístico passado com a modernidade, 

formulando um conjunto de directivas, “Restaurare o Conservare”, em 1893, para a 

intervenção nos monumentos históricos. 

 Boito construiu a sua doutrina, conciliando a noção de autenticidade de Ruskin  

com o intervencionismo de Viollet-Le-Duc, mas de forma mais moderada. A obra antiga 

deverá ser diferenciada da obra moderna, asseverando-se contra os restauros estilísticos que 

falsificavam os monumentos. Dá assim legitimidade à operação do restauro assumido, mas 

como complemento de uma conservação eficaz, defendendo, no entanto, o uso e a 

manutenção do edificado de modo a minimizar as obras de intervenções. 

 Camillo Boito estabeleceu um primeiro significado de Reabilitação enquanto 

intervenção pela “regeneração, atribuição de novo uso, bem como a máxima de que é 

melhor reparar do que restaurar”7.  

 Esta nova interpretação do restauro é apresentada no III Congresso de 

Arquitectos e Engenheiros Civis em Roma em 1883, e constituiu a base da Lei para a 

Conservação dos Monumentos e dos Objectos de Antiguidade e Arte, estabelecidas pelo 

governo italiano da qual se salientam os aspectos mais relevantes: a) Deverão limitar-se as 

intervenções ao mínimo possível, mas caso se executem têm de ser identificadas; b) Deverá 

                                                
5 idem, p.130. 
6 idem, p.131. 
7 PINHO, Paulo / Gonzalez, Ruben, “Modelos de Gestão: Soluções institucionais para as cidades 
históricas”, Atlante/Câmara Municipal do Porto/ Ayuntamiento de Santiago, 2005, p.180. 
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ser visível a diferença entre as partes antigas e as novas; c) Deverá ser visível a diferença 

entre os materiais modernos e os originais aplicados nas diversas obras; d) As partes que 

foram eliminadas deverão ser expostas num lugar próximo ao monumento restaurada;. e) 

Deverá ser feito o registo da intervenção acompanhada de fotografias das diversas fases dos 

trabalhos, colocadas no próprio monumento ou num lugar público próximo; F) Deve-se 

assinalar ou gravar a data de execução das intervenções no edifício num epígrafe descritiva 

da actuação. 8 

 

  Conservação e Restauro – 1ª Carta de Atenas (1931) 

 A necessidade de elaborar um plano de âmbito internacional que enunciasse os 

princípios fundamentais da conservação e do restauro relativo aos monumentos históricos, 

levou à concretização da Carta de Atenas, subscrita pelo Concelho Internacional de Museus, 

em 1931. 

  Esta que foi a primeira Carta de Atenas, defende a conservação dos 

monumentos favorecendo a sua contínua manutenção e funcionalidades, evitando as 

reconstruções integrais e sempre respeitando os valores históricos e artísticos. 

 A contribuição decisiva da Carta de Atenas foi o despoletar de toda uma 

dinâmica internacional que resultaria posteriormente em diversos documentos emitidos pelo 

ICOM e pela UNESCO no âmbito das problemáticas da intervenção no património cultural. 

 

 Renovação Urbana – 2ª Carta de Atenas (1943)  

 A  2ª Carta de Atenas, subscrita por um grupo de arquitectos e urbanistas, foi 

publicada pelo Arquitecto Le Corbusier em 1943, na sequência do Congresso Internacional 

de Arquitectura Moderna (CIAM). Este documento decorre de  reflexões inovadoras do 

conceito de Renovação Urbana, propondo um novo modelo urbanístico, em contraponto à 

cidade tradicional, na qual introduz a vertente económica e social das teorias funcionalistas 

aplicadas ao urbanismo por Le Corbusier. A ideia contida nestas teorias refere que, apesar da 

importância de preservar os edifícios e os conjuntos urbanísticos de valor cultural, a  

prioridade será a qualidade de vida das populações, defendendo a necessidade de construir 

novas cidades onde sejam cumpridos os direitos fundamentais de habitação, trabalho, 

circulação e recreação do cidadão na urbe.  

 Este novo conceito de Renovação Urbana baseia-se numa prática “(…)mediante 

a qual se procede à substituição das estruturas físicas existentes, envolvendo a demolição de 

                                                
8 LUSO, Eduarda e Lourenço, Paulo,2004, em www.civil.uminho.pt/cec/revista/num20 (consultado 
em Maio de 2006)     
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áreas mais ou menos vastas, para as transformar em vias rápidas, viadutos, parques de 

estacionamento, edifícios para escritório,s habitação, adaptando as cidades herdadas às 

necessidades  da vida moderna.” 9 

 Esta Carta de Atenas contribuiu para que os novos modelos urbanísticos fossem 

largamente experimentado em cidades europeias no período pós-guerra e também nos 

E.U.A., rompendo definitivamente com a fisionomia tradicional da paisagem urbana. 

   

 Sítio histórico – Carta de Veneza (1964) 

 Em 1964, do Congresso Internacional de Arquitectos e de Técnicos de 

Monumentos Históricos resulta a Carta Internacional de Restauro ou Carta de Veneza. Esta 

estendeu o conceito de Monumento Histórico como obra arquitectónica isolada, definido no 

seu art. 1º como “sítio urbano e rural que são o testemunho de uma civilização particular, 

uma evolução significativa ou um dado conhecimento histórico”.10 

 

 Restauro e novas tecnologias – Carta de Veneza (1964) 

 Ainda no contexto da Carta de Veneza, o conceito de conservação e restauro é 

aplicado à noção  de sítio de valor cultural.  

 Para a conservação dos monumentos  impõem-se a permanente manutenção dos 

mesmos, sendo valorizado em simultâneo o seu carácter funcional e o seu carácter histórico. 

Segundo o artº 5º, “A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua afectação 

a uma função útil à sociedade (…) mas não deve alterar a disposição ou decoração dos 

edifícios. É dentro destes limites que se devem conceber e que se pode autorizar as 

adaptações exigidas pela evolução dos usos e dos costumes.”11 

 Através do restauro procura-se salvaguardar os aspectos autênticos do 

monumento ou do sítio monumental, com abertura para a introdução de novas tecnologias e 

novos materiais, devendo estes ser  distintamente reconhecidos dos originais. 

 O conceito de restauro foi definido no art. 9º como uma “operação que deve ter 

um carácter excepcional. Destina-se a revelar os valores estéticos do monumento e baseia-

se no respeito pelos materiais  originais e em documentos autênticos. O restauro pára onde 

começa a hipótese: ao nível das reconstituições conjecturais, todo o trabalho de 

                                                
9 CUNHA, Maria Luísa Oliveira, “A intervenção na cidade existente”,  Instituto Politécnico de Viseu, 
1999, www.ipv.pt/milenium (consultado em Agosto de 2005). 
10 Artigo 1º da Carta Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e de Sítios (Carta 
de Veneza), em wwwamp.pt/PPM/publicacoes/LivroPPatPar/cap5_2.htm (consultado em Outubro de 
2005). 
11 idem, artigo 5º. 



  

 

44 

complemento que se reconheça indispensável por razões estéticas ou técnicas depende da 

composição arquitectónica e possui a marca do tempo. O restauro será sempre precedido e 

acompanhado de um estudo arqueológico e histórico do monumento.” E ainda, no art. 10º,  

“sempre que as técnicas tradicionais se revelem inadequadas, a consolidação de um 

monumento pode ser assegurada com o apoio de todas as técnicas modernas de conservação 

e de construção cuja eficácia tenha sido comprovada por dados científicos e garantida pela 

experiência.” 12 

 As intervenções de conservação e restauro são sistematizadas, recorrendo a um 

trabalho de apoio constituído por levantamentos rigorosos baseados na arqueologia, 

sondagens estratigráficas, fotogrametria, etc., documentados em relatórios analíticos, com 

toda a informação devidamente compilada. 

 Na sequência da Carta de Veneza, é criado o ICOMOS, ou Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios, sedeado em Paris, no sentido de analisar as 

problemáticas relativas às questões doutrinárias da Preservação e Restauro do Património 

Cultural, no que concerne aos Monumentos e aos Sítios Históricos,  

 

 Áreas históricas (1976) – Convenção de Nairobi 

 Em 1976, na Convenção de Nairobi, são reconhecidos os núcleos históricos 

como “todo o  grupo de construções e espaços que constituam um estabelecimento humano, 

tanto em meio urbano como em meio rural, e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto 

de vista arquitectónico, arqueológico e pré-histórico histórico, estético e sócio-cultural”, e é 

definida a ideia abrangente de salvaguarda como “a identificação, protecção, a conservação, 

o restauro, a manutenção e a revitalização dos conjuntos históricos ou tradicionais e o seu 

enquadramento”.13 

 Incluiu-se, no reconhecimento do valor histórico do conjunto edificado, o valor 

cultural e social, inerentes à sua conservação. 

São valorizados os bairros históricos e os tecidos urbanos e é reconhecida e 

importância de intervir para além da conservação e restauro do património edificado, 

promovendo a vitalidade das características funcionais. Começa-se a falar em reabilitação do 

tecido social como processo de intervenção numa determinada área que se pretende 

salvaguardar ou revitalizar. 

 

                                                
12 Idem, artigo 9º. 
13 CUNHA , Maria Luísa Oliveira, “A intervenção na cidade existente”,  Instituto Politécnico de 
Viseu, 1999, www.ipv.pt/milenium (consultado em Agosto de 2005). 
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 Cidades históricas (1987) – Carta de Toledo 

 A Carta Internacional de Salvaguarda das cidades históricas, ou Carta de 

Toledo, em 1986, ratificada em 1987 pela Assembleia Geral do ICOMOS, refere-se ao 

património, perspectivando “(…)o seu ambiente natural ou edificado, que, para além da sua 

qualidade como documento histórico, exprimam os valores próprios das civilizações 

urbanas tradicionais(…)os valores a preservar são o carácter histórico da cidade e do 

conjunto dos elementos materiais e espirituais que lhe determinam a imagem, em especial: a 

forma e o aspecto dos edifícios (interior e exterior) definidos pela sua estrutura, volume, 

estilo, escala, materiais, cor e decoração.” 14 São assim acrescentados novos atributos aos 

conjuntos históricos, que passam pelo seu enquadramento sócio-espacial, o qual acarreta a 

morfologia urbana, a linguagem arquitectónica de todo o ambiente visual urbano e o 

património natural, aspectos representativos de uma determinada cultura. 

 

 Autenticidade (1994) 

 No mundo contemporâneo, submetido a um forte processo de globalização, 

reforçam-se as preocupações relativas à conservação da herança cultural e histórica. 

 A valorização dos aspectos únicos e autênticos de cada comunidade surge então 

como principal directriz das práticas de conservação do património e de gestão das cidades 

históricas, introduzindo a “noção de contexto, de tempo, de espaço, de cultura e de 

diversidade de valores, bem como legitimidade da diferença.”15 O Documento de Nara sobre 

a Autenticidade, em 1994, contribuiu para o reconhecimento das diferentes expressões 

culturais e para a sua preservação, enquanto património colectivo. 

O reconhecimento da um património recente, lado a lado com os monumentos 

antigos,  bem como o carácter de autenticidade destes, são questões presentes nas práticas de 

intervenção actuais. Segundo Sérgio Infante, “o valor económico de um edifício antigo 

mede-se pelo seu grau de autenticidade”16.  

 

 

 Património e estetização 

 Na actualidade, o fenómeno da estetização abrange todos os domínios, 

inclusivamente a arquitectura e o património edificado. 

                                                                                                                                     
 
14 Idem. 
15 PINHO, Paulo / Gonzalez, Ruben, “Modelos de Gestão: Soluções institucionais para as cidades 
históricas”, Atlante/Câmara Municipal do Porto/ Ayuntamiento de Santiago, 2005, p.191. 
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 Numa época em que se vive a imagem das coisas e das ideias, numa “cultura de 

simulação”17, a procura da representação de algo, através da criação de contextos 

inteiramente artificiais, atinge o auge com disneys worlds, expo´s, resorts turísticos, entre 

outros, ou com inovadores padrões de intervenção urbanística, onde “a sociedade actual 

prefere a simulação hiper-real da cidade à própria cidade” 18.  

 Estes cenários cumprem ao detalhe uma imagem, um modelo e um estilo de 

vida, fundamentados num imaginário, que se assume então como realidade. É com base 

nesta superficialidade que a cidade antiga tem sido frequentemente reduzida à sua condição 

estética.  

 Paulo Peixoto comenta a forma como os  actuais municípios redescobrem agora 

os seus centros históricos com finalidades turísticas e lúdicas, aproveitando a crescente 

“procura e consumo do património”19. Esta forma de intervenção manifesta-se no 

embelezamento das fachadas, de pedra meticulosamente lavada, e no arranjo dos espaços 

públicos, super-preenchidos de floreiras ou na recriação de itinerários, festas evocativas a 

tradições locais e feiras medievais que se repetem simulando ambientes do passado. 

Como resume Paulo Peixoto, “A estetização pode constituir, senão o culminar do 

desencantamento, pelo menos a sua aceleração, ainda que isso possa parecer paradoxal.”20 

A elevação do património pela mera conservação dos seus atributos estéticos, museifica-o, 

banaliza-o e empobrece-o. 

 Não há dúvida que, em toda esta cenografia, é assegurada a conservação dos 

núcleos históricos e revitalização dos símbolos patrimoniais ligados ao contexto sócio-

cultural. No entanto, estes tornam-se meramente um produto de consumo, onde, 

frequentemente, a autenticidade se confunde com a artificialidade. 

 

 

 Intervenção no património, pela sustentabilidade 

 O conceito de património tem vindo a ser alargado, sendo cada vez mais 

abrangente o seu conteúdo. Ao valor histórico e ao significado cultural, juntaram-se novos 

critérios de identificação e de reconhecimento dos valores patrimoniais, tais como os valores 

                                                                                                                                     
16 INFANTE, Sérgio” Conservação e Desenvolvimento” UTL, Lisboa,  1992 
17 LEACH, Neil “A Anestética da Arquitectura”, Lisboa, Edições Antígona, 2005. 
18 VASQUEZ, Calros Garcia, “Berlim-Potsdamer Platz- Metópoli y Arquitectura en Transición”, 
Barcelona, Edición Fundación Caja de Arquitectos, 2000. 
19PEIXOTO, Paulo “Representação Imaginária da Cidade. Processo de Racionalização e de 
Estetização do Património Urbano de Coimbra”,Coimbra, Centro de Estudos Sociais e de Economia 
da Universidade de Coimbra, 2001, p.2 
20 idem, p.25. 
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estéticos e sócio-culturais projectados no meio construído, os valores naturais, ambientais, 

passando do elemento monumental isolado ao conjunto, sítio e cidade histórica. 

 Ou seja, actualmente a intervenção na cidade existente está associada ao 

conceito de reabilitação (com as prática a ela inerentes: requalificação, reutilização e 

revitalização), procurando a integração física e social de cada núcleo específico. A 

reabilitação é assim,  “Um processo integrado sobre uma área que se pretende manter ou 

salvaguardar. Envolve o restauro ou a conservação dos imóveis a que alguns chamam de 

reabilitação física  e a dinamização do tecido económico e social “21. 

 A conservação envolve diferentes vertentes do contexto urbano. Os municípios 

e os órgãos de administração territorial estão cada vez mais conscientes da riqueza dos 

aglomerados históricos e da importância de intervir na revitalização destes. A conservação 

do património edificado envolve diferentes vertentes do contexto urbano. É cada vez mais 

um processo resultante da compilação de diferentes abordagens do meio sócio-espacial, 

sempre convergentes para a sua sustentabilidade, na vertente económica, social e ecológica, 

no sentido de salvaguardar ou impulsionar a dimensão física e a dimensão sócio-cultural, 

bem como as características funcionais desse mesmo meio, a longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                
21 CUNHA, Maria Luísa S. Oliveira “A Intervenção na Cidade Existente”, Instituto Politécnico de 
Viseu, 1999, www.ipv.pt/milenium  (consultado em Agosto de 2005). 
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 2.  O ESPAÇO PÚBLICO NOS CENTROS HISTÓRICOS  

 

 2.1  Principais problemáticas dos centros históricos  

 

 O valor dos centros históricos, pelos seus significados intrínsecos, seja de 

carácter económico, histórico, político e cultural é inquestionável. 

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

uma cultura e sociedade que aí construíu um imaginário colectivo. No entanto, as áreas 

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

de uma sociedade repleta de contradições e em permanente mudança. 

 Os conceitos associados à cidade do presente e que a modelam segundo critérios 

de “produção de valores e de rentabilização de investimentos(…), acabam por ocultar as 

suas bases e significados”22 , desviando o investimento para as zonas periféricas. 

 Assim, a nova sociedade urbana, multicultural e híbrida, que procura renovar os 

paradigmas estéticos, sociais e culturais, organiza-se cada vez mais segundo uma concepção 

espacial homogénea, nas áreas periféricas, distanciando-se do espaço narrativo que é a 

cidade antiga. Os centros históricos já não são pontos de reencontro e de convergência, mas 

antes pontos de conflito e divergência: conflito de mobilidades, conflito social e conflito de 

linguagens (culturais, arquitectónicas, estéticas). 

 Troitiño23 classifica os actuais centros históricos de acordo com a sua 

funcionalidade, na relação com as restantes áreas da cidade. Deste modo, este autor distingue 

três tipologias: Centros históricos que perderam a prevalência do poder económico mas que 

se conservam como referência simbólica e cultural; centros históricos cujas qualidades 

históricas e funcionais se mantêm interligadas, conservando alguns aspectos da sua 

centralidade; centros históricos que continuam a  assumir-se como pontos de centralidade 

absoluta na cidade. 

 Ainda no que respeita à caracterização dos centros históricos, estes nem sempre 

se apresentam como um universo homogéneo. Na sua estrutura interna, P. Levy24  distingue  

                                                
22 QUEIRÓS, J. / V. Rodrigues “Recriar a Cidade – Dinâmicas Culturais Emergentes na Reabilitação 
Urbana da Baixa do Porto”, Seminário de Investigação em políticas e práticas culturais, Porto, 
F.L.U.P., 2005, p.35. 
23TROITIÑO, M. A. (1992) citado por Emilio Martínez, no artigo “Centros Históricos em perspectiva. 
Observaciones sociológicas al análisis y la planificación territorial”, 
www.iec.es/institucio/societats/acsociologia/publicaciones/pdf/numero14_2001(consultado em Julho 
de 2006). 
24LEVY, (1987), em www.iec.es/institucio/societats/acsociologia/publicaciones/pdf/numero14_2001 
(consultado em Junho de 2006). 
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diferentes áreas:  áreas em equilíbrio físico e social e que conservam a vitalização do seu 

carácter multifuncional; áreas em processo de reabilitação; áreas em expectativa, que reúnem 

condições de valor patrimonial, histórico e social e que se encontram aptas para  pôr em 

prática as estratégias de reabilitação;  áreas em avançado estado de degradação do seu tecido 

físico e social. 

 No seu carácter polivalente e na sua configuração, muitas vezes desajustada às 

exigências da vida urbana actual, estes espaços são encarados como áreas controversas e de 

difícil intervenção.  

 Tendo em conta que cada caso é único, a maioria dos municípios com centro 

histórico apresenta, em Portugal, problemáticas comuns: 

 

  a) Espaço público desajustado em face das novas formas de uso da cidade  

 Nos centros históricos, até porque são pontos focais da cidade na sua dimensão 

sócio-espacial, verifica-se uma propriedade de mutação constante da sociedade urbana e da 

sua organização; os tecidos urbanos antigos tornam-se então inadequados nas sua 

morfologias. Deparamo-nos actualmente com novas formas de interacção social e novos 

padrões culturais que decorrem em espaços de uso colectivo com séculos de pré-existência. 

Os meios de transporte e de comunicação evoluíram e as necessidades de mobilidade, bem 

como o ritmo de vida urbana, são agora bem diferentes daqueles que deram origem aos 

actuais núcleos históricos. Nas ruas é o automóvel que prevalece, agravando-se os problemas 

de congestionamento do trânsito e de estacionamento. 

 

   b) Desvio dos centros urbanos para novas áreas  

 O desenvolvimento policêntrico, tão característico dos meios urbanos actuais, 

onde as novas centralidades proliferam sem um planeamento correcto nem infra-estruturas 

adequadas, levam à fragmentação da cidade e ao abandono do centro original. 

 Ao longo da segunda metade século XX, a desertificação dos centros urbanos 

foi progressiva, pelo abandono do seu uso residencial. Os edifícios residenciais deram lugar 

a sedes de empresas e escritórios ligados aos serviços. Por sua vez, nas últimas décadas, 

estas áreas históricas, pelas deficientes condições de acessibilidade e mobilidade, bem como 

a degradação do parque habitacional mais antigo, conduziram o desvio do sector terciário 

para outros pontos da cidade mais modernizados. O desinteresse pelo centro clássico por 

parte dos grandes investidores, a par da falta de capacidade empresarial dos comerciantes 

tradicionais, contribui fortemente para a perda demográfica dos antigos centros. Para 

agravamento, acentua-se o desenvolvimento de  novos focos residenciais e grandes 
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superfícies comerciais nos arredores das cidades, com ofertas economicamente competitivas 

a nível de habitação e emprego.  

 Observa-se, neste panorama, que os centros das cidades se encontram ocupados 

por uma população envelhecida e fechada sobre si própria, altamente carenciada, constituída, 

frequentemente, por residentes de longa data e de faixa etária elevada, ou por população 

transitória. 

 

 c) Segregação urbana 

 As discrepantes formas de tratamento da cidade e a sua desequilibrada ocupação 

levam a que esta se encontre fragmentada nas suas morfologias e significados, conduzindo a 

um crescente estado de segregação urbana. O centro histórico é então particularmente 

isolado e desanexado do contexto global da cidade.  

 Esta segregação da estrutura sócio-espacial urbana é abordada, pelo sociólogo 

francês Jean Lojkine25, nas profundas análises relativas às tipologias de urbanização das 

sociedades contemporâneas. Para este autor, as políticas urbanas têm acentuado a  

segregação urbana, a qual se manifesta nas várias formas de exclusão social, funcional e 

espacial: exclusão social, na medida em que a configuração da cidade leva ao distanciamento 

espacial dos diferentes grupos sociais; exclusão funcional, na medida em que as cidades são 

zonificadas, sendo compartimentadas em áreas de especialização funcional; exclusão 

espacial, consequência da avalização do solo com variáveis significativas de custos do centro 

para a periferia e com fortes efeitos na ocupação da cidade. 

 M.E.B. Sposito resume a segregação sócio-espacial como “resultado de um 

processo de diferenciação que se desenvolve ao extremo e que leva, na cidade, ao 

rompimento da comunicação entre as pessoas, da circulação entre sub-espaços, do diálogo 

entre as diferenças, enfim, conduz à fragmentação do espaço urbano”26. 

 

 d)Ausência de sentido colectivo  

 A perda de vínculos do indivíduo com o ambiente urbano desfavorece a 

construção de um sentido colectivo do espaço. Pelo distanciamento do Homem às suas raízes 

culturais, pelo desvio dos principais pontos focais da cidade para novas centralidades ou pela 

descaracterização do espaço na sua vertente cultural e social, o meio físico carece de 

significados, impedindo a sociedade urbana de se rever no espaço e de projectar um 

imaginário colectivo unanimemente reconhecido.  

 

                                                
25  LOIJKINE, em www2.prudente.unesp.br/gasperr (consultado em Agosto de 2006) 
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 e) Descaracterização do património edificado e urbanístico 

 A não compreensão do espaço urbano e as intervenções desajustadas e pontuais 

têm alterado drasticamente o tecido original e a sua imagem arquitectónica, fragmentando o 

espaço,  retirando-lhe autenticidade e acrescentando-lhe novas linguagens de forma arbitrária 

que em nada dignificam o ambiente urbano. 

 

 

   f) Degradação do edificado  

 O abandono destas áreas a favor da zonas periféricas onde proliferam novas 

construções, os baixos custos das rendas e a falta de incentivos ao investimento 

proporcionam o acentuado envelhecimento e a degradação geral do edificado. 

 

 g) Sector terciário obsoleto   

 As interacções sociais inerentes às actividades de comércio e serviços são 

catalizadoras da vida do meio urbano. Segundo Henri Pirenne, “a dinâmica urbana depende 

das relações mercantis, fazendo ancorar aí o poder da cidade e da sua independência 

política” .27 A decadência das actividades comerciais é o primeiro passo para a degradação 

do ambiente social urbano. De facto, os antigos centros urbanos, pouco versáteis à evolução 

dos padrões de vida urbana actual, encontram-se geralmente obsoletos nas suas funções, 

passando a constituir unicamente uma referência histórica e cultural da cidade cujo centro 

cívico já não coincide com o núcleo histórico. A manutenção da sua vitalidade passa também 

por garantir a permanência ou inovação das actividades de comércio, de habitação, de cultura 

e de lazer, entre outras, da sociedade urbana local. 

 

 h) Insalubridade do espaço público e da paisagem urbana.  

 A falta de manutenção dos materiais e componentes do espaço público conduz à 

progressiva degradação das ruas e praças.  

 A submissão das ruas de circulação mista ao automóvel, sendo transformadas 

unicamente em corredores de circulação, agrava as más condições atmosféricas e acústicas e 

prejudica a segurança e conforto na utilização pedonal destes espaços. 

                                                                                                                                     
26 SPOSITO, M.E.B., citada por Arq. L.N.Lopes em www.geodesia.u.f.s.c.br/geosedia-
online/arquivo/cobrac_2004/118  (consultado em Agosto de 2006) 
27 HENRI PIRENE (1974), em  Carlos Fortuna , “Cidade, Cultura e Globalização”, Oeiras, Celta 
Editora, 2002. 
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 A degradação do ambiente urbano, por negligência ou pela incorrecta, ou 

excessiva, ocupação do espaço público,  tem conduzido as cidades a estados de insalubridade 

física e visual. I. Minami28
 relaciona a desqualificação das cidades com o estado em que se 

encontram os seus espaços públicos e o ambiente urbano e expõem os principais aspectos 

que estão na origem desta situação:  

 h.1) Falta de uma consciência do público e do privado e de uma educação 

ambiental: a irresponsabilidade inerente ao conceito de coisa pública, como algo anónimo, 

despersonalizado, de ninguém, leva à depreciação  do espaço público, (estacionamento de 

carros nos passeios, colocação de placas de publicidade, mesas de restaurantes e outros 

objectos nos percursos de forma a impedir o conforto e segurança da mobilidade pedonal, 

abandono de lixo e materiais de demolições nas ruas, etc.) 

 h.2) Desordenação de elementos presentes na paisagem: a desorganização da 

tipologia e localização do mobiliário urbano e da sinalização (bancos, cabines telefónicas, 

postes de iluminação pública, papeleiras, floreiras, placas de sinalização etc.), dificulta a 

compreensão da cidade, comprometendo a circulação, as perspectivas, os padrões 

urbanísticos, a segurança dos pedestres e o consequente aparecimento de espaços 

fragmentados e inúteis. 

 h.3) Poluição visual: a escala inadequada e a sobrecarga dos sistemas de 

comunicação visual, sobretudo de publicidade, sobreposta às fachadas, mascara a  identidade 

dos espaços da cidade, tornando-os inócuos e todos semelhantes, dificultando a orientação 

do cidadão e escondendo referências que fazem com que a cidade se diferencie de outras 

(sítios naturais, edifícios históricos, praças, parques, etc.). A publicidade passa a encobrir, a 

ocupar o lugar ou substituir os marcos referenciais dos lugares e interfere também com a 

legibilidade da sinalética de regulação do trânsito, essencial para garantir o fluxo e a 

segurança das mobilidades. 

 h.4) Falta de  gestão da paisagem: a deterioração física e ambiental revela uma 

omissão da gestão municipal, sem aplicação de regulamentos específicos orientadores e sem 

a necessária manutenção urbana. 

 h.5) Falta de participação da população: o envolvimento da população utente 

dos espaços público e dos seus equipamentos é essencial na medida em que responsabiliza a 

manutenção dos espaços e aproxima o Homem ao meio urbano em que vive. 

 

                                                
28 MINAMI, Issao,(2001), docente na Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de São Paulo, em 
 “A Questão da Ética e da Estética no Meio Ambiente Urbano”, 
www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp0940.asp (consultado em Agosto de 2006) 
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 i) Baixa qualidade de vida  

 As deficientes condições de mobilidade e a falta de articulação da circulação 

pedonal com o automóvel, a par da poluição ambiental, dá origem a um espaço que não 

oferece condições de conforto, segurança, acessibilidades e salubridade, desencoraja a 

permanência das pessoas e não atrai nem novos residentes nem investimentos imobiliários. 

 Em suma, a falta de qualidade do espaço público em nada beneficia o ambiente 

físico e vivencial da cidade e reflecte a falta de qualidade de vida urbana.  

 

 j) Falta de uma gestão do espaço público assente na sustentabilidade   

 Falta de um processo globalizante que associe o desenho do espaço público aos 

recursos naturais e às possibilidades tecnológicas, articulando os diversos aspectos 

funcionais e ambientais do meio urbano e que garanta a sua manutenção e equilíbrio. 

 Não é suficiente a reabilitação física do parque edificado, dos espaços públicos 

e da paisagem urbana. O desenvolvimento das cidades e a manutenção das suas actividades 

passa por uma estratégia que reúna as vertentes física, económica e social e ambiental 

convergentes para o desenvolvimento sustentável da cidade, e que é garantia da sua 

autonomia,  sobrevivência e projecção. 

  

 l) Falta de estratégia urbanística aplicada à gestão do património urbano. 

 O projecto do espaço público é inerente às políticas e estratégias de intervenção 

e gestão na cidade. Estas são maioritariamente experimentais e, em face do desequilibrado 

crescimento urbano e da construção incontrolada, nem sempre se potenciam os resultados 

esperados. Nuno Portas29 aponta alguns erros cometidos nos processos de reabilitação e de 

gestão do património urbano: 

 i.1) Défice de estratégia: a abordagem espontânea sem planeamento a longo 

prazo, unicamente conduzida pela dinâmica do mercado, sem qualquer rigor na tipologia de 

intervenção, no desenho ou nos materiais construtivos, tendo como resultado um processo de 

intervenção desarticulado e ineficaz. 

 i.2) Défice de adaptabilidade do normativo: em oposição à primeira, a 

imposição excessiva de condicionantes normativas limitativas à intervenção privada e que 

                                                
29 NUNO PORTAS (1990), citado por Ruben C. González em “Modelos de Gestão, Soluções 
Institucionais para as Cidades Históricas”, Ayuntamiento de Santiago de Compostela / Câmara 
Municipal do Porto, 2005, p.58. 
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 levam à homogeneidade estética e construtiva, em geral empobrecedora do processo de 

reabilitação urbano. 

 i.3) Défice de desenho urbano: a visão conservadora e estática na relação com o 

património histórico, cultural e arquitectónico, tem levado a um processo de museificação da 

cidade, onde a inflexibilidade das estratégias aplicadas não permite qualquer possibilidade de 

mutação. 

 i.4) Défice de participação: a desvalorização da opinião de cidadania, onde as 

decisões são tomadas sem consultar os interesses dos residentes nas áreas a intervir. 

 i.5) Défice de avaliação ou feed-back: são assumidas decisões autistas, sem 

consulta de fontes documentais ou análises de diagnóstico urbano, para a correcta 

interpretação do trajecto do lugar. Esta falta de visão retrospectiva conduz a erros de 

planeamento. 

 

  2.2 O papel do espaço público na requalificação urbana 

 

 Toda a estruturação morfológica e social da cidade encontra-se representada no 

espaço público urbano. Este, é suporte da actividade pública e traduz as especificidades de 

cada cultura e sociedade, bem como a sua consciência colectiva. 

  Pelos centros históricos passa geralmente a história local. É onde se concentra o 

poder administrativo e, logo, onde convergem as manifestações políticas, as reivindicações 

sociais, os festejos, comemorações e expressões culturais de massa. Dificilmente se 

consegue implantar nas novas periferias urbanas o carácter eminentemente social presente no 

espaço público constituído pelas  pequenas ruas e praças das áreas históricas. É aqui que 

brota a vida da urbe e o convívio entre os habitantes que  partilham o mesmo  imaginário 

cultural, formatado por uma herança histórica colectiva. É esta singularidade dos centros 

históricos, impossível de reproduzir noutras áreas, que importa não desvirtuar. Segundo 

Teresa Barata Salgueiro, “É necessário mantê-los e revitalizá-los devido aos valores 

culturais que transportam. Estes testemunhos vivos de épocas são uma expressão da cultura 

e um dos fundamentos da identidade do grupo social, vector indispensável face aos perigos 

de homogeneização e despersonalização que caracterizam a civilização urbana 

contemporânea.”30  

 O processo de revitalização das áreas históricas não se restringe à intervenção 

no património edificado. A melhoria da qualidade de fruição do espaço público, é 

                                                
30 SALGUEIRO, Teresa Barata “ A cidade em Portugal”, Porto, Afrontamento, 1992. 
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determinante no desempenho das diversas funcionalidades urbanas e contribui para recuperar 

a vitalidade perdida dos centros das cidades e fomentar a vivência colectiva que garante a 

sustentabilidade do meio urbano; o espaço público tem um papel decisivo na organização de 

todo o meio construído (onde o domínio público e privado confluem), na sua compreensão e 

na relação do indivíduo com a cidade nas suas dimensões espacial e social.  

 Na perspectiva da qualidade e da funcionalidade do meio urbano, são 

identificados por J.R.Martins31, os domínios prioritários de acção, inseridos no Programa de 

Políticas Nacionais de Desenvolvimento Urbano: Habitação, Mobilidade Urbana, Ambiente 

Urbano e Espaço Público, sendo este último, segundo o mesmo autor, o “elemento 

fundamental de socialização, da qualidade de vida e da competitividade da cidade, onde 

estão em causa, designadamente, a devolução do espaço ao peão, a qualidade do 

mobiliário, e símbolos urbanos, a limpeza, o tratamento dos espaços, a animação de rua e o 

acesso a equipamentos e espaços de recreio e lazer.” 

 Em suma, o espaço público é uma via de requalificação do meio urbano, na 

medida em que se desempenha um papel preponderante na estrutura urbana, na estrutura 

social, na função e no significado da cidade, conforme o quadro síntese que se segue: 

 

Quadro nº 1: Papel do espaço público urbano. 

Estrutura 
Urbana 

. O espaço público é suporte e enquadramento do edificado. A sua 
conservação e requalificação vai dignificar os edifícios e valoriza-los.  

 
Estrutura Social 

. Sendo suporte de interacções sociais, económicas e culturais, o espaço 
público é um instrumento revitalizador do meio urbano colectivo. É onde a 
sociedade se consubstancia. 

. O espaço público é um espaço de partilha, onde se constroem as referências 
colectivas do lugar e a sua identidade, aspecto essencial na aproximação do 
Homem ao meio. 

. O espaço público tem um papel enformador do modo de agir sobre o meio, 
na medida em que induz o comportamento dos individuo e, 
consequentemente, a forma de apropriação da cidade. 

Funcionalidades 
urbanas 

. O espaço público tem um papel decisivo na concretização das 
funcionalidades do meio urbano colectivo: mobilidades, serviços, comércio, 
lazer. 

 
Significado 

sócio-cultural 

. O espaço público é também património. 

. O espaço público traduz o carácter, a imagem e a ambiência do lugar ou 
cidade, aspectos essenciais para a identificação das particularidades do meio 
urbano e para a sua interpretação, contendo uma identidade cultural. 

 

 

 

                                                
31 JORGE REIS MARTINS, Arquitecto, Sub-Director Geral do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Urbano, em,  Workshop “Contributos para a Formação de Novas Intervenções de 
Regeneração Urbana”, Câmara Municipal do Porto / FEUP, 2000, p.79. 
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3.   REQUALIFICAÇÃO URBANA - PARÂMETROS DE  
 INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO. 

 

 

 3.1 Critérios de intervenção no património urbano 

 

 Na abordagem morfológica do espaço de domínio público, seja uma praça, uma 

rua, um bairro ou até uma cidade no seu conjunto, a herança histórica pode ser um factor 

condicionante na orientação de toda a prática de intervenção. Em alternativa, a 

transformação de uma configuração antiga, adaptada a novos tempos onde imperam novos 

modos de vida e novos códigos estéticos, é um desafio.  

Cientes da singularidade de cada caso, há que delinear uma estratégia de 

intervenção política (urbanística) e de intervenção tecnológica (construtiva), adequada à 

especificidade de cada situação concreta.   

Importa definir quais são estes critérios de interposição no que respeita aos 

aspectos funcionais e aos aspectos formais, com todas as referências estéticas e culturais do 

lugar; e ainda, questionar de que modo a nova intervenção irá dialogar com a pré-existência 

e com todas as complexidades que lhe estão inerentes. O que devemos realmente recuperar, 

restaurar ou que novos elementos iremos integrar e de que forma?  

Edward Relph coloca esta questão numa reflexão sobre a transformação da 

paisagem urbana: “Deveremos julgar o antigo em função do novo, ou vice-versa, ou 

considerá-los individualmente, como se não existissem limites temporais, ou deveremos 

apenas apreciar a variedade?”.32  

 E porque não há uma regra, ou uma  fórmula exacta na acção de requalificação 

do espaço construído, no momento de agir, serão decisivos os âmbitos da intervenção e os 

critérios a seguir, com a consciência de que as  soluções encontradas suscitarão um eterno 

debate de ideias.  

 Se o Antigo prevalece sobre o Novo, se se pretende a convivência do Antigo 

com o Novo e não de um sobre outro, ou se os novos códigos anulam as pré-existências, 

qualquer destas opções poderá ser defensável. No debate, importa, acima de tudo, que 

sobressaiam os conhecimento das técnicas antigas de construção locais, o reconhecimento da 

componente histórica do lugar, bem como o conhecimento das actuais tecnologias de 

construção e das reais necessidades e exigências da população.  

                                                
32 RELPH, Edward, “A Paisagem Urbana Moderna”,Lisboa, Edições 70, 1990, p.231. 
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 3.1.1  O “novo” e o “antigo”. Prevalência e convivência. 

 

 Tem sido verificado, em determinados núcleos urbanos, sobretudo de cidades 

europeias, valorizados pelo seu carácter histórico e simbólico, a procura da restituição dos 

ambientes e cenários de outrora como um propósito essencial da estratégia de intervenção, 

prevalecendo o Antigo sobre o Novo, numa total sobrevalorização dos atributos estéticos da 

cidade antiga. 

 Segundo esta filosofia de intervenção, e enunciando como exemplo a cidade de 

Chester, (exemplo aprofundado no capítulo IV), cujo centro histórico foi alvo de uma 

requalificação profunda, tanto no edificado como no espaço público, é renunciada a adição 

de qualquer elemento que accione uma rotura ou descontinuidade no meio pré-existente, 

procurando-se manter a imagem de outros tempos e recuperar o “ambiente” tradicional. 

Neste caso, a obra de intervenção não deixou marcas datadas e todos os elementos 

introduzidos no espaço urbano apresentam-se idênticos aos originais. Em Chester procurou-

se recuperar o núcleo histórico desertificado, restaurando todos os elementos de valor 

patrimonial, reconstruir a malha urbana bem como os elementos mais relevantes do espaço 

público prezando o seu desenho  e processo construtivo original e empregando sempre os 

materiais tradicionais.  

 Numa lógica de “natureza museal”33, a conservação patrimonial é aqui a 

preservação do lugar, ponto-chave da requalificação da cidade. Geralmente, nestes casos, as 

estratégias políticas aplicadas dão abertura às potencialidades turísticas do lugar, reforçando 

os seus aspectos estéticos de representação cultural local. 

 Uma outra estratégia de intervenção na cidade existente seria a de promover a 

convivência entre o Antigo e o Novo e não de um sobre o outro. Se, por um lado, as novas 

construções não comprometeriam irremediavelmente a sobrevivência do património 

edificado, por outro lado afirmar-se-ia a intervenção, na sua contemporaneidade. A 

intervenção na cidade de Copenhaga (exemplo aprofundado no capítulo IV) é um notável 

exemplo desta forma de requalificação urbana que se revela particularmente no espaço 

público. Esta cidade ilustra a pretensão de preservar a imagem original e recuperar os 

elementos característicos da identidade própria do lugar com toda a sua herança histórica, e 

simultaneamente, assumir a passagem do tempo, adaptando o espaço às novas exigências. A 

intervenção admite novas linguagens estéticas sem, no entanto, entrar em conflito com os 

valores históricos. 

                                                
33 PEIXOTO, Paulo, “Representação Imaginária da Cidade. Processos de Racionalização e de 
Estetização do Património Urbano de Coimbra ”, Coimbra, 2001, em 
www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/183/183.pdf (consultado em Abril de 2006). 
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 A mudança dos paradigmas culturais, sociais e económicos tem levado à 

redefinição das referências urbanas. Estas, são superadas, destruídas e readaptadas a novas 

realidades, sendo-lhes atribuídos novos usos e conteúdos.  

 Nesta forma fracturante de actuar sobre o meio, diferentes códigos linguísticos, 

arquitectónicos, visuais e estéticos, sobrepõem-se à pré-existência, rompendo com a 

organização sócio-espacial da cidade e das funcionalidades dos centros históricos.   

 São então induzidas novas configurações à cidade existente, afastando-a da sua 

fisionomia original. 

 Ainda no século XIX, o barão Haussmann renovou a estrutura urbana de Paris e 

rompeu com a linguagem arquitectónica dos antigos quarteirões medievais, destruindo uma 

área considerável da cidade, ao que foi fortemente criticado. Desenhou uma reformadora 

rede de mobilidades, com arruamentos, avenidas e boulevards, que iriam proporcionar um 

inovador desenvolvimento urbanístico na cidade de Paris, posteriormente, durante o século 

XX. Para Haussman, “A cidade não existe enquanto objecto patrimonial autónomo. 

Haussmann não vê os velhos bairros senão como obstáculos à salubridade, ao tráfico, à 

contemplação dos monumentos do passado que se deve libertar.” 34 

 Apesar de ter preservado alguns monumentos isolados, recusou a mera 

intervenção museológica da cidade que apenas conserva o património sem lhe acrescentar 

nada de inovador, e anulou definitivamente inúmeras referências ao passado da cidade.  

No século XX, o período pós-guerra foi decisivo na recuperação das cidades 

destruídas incentivando projectos de renovação urbana de grande escala, que invalidaram por 

completo alguns centros históricos. Cidades como Berlim, por exemplo, foram reconstruídas 

segundo padrões bem diferentes daqueles que lhes deram origem. Os meios de deslocação, 

os novos parâmetros de distância-tempo e de distância–custo associados às novas 

tecnologias, bem como o protagonismo do automóvel no meio urbano, são factores que 

reorganizaram o espaço público na sua configuração e escala. 

Ainda no século XX, o fenómeno pós-moderno rompeu definitivamente com a 

imagem dos antigos centros históricos, pela aplicação de novas políticas de regeneração 

urbana que desconsideram o património nas  suas vertentes morfológicas e sociais, 

ignorando a continuidade espacial e a leitura e apropriação do espaço colectivo. Berlim, 

tornou-se então um infinito campo experimental. Na busca do espectáculo arquitectónico, o 

pós-modernismo actua nos meios urbanos, com edifícios emblemáticos isolados e dotando os 

espaços colectivos com equipamentos públicos e infra-estruturas modernas, numa 

teatralização da vida pública. 

                                                
34 CHOAY, Françoise “A Alegoria do Património”. Lisboa, Edições 70, p.156. 
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 Como resultado do capitalismo do final do século XX, onde as cidades são 

ajustadas à ordem económica do mundo, surgem grandes “infra-estruturas” urbanas como 

museus, centros culturais e de lazer, numa atitude acentuadamente exibicionista e 

cenográfica. 

As clássicas zonas históricas são adaptadas aos novos tempos, sendo-lhes 

atribuídas novas funções onde as antigas vivências não têm espaço, provocando o fenómeno 

de gentrificação, como um processo de recuperação morfológica e social das áreas 

menosprezadas da cidade. Segundo esta estratégia, a população residente é desviada para 

outras áreas e o solo é valorizado como mercadoria. Segue-se a ocupação das mesmas áreas 

por populações novas.  

Na óptica de E. Werneck35, esta globalização industrial, económica e cultural 

dos lugares, leva à transformação do espaço público em semi-público, elimina memórias 

colectivas e faz com que os habitantes percam os seus “mapas mentais”.  

Para Neil Smith36, este é um fenómeno complexo de renovação da cidade e não 

se trata apenas de um “reposicionamento espacial de classes ou grupos, mas constitui antes, 

um processo promotor de reformulações profundas no seio do tecido económico, social e 

cultural dos centros urbanos”.  

A desvalorização do solo nos centros urbanos como consequência do seu estado 

de degradação, resulta  numa diferença acentuada do valor corrente do solo e do seu valor 

efectivo, situação que torna apetecível o investimento em operações urbanísticas  focalizadas 

na gentrificação. Apesar desta prática ser fortemente criticada, pelo desenraizamento da 

população das suas origens, que este tipo de abordagem proporciona, tem representado uma 

oportunidade de experimentar com menos restrições as tecnologias construtivas, bem como 

novas concepções urbanísticas e novos padrões de organização da sociedade urbana.  

 

 

 3.2 Pressupostos fundamentais para uma metodologia de intervenção. 

  

 Na teorização de uma metodologia de intervenção, a impossibilidade de 

enunciar uma solução científica para as problemáticas do espaço público deve-se à aparente 

                                                
35 Evelyn Werneck – Ensaio“Configuração Urbana Cenográfica e o Fenómeno de Gentrificação”, 
2000, em www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq046/arq046-03.asp (consultado em Agosto de 2005) 
36 Neil Smith, citado por Queirós, J. / V. Rodrigues “Recriar a Cidade – Dinâmicas Culturais 
Emergentes na Reabilitação da Baixa do Porto”, Seminário de Investigação em políticas e práticas 
culturais, Porto,  F.L.U.P., 2005, p.48. 
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incompatibilidade entre uma abordagem exacta e a subjectividade da componente humana 

afecta a este tema. Mas, sendo neste equilíbrio que se joga as propostas de solução, é na 

articulação da componente tecnológica com a componente social que podemos 

consubstanciar ideias. 

 A diversidade de problemas e causas associadas aos núcleos históricos não 

permite partir de uma óptica única de abordagem. A intervenção pela arquitectura e pela 

engenharia deve articular-se com os diagnósticos das ciências sociais e humanas, como a 

história e a sociologia, ou com os estudos arqueológicos, sem desprezar a meteorologia ou a 

geologia, por exemplo, sendo que todas estas matérias se cruzam na procura das soluções 

mais válidas em todo o processo de intervenção. 

 Não sendo esta uma matéria isolada, a definição dos pressupostos de 

intervenção nos espaços públicos e a sua orientação metodológica é inerente às estratégias 

políticas de intervenção na cidade e aos objectivos de desenvolvimento locais, regionais e 

nacionais, e, ainda aos orçamentos disponíveis.  

 No que respeita concretamente à situação das áreas históricas, as actuais 

políticas urbanas reúnem diversas questões basilares de conservação do património 

(edificado, espaços públicos, paisagem urbana), bem como reabilitação do foro sócio-

económico, aplicadas à intervenção na cidade.  Isabel Guerra37 enumera-as: ampliação do 

conceito de “Salvaguarda do Património”, para entendimento da integração física e social de 

cada área no conjunto urbano que faz privilegiar a articulação harmoniosa de funções e a 

recomposição de memórias colectivas; reconhecimento da importância do já edificado como 

stock disponível a rentabilizar económica, social e culturalmente em função das necessidades 

habitacionais; a ultrapassagem dos planos urbanísticos, para além da estrutura e edificação 

da cidade, através da valorização dos componentes sociais do urbanismo – dos movimentos 

sociais dos bairros históricos às características demográficas e culturais dos residentes, 

passando pelas funções económicas locais.  

 Com base nestas premissas, são agora apresentados alguns pressupostos gerais 

para a orientação de um plano de requalificação do espaço público em áreas históricas:  

 Importa ainda referir que, cientes de que cada contexto é único, os critérios 

adoptados devem pois ajustar-se à singularidade de cada caso, sendo que a melhor solução 

para cada núcleo histórico é suportada pela correcta análise das problemáticas específicas do 

universo em causa e pela definição do que ele deve ser hoje.  

 Assim, neste processo interventivo, há que considerar as seguintes condições: 

                                                
37 Isabel Guerra, socióloga,  professora no ISCTE: workshop “Contributos para a Formação de 
Novas Intervenções de Regeneração Urbana”, Câmara Municipal do Porto / FEUP, 2000. 
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 a) A subordinação aos elementos de valor patrimonial no sentido de os 

salvaguardar e valorizar.   

  A autenticidade dos vestígios de épocas passadas é irreproduzível e testemunha 

a história e a cultura do lugar, sendo por isso de reconhecimento consensual. 

 

 b) As soluções adoptadas devem ter um carácter de reversibilidade ou 

transitoriedade, não pondo em causa o património edificado de forma irremediável.     

 A imposição de uma solução irrevogável vai impedir posteriormente a 

necessária versatilidade do meio a novas formas de vida, bem como a aplicação de novos 

padrões de agir sobre o mesmo meio.  

 As soluções adoptadas devem reconhecer a dinâmica permanente do meio 

urbano e permitir manter o espaço público receptivo a novas reestruturações do ambiente 

construído.  

 

 c) As soluções devem assumir uma identidade temporal sem prejudicar a 

legibilidade dos elementos de valor patrimonial nem a imagem do ambiente urbano.  

 A nobreza da obra de intervenção está na honestidade em assumir a tensão entre 

o antigo e o novo, contendo cada um a marca do seu tempo, sendo que a contemporaneidade 

da obra não dissimula as referências à pré-existência. Segundo o Arquitecto Alves Costa 

“ (...) de uma forma geral , o que se está a fazer (no centro histórico da cidade do Porto) é 

um compromisso permanente entre o moderno e o antigo; não é moderno nem antigo, 

destrói o antigo e não faz moderno; fica aqui uma espécie de coisa híbrida.”38 

 

 d) A intervenção formal deve ser simultaneamente uma abordagem 

económica e social.  

 A intervenção no espaço público não se reduz a redesenhá-lo ou a organizar os 

seus componentes físicos. O espaço público urbano é suporte de diversificadas vivências 

colectivas, as quais garantem a vitalização da cidade. As estratégias utilizadas devem por 

isso constituir uma abordagem pluri-sectorial integrada, considerando as singularidades do 

local  para além do património edificado e abrangendo as realidades de ordem social e 

económica inerentes à degradação do lugar. A promoção de vivências sociais locais, seja 

                                                
38 GRAÇA DIAS, Manuel. “Ao volante pela Cidade”, cap. 9 entrevista ao Arq. Alves Costa, Lisboa, 
Relógio D’ água, 1999, p.208. 
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pela recuperação das actividades tradicionais de comércio, práticas culturais, animação de 

rua, ou a introdução de novas funções sociais no espaço colectivo, terá efeitos 

dinamizadores, por exemplo na oferta de emprego e na identificação do indivíduo com o 

espaço que habita. Estas actividades comerciais, laborais e culturais locais vão ainda facultar 

o diálogo desse núcleo urbano com a sua periferia, atenuando a fragmentação do espaço e 

evitando a descriminação da zona requalificada (núcleo histórico ou bairro). 

 O sucesso de qualquer estratégia de requalificação do meio urbano e mais 

concretamente do espaço público, passa, acima de tudo, pela reconciliação do Homem  com 

esse mesmo meio. Para que este fenómeno aconteça, segundo Brandão Alves39, deverão 

reunir-se os atributos essenciais à construção de um sentido de lugar, o qual se projecta num 

imaginário colectivo. O espaço público deve conter no seu desenho as condições essenciais 

para a criação de um sentido de lugar e para a  aproximação homem-meio: a legibilidade ou 

propriedade de comunicação do espaço,  a relevância ou nível de evocação e simbolismo e a 

“pele” do espaço, ou a construção da imagem com que este é reconhecido. 

 

 

3.3 Análise do espaço público enquanto objecto de intervenção: 

 

 Perante a singularidade de cada contexto urbano, é essencial elaborar um 

correcto diagnóstico do campo de intervenção que nos permita aprofundar o conhecimento 

das suas diferentes realidades, os problemas predominantes e ainda a sua origem e causas. 

 

a) Aspectos sociais 

  Características dos utentes do espaço público: faixa etária, cultura 

predominante, hábitos, comportamentos de grupo, suas motivações e interesses, actividades 

económicas, comerciais, desportivas, actividades culturais e tradicionais e conhecimento das 

necessidades,  anseios e expectativas da população. 

 

 b)  Aspectos morfológicos 

 Identificação dos elementos de interesse patrimonial ou que participam na  

construção da imagem e do carácter, ou identidade do espaço público: muros, pavimentos, 

gradeamentos, elementos que surjam de forma pontual ou repetida, em pedra, ferro, madeira 
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e outros, e ainda elementos das fachadas do edificado, fontanários mobiliário urbano, entre 

outros. 

 Identificação dos elementos de valor simbólico e pertencentes à identidade 

colectiva do lugar, físicos ou naturais. Por exemplo, a existência de igrejas, edifícios e 

elementos alegóricos,  pontes, portões,  esculturas, fontanários ou árvores emblemáticas, 

entre outros. 

 Identificação das patologias dos materiais existentes e sua correcção no sentido 

de conservação destes elementos ou de selecção correcta de novos materiais. 

 Identificação das principais deficiências das vias de circulação. 

 

 

 3.4  Programa de usos. 

 

 A requalificação do espaço público urbano deve dar resposta a vários 

parâmetros exigenciais, sendo, no entanto, primordial a realização de um programa relativo 

ao uso dos espaços, o qual será decisivo na orientação do projecto de  intervenção. 

 Novos modelos de vida urbana sucedem-se num contexto espacial, agora 

desactualizado. Certamente que os seus componentes originais e simbólicos serão 

conservados mas, simultaneamente, a cidade tem que funcionar. O espaço público deve 

apresentar as condições para o observância das necessidades de uma população 

contemporânea, aliando a revitalização e a conservação. 

 De acordo com as exigências e anseios da sociedade urbana actual, é então 

definida a função ou funções do espaço alvo de intervenção: circulação, permanência, lazer, 

jogos e eventos ao ar livre, considerando as diversas potencialidades desse mesmo espaço. 

 Segundo Brandão Alves, a construção de um programa relativo às diferentes 

funcionalidades do espaço público deve ser definido pela interacção de um conjunto de 

requisitos fundamentais, que se apresentam no quadro seguinte: 

 

 

 

                                                                                                                                     
39 ALVES, F. Brandão, “Avaliação da Qualidade do Espaço Público Urbano. Proposta 
Metodológica.”Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a ciência e Tecnologia, 
2003. 



  

 

64 

Quadro nº 2 : Requisitos para a construção de programas para os espaços públicos.  

Objectivos 
 

Com base em perspectivas políticas, económicas e sociais, são definidas 
as prioridades dos utilizadores e dos investidores. 

Necessidades 

 

As características sócio-culturais dos reais utentes do espaço público e 
os seus comportamentos (individuais e de grupo) na apropriação 
diacrónica e sincrónica do espaço colectivo, traduzem as suas 
necessidades e anseios. 

Direitos espaciais 

 

No meio sócio-espacial que é a cidade, as barreiras entre o domínio  
público e o privado são por vezes ténues, ou interpõem-se. Os direitos 
dos utentes do espaço público devem ser considerados, mesmo quando 
são tomadas medidas de segurança ou de controlo sobre a vivência 
destes espaços. Os direitos fundamentais do utente do espaço público 
são: Direito de acesso ( propriedade primária do uso do espaço 
colectivo),  liberdade de acção (possibilidade de pôr em prática múltiplas 
actividades), direito de fruição ( possibilidade de desfrutar um espaço ), 
direito de  transformação ( flexibilidade do espaço evoluir e adaptar-se às 
circunstâncias) direito de propriedade (exercício do direito dos 
proprietários sobre o espaço). 

Actividades 

 

Devem ser definidas as actividades concretas para a satisfação das 
necessidades e dos direitos dos utilizadores de forma a irem ao encontro 
do seu perfil social, cultural e económico. Devem ser ponderadas ainda 
as implicações que estas actividades terão ao nível dos sistema de gestão 
e manutenção. 

 
Atribuição de 
significado 

 

Este atributo do espaço só é adquirido na dinâmica Homem- Meio.  

A interpretação do espaço físico pelo indivíduo é procedente das suas 
próprias características sócio-culturais, as quais serão decisivas nas 
formas de apropriação e na introdução de referências de significado  
nesse mesmo espaço ou lugar. 

 
Gestão / 

manutenção 

 

Deve ser previsto um sistema de gestão e manutenção do espaço 
público e dos seus equipamentos, que seja adequado às actividades 
concretas que estão previstas e considerando as possibilidades 
económicas e políticas locais. Deste sistema depende a qualidade do 
espaço público e a exequibilidade das soluções implementadas. 

 

   

 

 3.5 Mobilidades 

   

 Ilustrativamente, os núcleos da idade média organizaram o seu espaço à escala 

de uma mobilidade pedonal e ainda hoje mantêm a sua estrutura original, constituindo 

actualmente o centro cívico de diversas cidades e vilas europeias. No entanto, no início do 

séc. XX  “os novos padrões de tráfego, comércio e comunicação foram tão radicais que 

interromperam séculos de tradição na praxis urbana.” 40 A cidade rende-se à invasão 

                                                
40 GELH, Jan / Lars Gemzoe,” Novos Espaços Urbanos” , Barcelona,Editorial Gustavo Gili, 2002,   
p.13. 
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automóvel. A sociedade urbana relaciona-se então com espaços públicos avaliados pelo seu 

desempenho de distância-tempo e distância-custo.  

 O tecido urbano da maioria das cidades europeias, tem geralmente origem 

medieval. Pela sua antiguidade e características morfológicas, naturalmente não se 

encontram preparadas para receber o automóvel de forma pacífica. As ruas estreitas, 

tortuosas e íngremes estão longe de cumprir os requisitos de segurança e conforto ao nível 

das mobilidades. A introdução do tráfego automóvel obrigou as cidades antigas a adaptarem-

se a novas volubilidades prejudicando as qualidades ambientais, paisagísticas e o  património 

edificado de forma geral. 

 Pese embora todo um extenso programa de usos que o espaço público urbano 

abarca, a sua primordial função de meio de circulação deve ser garantida, de acordo com os 

desejáveis padrões de sustentabilidade. 

 Boas condições de conforto e segurança das acessibilidades  do espaço colectivo 

são essenciais para o correcto funcionamento da vida urbana.  

 Neste contexto, parte-se da definição de um programa de mobilidades inseridos 

nas estratégias globais de intervenção, que associe os novos modos de vida à estrutura do 

tecido urbano antigo, seja para implementar os veículos automóveis, ou para pedestrianizar, 

seja para encontrar um modelo onde confluam ambas as opções. 

 

 

 3.5.1 Pedestrianização 

 

 As vias públicas não são apenas redes de circulação.  Pelo que, tirar partido das 

suas potencialidades como lugares de permanência e de interacção social, contribui para a 

dinamização do comércio, dos serviços e da vitalidade urbana em geral. 

 As áreas históricas, dimensionadas à escala humana, contemplam facilmente os 

circuitos de walking-distance, na relação espacial entre os seus lugares e equipamentos, 

propiciando-se assim o privilégio à circulação pedonal.   

 A resolução de problemas provenientes do tráfego automóvel ligados à poluição 

ambiental e à coexistência com o peão tem passado pela pedestrianização de amplas áreas de 

circulação em centros históricos. Esta prática tem tido resultados benéficos quando se trata 

de reconverter um lugar ou devolver à cidade a escala humana. Foi já referida a recuperação 

de centros urbanos como os de Chester e de Copenhaga, que são exemplo desta política de 
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intervenção, ou ainda os de Estrasburgo, Edimburgo, Viena, Santiago de Compostela e 

Guimarães, entre outros.  

 

Medidas para implementação da circulação pedonal: 

Necessidades 
básicas 

 
 
 
 
 

Adequação ao 
uso pedonal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Segurança 

.Eficiência 

.Conforto 

 

 

.Reconversão de pavimentos com materiais 
adequados. 

.Conforto e segurança dos percursos (degraus, 
rampas, desníveis, rebaixamento da guias ao 
nível das faixas de rodagem para passagem de 
pessoas de mobilidade reduzida e carrinhos de 
bebé.)  

.Pendentes mínimas para as acessibilidades em 
rampa. 

.Conforto associado às condições de ruído e 
poluição atmosférica. 

.Criação de itinerários escolares, turísticos ou 
comerciais. 

.Criação de barreiras ao acesso de automóveis 
(quando imprescindíveis), facilmente 
identificáveis e discretas: barreiras físicas 
(guardas, muretes, mecos, etc.) e barreiras 
subtis (diferenciação de pavimentos: materiais 
texturas, cores, desnivelamentos, etc.)  

.Criação de sistemas pontuais de acesso de 
emergência e cargas/descargas, acessos a 
garagens. 

.Criação de soluções de desenho urbano que 
contribuam para a legibilidade do traçado, 
compreensão do tecido e hierarquias viárias. 

Nesta âmbito importa referir a importância que 
hoje se deve atribuir aos espaços públicos de 
acessibilidade plena, isto é, espaços 
devidamente preparados para todo o tipo de 
utilizadores, de níveis etários ou de limitações à 
locomoção, de forma a que não seja necessário 
acrescentar ao espaço público dispositivos para 
aqueles com maiores dificuldades de 
mobilidade, mas antes que o próprio espaço 
público possa assimilar logo desde a origem da 
sua concepção/criação a capacidade formal e 
funcional de permitir a utilização confortável 
por parte dos idosos, crianças, ou indivíduos 

 
 

 
Fig.nº 10: Rua pedonal em Copenhaga. 

 
 

 
Fig.nº11: Sinalética condicionadora de 

trânsito automóvel, Guimarães. 
 

 
Fig.nº12: barreira de separação de 

tipologias de circulação, 
Guimarães. 

 
 

 
Fig.nº13: Paragem de autocarro, Porto 
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Implantação de 
uma rede de 
transportes 

públicos eficaz e 
adequada que 

permita libertar 
as vias do 

automóvel 
individual  

 

com capacidades físicas ou motoras limitadas 
(ex: invisuais, deslocação em cadeiras de rodas, 
carrinhos de bebé, etc.) 

 

.Introdução de equipamentos apropriados à 
vivência plural do espaço pelo peão: 

.bancos. 

.quiosques. 

.cabines telefónicas, postos ATM. 

.abrigos de transportes públicos. 

.iluminação pública diversificada.  

.sinalética. 

.arborização. 

 

. Articulação das acessibilidades no centro com 
as restantes áreas da cidade. 

.Conjugação da rede de transportes com a 
circulação pedonal.  

.Optimização dos percursos. 

. Segurança no atravessamento de das faixas de 
rodagem. 

.Aumento dos custos do estacionamento 
automóvel no centro. 

.Aplicação de mobiliário urbano de paragens, 
correctamente posicionado, garantindo o 
conforto e segurança dos utentes. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.nº14: Eléctrico, Porto 

 
 

 
Fig.nº15: Autocarro, Porto 

 
 

 
Fig.nº 16: Metro na Ponte D. Luís, 

Porto. 
 

 
Meios de 

circulação 
alternativos  

 

Ciclistas 

.Criação de circuitos para ciclistas em 
pavimentos adequados  integrados na malha 
urbana.  

.Introdução de equipamentos para aluguer e 
estacionamento de bicicletas, sempre que a 
procura o justifique. 

.Remoção de barreiras,  tratamento das 
diferenças de cotas nos pavimentos, por 
rampeamento. 

.Compreensão das hierarquias viárias na 
articulação ciclistas/pedestres/automóveis. 

 
 

 
 

 
Fig. nº17: Bicicleta em Copenhaga. 

 
 

 
Fig. nº18: Diferentes pavimentos para 

ciclovias e pedonais, Berlim. 
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  3.5.2 Implementação do tráfego automóvel 

 

  Tem sido feita a separação radical dos meios de mobilidade, desviando o 

automóvel das áreas históricas. Apesar do sucesso  deste modelo, e em contraposição com a 

solução apresentada no ponto anterior, somos levados a reflectir na legitimidade de retirar o 

automóvel das áreas urbanas centrais e nas consequências daí  resultantes.  

  De facto, a cidade é sempre um confronto de múltiplas formas de usos, de 

vivências, de actividades e de mobilidades da qual faz parte, no espaço colectivo, a 

coexistência do peão e do automóvel. Segundo Eduard Relf, a condição de cidade pedonal 

foi levada ao extremo na década de 80 do século XX com a intervenção em extensas áreas 

obsoletas  reconvertidas em espaços comercias e de lazer, tornando-os “fragmentos da 

paisagem urbana, cercados por parqueamentos. Ilhas peculiares em oceanos de asfalto.”41 

Para o autor, a total eliminação do automóvel nos processos de reconversão ou de 

reabilitação poderá mesmo desvirtuar a paisagem citadina modernista e os padrões de vida 

urbana actuais nos quais o automóvel adquiriu já um enorme protagonismo, “(…) os 

automóveis são essenciais para a vida urbana moderna e para o sucesso das paisagens 

urbanas pós-modernas.”42 

 Leite Ramalho questiona as soluções impostas pela pedestrianização e que 

alteram o nível de segurança passiva e aponta para a problemática da eliminação do tráfego 

automóvel nos centros históricos, nomeadamente, a desequilibrada ocupação das ruas. Esta 

prática vai “alterar o padrão de frequência de vigilância que o movimento de pessoas e 

veículos favorece nessas áreas (…) Anulando a eficácia de vigilância mútua entre os 

espaços edificados e não edificados”. 43  Esta ideia é também expressa pelo Arquitecto 

Manuel Vicente, numa descrição da Rua do Arco em Lisboa “(…) não me incomoda muito 

esta promiscuidade do convívio dos automóveis (…) eu fico muito mais solitário numa rua 

deserta, numa rua pedonal, quando não há peões nenhuns e só há aquele vazio da rua; 

aflijo-me! Pelo contrário, sinto-me muito mais acompanhado quando passo nestas ruas que 

têm os carros estacionados; os carros são um sinal das pessoas (…) aqui sempre andaram 

os cavalos e as carroças e as carruagens!”44 

 Não há dúvida que a concepção do espaço público condiciona a intensidade de 

ocupação das ruas ao longo do dia, pelo que as condições de segurança e conforto para a 

circulação pedonal nem sempre está garantida. Em alguns casos a abordagem multi-escalar 

das mobilidades, promovendo a coexistência de peões e automóveis, pode ser benéfica. 

                                                
41 RELPH, Edward “ A Paisagem Urbana Moderna”,Lisboa, Edições 70, 1990, p.227. 
42 idem, p.227. 
43 RAMALHO, António Leite“Retratos Urbanos”,Póvoa de Varzim, Caleidoscópio, 200, p.42. 
44 GRAÇA DIAS, Manuel “Ao Volante pela Cidade”, Lisboa, Relógio D’Água, 1999, p.14. 
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Medidas para minimizar os problemas da coexistência peão/automóvel 

 
Objectivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas  de 
regulação das 

velocidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução de 
elementos que 

favoreçam a 
segurança da 
circulação de 

peões/ciclistas/ 
automóveis 

 Na adaptação da pré-existência à circulação 
automóvel, a moderação da velocidade é um 
aspecto essencial para: 

.Evitar a transformação das artérias apenas em 
caminhos de evacuação. 

.Promover a coexistência pacífica de vários 
meios de circulação com velocidades diferentes. 

.Assegurar a segurança e o conforto na 
mobilidade, tendo em conta a motricidades 
condicionadas (deficientes, crianças, idosos). 

 

 

Criação de barreiras legíveis, mais ou menos 
subtis. 

.Redução da largura das vias de circulação 
automóvel, quando necessário. 

.Definição das hierarquias de circulação 
facilmente perceptíveis através de: 

.Marcação da hierarquia viária, pela 
diferenciação de materiais dos pavimentos e 
diferenciação de cotas de pavimento 
correspondentes a diferentes meios e  
velocidades de circulação. 

 

.Iluminação adequada a diferentes meios e 
velocidades de circulação. 

.Sinalética adequada a diferentes meios e 
velocidades de circulação. 

.Tratamento de zonas de atravessamento de 
peões, com elementos de demarcação, legíveis 
em diferentes meios e velocidades de 
circulação. 

 

 
 

 
Fig. nº19: Rua de tráfego 

misto, Copenhaga. 
 
 

Fig. nº20: Separação das 
tipologias de circulação, 
pela diferenciação de 
materiais, Odense, 
Dinamarca. 

 

 
   Fig. nº21: Barreiras de 

protecção a áreas 
ajardinadas, 
impedindo o 
estacionamento 
automóvel, Porto. 
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3.6 Introdução de componentes físicos na requalificação do espaço público. 

 

 O espaço público, na sua vocação multidisciplinar, abriga uma diversidade de 

elementos construídos e de elementos naturais que, pela forma como se apresentam 

sucessivamente e como se inter-relacionam, contribuem  para a estruturação da paisagem e 

para a criação do ambiente urbano, sendo representativos de um meio colectivo, com 

características e identidade  próprias. 

 Tratar o espaço público é, segundo Gordon Cullen, “a arte do 

relacionamento”45. A leitura do espaço público é feita a partir da conjugação de todos os 

elementos que o compõem. Pressupõem a reunião dos elementos “que concorrem para a 

criação de um ambiente, dos edifícios aos anúncios, ao tráfego e passando pelas árvores, 

pela água, por toda a natureza, enfim, e entretecendo esses elementos de maneira a 

despertarem emoção e interesse...é uma ocorrência emocionante do meio ambiente .’’ 46  

 A interpretação do espaço urbano é então resultante da actividade sensorial do 

Homem. Pelo que a qualidade do espaço publico não resulta apenas da funcionalidade dos 

seus elementos, na satisfação das múltiplas exigências parcelares de um espaço colectivo (a 

ergonomia do banco, a eficácia do candeeiro, a legibilidade do letreiro ou a segurança da 

guarda de protecção). Não podemos isolar cada elemento que tratamos ou que 

acrescentamos. Cada candeeiro, cada banco, cada papeleira e cada degrau terão uma situação 

e escala de acordo com o seu contexto espacial. O modo como estes elementos se relacionam 

com o meio envolvente, e como dialogam entre si, constitui um todo espacial, que será lido 

como um conjunto e que será decisivo na inter-relação do Homem com o Meio e na 

consequente apropriação do espaço. 

 Kevin Lynch, na sua obra “A Imagem da Cidade”47, sistematizou o processo de 

interpretação do espaço público, cujos componentes são determinantes na legibilidade da 

cidade. Ou seja, na percepção, no reconhecimento e na identificação do ambiente urbano no 

seu domínio físico e nos seus significados. 

 No tratamento do espaço público, portanto, é essencial considerar todas as suas 

vertentes, no que diz respeito à  funcionalidade, à forma e ao carácter, bem como todos os 

elementos físicos que contribuem para a organização do espaço, seu papel e exigências. É 

pois redutor separar a componente formal da funcional, ou desprezar o carácter histórico, 

cultural e simbólico de um lugar ou até o seu nível de sustentabilidade. 

                                                
45 CULLEN, Gorden  “Paisagem Urbana”, Lisboa, Edições 70, 1983, p.10. 
46 idem, p.10. 
47 LYNCH, Kevin, “A Imagem da Cidade”, Lisboa, Edições 70, 1990. 



  

 

71 

 M. Romero48 descreve as tipologias do espaço público a partir da classificação 

feita pela MOPU – Ministério das Obras Públicas, Espanha, a qual refere as recomendações 

para os elementos que compõem a morfologia do espaço público e que são distinguidos 

como: elementos do espaço público (mobiliário urbano, elementos arquitectónicos diversos e 

sinalização); geometria do espaço envolvente delimitado pelo edificado; pavimentos (áreas 

de circulação, estacionamento, elementos de separação, plataformas, etc.); elementos 

vegetais; iluminação. 

 Como já fora referido no Ponto 3.5.1, a propósito da abordagem das medidas 

para implantação da circulação pedonal, a introdução de componentes físicos no espaço 

público, incluídos no processo de reconversão ou de reabilitação de áreas históricas faz parte 

do desenho da cidade e garante as suas diversas funcionalidades bem como o conforto, a 

segurança e a qualidade do meio urbano. Estes elementos, que interagem entre si e com o 

espaço envolvente, contribuem para a criação de todo o ambiente urbano e identificam-se 

pelos seguintes tipos: 

  

 . Mobiliário urbano e equipamentos   

 . Elementos naturais 

 . Elementos de informação        

 . Infra-estruturas    

 . Arte pública 

   

 A admissão destes novos elementos num espaço pré-existente não é pacífica e 

deverá obedecer a alguns critérios de exigibilidade, gradualmente explorados e discutidos 

neste trabalho, a partir da análise cruzada de diversas publicações e regulamentos49. Os 

pontos seguintes tratam essa abordagem:  

 

 

 

 3.6.1 Mobiliário urbano e equipamentos: 

 

 No conjunto do mobiliário urbano incluem-se todos os elementos que permitem 

a utilização do espaço pelo indivíduo: bancos, papeleiras, toldos, paragens de transporte 

                                                
48 ROMERO, M. , “Arquitectura Bioclimática do Espaço Público”, Editorial UNB, 2001. 
49 Compilação de informação obtida na análise de diversas publicações, nomeadamente “O Chão da 
Cidade.Guia da Avaliação do Design do Espaço Público”, de Pedro Brandão; “Avaliação da 
Qualidade do Espaço Público Urbano. Proposta Metodológica”, de F.Brandão Alves; Regulamentos 
municipais diversos, nomeadamente do Município de Évora, de Sintra, Fichas de Instrucción de Via 
Pública, de Ayontamiento de Madrid,  entre outros. 
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público, suportes de bicicletas, cabines telefónicas, quiosques, mobiliário para parques 

infantis e iluminação, entre outros. 

 Estes elementos, quando devidamente associados e adequados às características 

dos utentes e do lugar, garantem acima de tudo a funcionalidade do espaço publico nos seus 

múltiplos usos, valorizando o contexto físico (legibilidade da paisagem urbana) e o contexto 

social (no seus aspectos de conforto, segurança e funcionalidade). 

 No que respeita às áreas históricas, a sua integração não deve prejudicar a 

leitura dos elementos de interesse patrimonial nem interferir de forma negativa na imagem 

da paisagem urbana. 

 

Mobiliário urbano – exigências gerais 

 
Funcionalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Devem cumprir de forma eficaz a função a que se 
destinam, tendo em conta as seguintes propriedades 
ou qualidades: 
 
.Ergonomia 
.Conforto 
.Segurança  (visibilidade de dia e de noite, entraves 
à circulação, presença de elementos amovíveis) 
.Resistência ao uso ao vandalismo e grafitis. 
.Resistência ao clima . 
.Contribuição para a acessibilidade e, permanência e 
utilização do espaço público por pessoas de 
mobilidade reduzida (deficientes motores, invisuais, 
idosos, carros de bebés), tal como foi já referido no 
Ponto 3.5.1 
.Facilidade e custos de manutenção e limpeza. 
 

 

.A sua localização no espaço público não deve pôr 
em causa a segurança das pessoas, devendo estar 
conjugada com a mobilidade de peões e veículos 
não prejudicando a sua circulação. 
 
.A sua situação espacial deverá estar enquadrada no 
desenho urbano de acordo com a estrutura, eixos e 
alinhamentos e conjugada com todos os restantes 
elementos da envolvente de forma a contribuir para 
a legibilidade e organização de todo o espaço 
público, evitando excessivos elementos na paisagem 
visual urbana. 
 
Relativamente aos equipamentos como quiosques, 
cabines telefónicas e paragens de autocarros, são 
elementos que se apresentam no espaço público com 
forte impacto visual e como pontos de convergência 
na vivência do espaço. 
.A sua localização deverá estar associada aos 

 

 
Fig.nº22: Banco de jardim, 

Porto. 
 

 
Fig.nº23: Banco numa via 

pedonal, Porto. 
 
 

 
Fig.nº24: Papeleira, Porto. 

 

 
Fig.nº25: Iluminação de rua, 

Porto. 



  

 

73 

 
 
 
 
 
 

Exigências 
formais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principais percursos pedonais nas suas variantes de 
circulação e de paragem. 
 
 
 
 
.Devem ser especificados os materiais  e cores a 
utilizar de forma a garantir a sua melhor 
comportamento face ao desgaste pelo uso e pelos 
factores climatéricos (temperatura, ventos, 
precipitação, insolação). 
 
.A sua colocação ou instalação não deverá danificar 
de forma irreversível os elementos existentes com 
interesse patrimonial. 
 
.Devem contribuir para a compreensão de toda a 
morfologia do espaço público (legibilidade e 
continuidade). 
 
.Conjugação com a envolvente imagética e os seus 
aspectos simbólicos. 
 
.Os materiais utilizados  e o próprio desenho do 
equipamento não deverá interferir de forma negativa 
na leitura e compreensão doa elementos do espaço 
público  pré-existente, constituindo um conjunto 
integrado com os restantes elementos do espaço 
público. 
 
 

 
 

 
Fig.nº26: Marco de correio, 

Porto 
 
 

 
Fig.nº27: Bica de água, Porto. 

 

 
Fignº28 : Quiosque, Porto. 

 

  

 

 3.6.2  Elementos naturais/vegetais 

 

 O projecto de requalificação do espaço público não deve prejudicar a 

sobrevivência das espécies nem a sua manutenção. Estas, são elementos do desenho urbano e 

participam na organização e configuração espacial da cidade. 

 O património vegetal público, constituído por espécies ou conjuntos de espécies 

exímias deve ser preservado. O desenho do espaço público deve contribuir para a 

preservação e manutenção das espécies vegetais de valor, em particular se existirem 

exemplares notáveis. 
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Elementos vegetais: exigências gerais   

 
Critérios na 
escolha dos 

elementos 
vegetais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionalidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Características do clima, topografia e geologia, 
insolação e pluviosidade, bem como nível de 
poluição atmosférica, potencialidades do clima e 
debilidades do contexto biológico. 
 
.Espécies locais  existentes. 
 
.Características das espécies vegetais no que diz 
respeito a porte, folhagem, floração, frutos, 
necessidades de água, características radiculares e 
efeito formal da copa. 
 
.Susceptibilidade das espécies vegetais a pragas e 
condições a possíveis infestações 
 
 

  

As espécies vegetais, integradas na composição 
do desenho urbano, assumem diferentes funções 
no espaço público: 
 
.Funções urbanísticas de enquadramento de 
estruturas viárias, marcação de eixos, marcação de 
limites espaciais e percursos, beneficiando a 
legibilidade do espaço urbano. 
 
.Marcação de ciclos sazonais na paisagem urbana, 
através da plantação de espécies cadufólicas, 
amenizando um meio construído por vezes 
demasiado artificial. 
 
.Conjugação com o programa de usos para o local 
(existentes e previstos), actividades recreativas e 
de descanso ao ar livre, circulação, etc. 
 
.Fixação do solo 
 
.Amenização climática (projecção de  sombra e 
regulação da temperatura), ou efeito de cortina 
vegetal (acústica, eólica, sonora. e visual). 
 
.Valorização estética - enquadramento 
paisagístico e atribuição de cores e fragrâncias à 
paisagem. 
 
.Devem ser previstos os custos e as facilidades de 
manutenção, os sistemas de rega e o fornecimento 
de água. 
 
 

 

 
Fig.nº29 : separador de faixas 

de rodagem, Porto  
 
 
 
 
 

 
Fig.nº30: Separador de faixas 

de rodagem na via 
pública, Porto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.nº 31: Espaços verdes, 
marginal do Douro, 
Vila Nova de Gaia. 

 
 
 
 

 
Fig.nº 32: Avenida dos 

Aliados, Porto. 
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Conjugação com 
os elementos 
construídos 

 

 
 
 
Na selecção da vegetação a aplicar (árvores, 
arbustos e herbáceas) devem ser considerados os 
aspectos seguintes: 
 
.Relação com o edificado (proximidade, alturas, 
texturas, cores, formas). 
 
.Tipo de ambiente paisagístico que se pretende. 
 
.Conjugação com os elementos de mobiliário 
urbano (escala, espaçamento, configuração). 
 
.Conjugação com as redes e elementos de 
iluminação, redes de águas e outras infra-
estruturas subterrâneas. 
 
.Utilização de espécies vegetais como elementos 
de reconhecimento local, que beneficiem a 
atribuição de uma identidade própria ao lugar. 
 

 
 
 
 

 
Fig.nº 33: Avenida  de  

Montevideu, Porto. 
 

 
Fig.nº 34: Palmeiras na 
           Praça Gomes Teixeira,   

Porto. 

 

 

 

 

 3.6.3  Elementos de informação 

 

 Os sistemas de comunicação urbana apresentam-se de diversas formas e com 

variadas funções: de orientação, de informação, de identificação, de regulação, de toponímia, 

de publicidade, de trânsito ou decorativa. Mas a sua principal função é a de regular as 

diversas actividades do meio colectivo e contribuir para a sua eficácia. 

 Estes elementos fazem a interlocução entre os cidadãos, o edificado e as 

funcionalidades do próprio espaço público (serviços,  circulação, lazer, significados).  

 A introdução destes elementos pressupõe a conjugação de duas realidades: a 

compreensão consensual da mensagem a transmitir (seja de natureza identificativa, seja 

informativa ou de publicidade) e a integração num contexto espacial, social e temporal 

específico. (tema desenvolvido no capítulo III).  

 

 

 3.6.4 Elementos infra-estruturais 

 

 Nos processos de requalificação do espaço urbano não é suficiente intervir 

apenas nos elementos morfológicos aparentes do espaço público onde circulamos, uma vez 
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que os actuais requisitos de conforto e segurança têm de ser garantidos pelas necessária 

infra-estruturas. 

 A preservação dos antigos cenários das áreas históricas será certamente uma 

precedência no sentido de recuperar ou manter a sua imagem original. Mas esta imagem terá 

forçosamente que conviver com todas as novas exigências da actualidade. A praça, a rua ou 

o monumento terão que ser iluminados, as águas pluviais terão que ser devidamente 

drenadas, existirá certamente uma cabine telefónica ou um marco de incêndio. Todos estes 

equipamentos implicam a instalação de redes de infra-estruturas, geralmente subterrâneas e 

que constituem os componentes invisíveis do espaço público. 

 A qualidade do espaço público é assim garantida não apenas pelos múltiplos 

elementos de mobiliário urbano ou pelos equipamentos, mas também pelas necessárias infra-

estruturas subterrâneas ou aéreas, que condicionam todo o desenho urbano. 

 

 Infra-estruturas mais usuais : 

 

  - rede de energia eléctrica; 

  - rede de gás; 

  - rede de telecomunicações; 

  - rede de abastecimento de água; 

  - rede de saneamento; 

  - rede de drenagem de águas pluviais; 

  - sistema de iluminação pública; 

  - sistema de semaforização de trânsito; 

  - sistema de transportes subterrâneos; 

  - sistema de recolha de lixos; 

  - rede de antenas emissoras de radiação; 

   

 Estes componentes devem ser devidamente integrados no desenho urbano do 

espaço público, até porque se reflectem à superfície, onde insurgem em forma de: postes de 

suporte de cabos, armários eléctricos de gás e de telecomunicações, grelhas de recolha de 

águas pluviais, bocas de incêndio, tampas de acesso a galerias técnicas, postos de 

transformação e também os equipamentos de uso público, como cabines telefónicas, caixas 

de atendimento automático público e iluminação, etc. 
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 Elementos de infra-estruturas – Exigências  

Exigências 
gerais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Os elementos de infra-estruturas devem apresentar-se 
devidamente integrados na concepção do desenho 
urbano, não devem interferir ou danificar  a paisagem 
urbana e os elementos arquitectónicos de valor 
patrimonial do espaço público; a sua ocupação no 
espaço público não deve pôr em causa as condições de 
segurança de circulação e permanência de peões, 
veículos motorizados ou ciclistas, carrinhos de bebé 
ou deficientes, tendo em conta o efeito de barreira que 
estes elementos podem ter, bem como afectar a 
visibilidade dos percursos. 
 
Não devem pôr em causa os elementos de valor 
arquitectónico do edificado e do espaço envolvente. 
 
Não devem afectar a visibilidade dos locais de 
circulação como cruzamentos e passadeiras . 
 
Os elementos de infra-estruturas devem ser 
conjugados com a localização das árvores, tendo 
atenção à plantação, e possíveis danos provocados 
pelas raízes.  
 
O desenho do espaço público inclui os elementos 
aparentes das redes de infra-estruturas, tais como 
postes, cabos, grelhas, armários contadores, etc. No 
sentido de salvaguardar a qualidade do ambiente 
visual urbano, é fundamental a escolha criteriosa dos 
materiais e do seu desenho formal.  

  
Fig.nº35             Fig.nº36 
 

 
       Fig.nº37 
 

 
        Fig.nº38 
 

 
     Fig.nº39 

 

 

 3.6.5 Arte pública    

 

A intervenção no ambiente urbano pela utilização da arte pública, de carácter 

permanente ou efémero, contribui fortemente para o reconhecimento e identificação de uma 

sociedade com o espaço urbano que habita e para a elevação deste à condição de lugar.  

    A função da arte pública não se restringe a atribuir qualidades estéticas à 

paisagem urbana. Pela arte, procura-se “atribuir uma dimensão psicológica e social ao 

território “50, acrescentando ou acentuando significados ao espaço público. 

                                                
50 BRANDÃO, Pedro “O Chão da Cidade” , Centro Português de Design, 2002, p.58. 
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 Fig.nº 40 -  Mural “Ribeira Negra”, de Júlio Resende, Porto, de 1986. 

 

As cidades europeias estão povoadas por estatuária representativa da sua 

própria história. Estes elementos, que dão nome a praças, ruas e rotundas, são referências 

emblemáticas na identificação do espaço e na formação dos lugares.  

Tal como o património cultural de carácter público, os elementos de arte pública 

são representativos da identidade de uma sociedade urbana e do seu contexto sócio-espacial. 

Interferindo no quotidiano urbano colectivo, geralmente carente de valores simbólicos, a arte 

(e a cultura ) “abre um campo de possibilidades ao desenvolvimento de uma cultura de 

cidadania, à criação de uma identidade imagética de experimentar e investir na vida pública 

das cidades”51 , ou seja, a intervenção pela cultura é um instrumento de produção de um 

universo com atributo público, em tudo benéfico para a requalificação da cidade.  

As actividades artísticas ligadas à cultura e à religião locais, promovem a 

participação da colectividade, que utiliza o espaço público como suporte para a arte efémera. 

Dos tapetes de flores a exposições de espantalhos, instalações e pinturas a giz, são múltiplas 

as formas de expressão que a sociedade transpõe no espaço que a encerra. 

Segundo o crítico de arte Michael Brenson52, pela arte pública procura-se 

explorar a memória colectiva das cidades com vista a recuperar comunidades 

marginalizadas. É um processo estratégico entre dirigentes políticos, artistas e arquitectos 

urbanistas, podendo contar ainda com a participação dos próprios usuários do contexto 

urbano.  

A arte pública vai ainda proporcionar, pelo seu valor cultural e artístico, novos 

circuitos turísticos, focos de atracção e interesses. A melhoria da qualidade do ambiente 

urbano e da sua paisagem encoraja investimentos e projectos imobiliários, estratégia 

essencial, sobretudo em áreas degradadas ou em vias de reabilitação. 

A intervenção na cidade pela arte impõe que esta, como componente 

constituinte do espaço público, conjugue correctamente a qualidade plástica da obra com 

                                                
51 Joana Sousa Ribeiro – IV Congresso Português de Sociologia, “A Cultura e a (des)Diferenciação 
do Espaço Público”, em www.aps-pt/ivcong-actas/Acta145.pdf (consultado em Setembro de 2005). 
52 Michael Brenson, crítico de arte no New York Times, entre 1980 e 1991. 
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dois aspectos essenciais: a localização espacial do elemento artístico e o conteúdo ou 

significado. 

 

Arte Pública – Exigências gerais: 

 
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 O elemento artístico apresenta-se num 
enquadramento espacial com o edificado e com 
a área livre que o envolve; com maior ou menor 
impacto visual, ele assume um lugar na 
paisagem urbana; relaciona-se com os outros 
elementos do espaço público, na sua dimensão, 
escala e volumetria, contribuindo para a 
organização desse mesmo espaço.  
 
A inserção de elementos de arte na paisagem 
visual urbana, pressupõe a ausência de poluição 
visual, que permita ao objecto artístico existir 
de forma a ser contemplado e adquirir uma 
dimensão e estatuto de referência espacial e 
simbólica. 
 
 
 
A maioria das expressões artísticas de rua são 
impulsionadas por activistas, como crítica à 
ordem social, política ou ambiental. No entanto, 
actualmente tem sido frequente o apelo a 
artistas plásticos a participarem na revitalização 
de áreas degradadas, através de elementos de 
arte pública, a qual pode ser constituída por 
esculturas, fotografias, pinturas murais, 
elementos associados à decoração das ruas, 
realização de efeitos de luz, água, som, etc.    

Nas grandes metrópoles, reféns dos media, por 
vezes são ténues as fronteiras entre arte pública 
e publicidade. Ambas são formas de 
comunicação em massa, que, frequentemente 
usam as mesmas linguagens gráficas, apenas 
aplicadas de forma diferente. Através da arte, 
em contraponto à publicidade, introduz-se na 
cidade um estímulo perceptivo que se afasta do 
consumo e do mediatismo, convidando à 
reflexão, à contemplação e à imaginação.  

Estes elementos vão interferir na organização 
do espaço colectivo, pelo poder comunicante 
que contêm, com a legibilidade do espaço e, 
consequentemente, na forma de apropriação 
desse mesmo espaço induzindo os utentes na 
forma de estar e de se relacionar com o meio. 
Os elementos artísticos, esculturas, pinturas, 
entre outros, devem por isso actuar como um 
veículo de transmissão de uma ideia relacionada 

 
Fig. nº 41 – Esculturas junto 

ao forte de Caminha, 
2006. 

 

 
Fig.nº 42: Escultura  de Jorge 

Vieira, Lisboa, 1998 

 

 

 

 
 

Fig. nº43 – Obras da exposição 
CowParade, nos espaços 
públicos de Lisboa, 2006. 
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Materiais 

com as especificidades do meio social, histórico 
e geográfico local. 

 
 
 
 

Devem ser adequados às condições atmosféricas 
e ter em conta as acções de vandalismo. Devem 
ser ponderados também os gastos e as 
exigências de manutenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.nº 44 – Tapetes de flores 

na festa do Corpo de 
Deus, Caminha, 
2005. 

 
 

 
Fig.nº 45 – Escultura de Janet 

Echelman, em 
Matosinhos, 
inaugurada em 2004. 

 
 

   

 

    3.7 Qualidades fundamentais do espaço público contemporâneo 

 

 Os parâmetros qualitativos do espaço público são decisivos na forma de 

interpretação do ambiente urbano e na apropriação da cidade. São também estes parâmetros 

que balizam a concepção do desenho urbano. 

 Pedro Brandão considera como directriz do projecto do espaço público uma 

série de atributos fundamentais de ordem funcional, formal ou de significado: identidade, 

continuidade, permeabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, 

inclusão/coesão social, legibilidade, diversidade e adaptabilidade e sustentabilidade. 

 Estes atributos podem ser sistematizadas, convergindo para aquilo que são as 

principais qualidades do espaço público: versatilidade, legibilidade, identidade e 

sustentabilidade.   
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 3.7.1 Versatilidade 

 

 A requalificação da dinâmica funcional nos centros históricos é uma medida 

essencial para a revitalização urbana no seu todo. O espaço público reorganizado e 

devidamente equipado poderá ter novos desempenhos e cumprir as necessidades 

plurifuncionais da actualidade e do futuro.  

 O desenho do espaço público deve ser capaz de responder a diferentes 

solicitações de uso em simultâneo; deve antever a possível mutação de funções dia/noite ou 

Verão/Inverno e por diferentes tipos de indivíduos  e de grupos (faixa etária, motivações 

culturais, hábitos); deve apresentar-se e ser flexível a múltiplas possibilidades. 

 Converter o cenário de encontro, de esplanada ou de comércio que é a praça, em 

palco de concertos ou de teatro de rua ou aproveitar os desníveis e escadarias existentes para 

auditórios ao ar livre ou passerelles de moda, são exemplos da adaptação de antigos 

“cenários” urbanos a novas funções. Ou seja, a capacidade de adaptabilidade e de 

diversificação de funções dos espaços públicos enriquece a cidade de vivências e beneficia 

os seus utilizadores. Como refere Pedro Brandão,  (o espaço público) “É potenciado e 

enriquecido quando gerido criativamente e desenhado para acolher uma vasta gama de 

população e actividades. É empobrecido por edifícios e espaços que se adaptam apenas a 

um espectro restrito de utilizadores e funções.”53 

 As qualidades de diversidade e adaptabilidade, inerentes à versatilidade do 

espaço colectivo são aqui essenciais no sentido de promover e rentabilizar o carácter 

multifacetado do meio urbano, tão necessário para a sua sustentabilidade social. 

 Segundo Leite Ramalho, “De acordo com as condições de agradabilidade e 

aprazibilidade que determinados locais oferecem, os movimentos urbanos são por vezes 

associados a comportamentos sócio-culturais característicos, favorecendo a animação e 

representação urbana.”54  

 Na regeneração de áreas obsoletas, por exemplo, há que criar as condições de 

uso e apropriação do meio colectivo, que resultem de forma benéfica. Aqui deverá ser 

prevista de que forma é que os utentes irão utilizar o espaço público na sua vivência 

individual e em comunidade. A introdução de bancos, equipamentos, vegetação, bem como 

os sombreamentos e o mobiliário urbano vai organizar o espaço público condicionando as 

                                                
53 BRANDÃO, Pedro “ O Chão da Cidade, Guia de avaliação do Design do Espaço Público”, Edição 
do Centro Português de Design, Lisboa 2002, p.41. 
54 RAMALHO, António Leite “ Urbanismo - Retratos Urbanos”, Póvoa de Varzim, Caleidoscópio, 
2004, p.30. 
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interacções sociais. No entanto, na relação Homem/Meio, a natureza humana nem sempre é 

previsível. Tem-se verificado que algumas áreas reabilitadas têm sido subvertidas nas suas 

funcionalidades. Por este motivo, a apropriação do espaço público é abordada de acordo com 

a semiótica tipológica do espaço e, fazendo previsões de uso, nos planos diacrónico e 

sincrónico: 

 .Diacrónico: a forma de uso do espaço é variável ao longo do dia por sucessivos 

tipos de utilizadores (manhã, hora de almoço, tarde, noite). 

 .Sincrónico: a apropriação por grupos (formados por afinidades próprias ou 

faixas etárias), delimita claramente as áreas públicas e as suas funções e tipologias. 

 

 

3.7.2  Legibilidade 

 

 A propriedade de comunicação do espaço está na sua componente de 

legibilidade. Ou seja, na interpretação do espaço na sua estrutura, forma e sentidos. Está 

implícita a percepção das hierarquias viárias, sistemas de circulação, distinção do carácter e 

tipologias do espaço, bem como a interpretação da sua organização e dos seus significados.  

A correcta descodificação da cidade advém da legibilidade do ambiente urbano, que 

Lynch55 define como “(…) a facilidade com que as partes podem ser reconhecidas e 

organizadas numa estrutura coerente.” , sendo o meio urbano para Lynch, “(…) um meio 

que exibe símbolos explícitos: bandeiras, relvados, cruzes, sinais, janelas panorâmicas, 

telhados cor de laranja, pináculos, colunas, portões, cercas rústicas. Estes sinais fornecem-

nos informações acerca da propriedade , do estatuto, da filiação em certos grupos, das 

funções ocultas, dos bens e serviços, do comportamento adequado.”  

 A legibilidade depende da relação física entre os elementos urbanos e envolve a 

percepção da estrutura, a permeabiliadade e a continuidade (relações visuais e físicas na 

organização espacial) e ainda toda a comunicabilidade dos sistemas de sinalização 

informativa, comercial ou de trânsito.   

 Pelo desenho e reorganização do espaço público, pretende-se reforçar a 

legibilidade do lugar relacionando os elementos existentes, no que respeita a formas, 

posicionamentos, escalas e limites do espaço. 

 

                                                
55  Kevin Lynch, na sua obra “A Imagem da Cidade”, Lisboa, Edições 70, 1990, p.13. 
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 Na intervenção na cidade existente, deverá ser viabilizada a continuidade do 

espaço, no conteúdo social, histórico e cultural, sem danificar a unidade do tecido urbano 

procurando a necessária legibilidade da organização espacial e das relações domínio 

público/privado,  antigo/novo e da sua fractura ou fusão.  

 

 

3.7.3  Identidade 

 

 A identidade e o carácter de um lugar está nas particularidades físicas da 

paisagem e do ambiente urbano, mas é construída no reconhecimento dos seus significados 

por uma colectividade, ao longo dos tempos, isto é, na memória colectiva. 

 Ou seja, em cada universo urbano encontramos um conjunto de características 

resultantes da relação dinâmica do Homem com o meio onde, segundo Alexandre Cancela 

d’Abreu, (em “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental”, volume 1) 56,  confluem “factores abióticos, bióticos e humanos que variam 

segundo o lugar e o tempo.” Orlando Ribeiro (citado na obra anteriormente referida),  

destaca o papel preponderante da paisagem na identidade local afirmando que “(…) a 

paisagem de hoje corresponde a um produto do passado, constitui um registo da memória 

colectiva.”  57 A paisagem construída, e mais concretamente a paisagem urbana, assume-se 

então como um elemento identitário, indissociável da sociedade que a habita. Por sua vez, a 

identidade do espaço urbano de domínio público gera o lugar, como uma extensão espacial 

do Homem, na consubstanciação das suas particularidades sócio-culturais. Neste sentido é 

pertinente a valorização dos aspectos identitários da cultura e da sociedade, representados no 

espaço público, e que estão presentes, segundo Leite Ramalho58, nos elementos físico-

formais dos espaços urbanos e nas componentes psicológicas subjacentes.  

 O reforço da identidade individual e colectiva do espaço público urbano, pela 

promoção de elos de ligação do indivíduo com o meio e pela construção do significado ou 

sentido de lugar público é um factor fundamental na requalificação e na manutenção da 

vitalidade da cidade. Pela promoção de expressões colectivas  que envolvam vivências, 

referências culturais, históricas e simbólicas, pela arte pública, pela conservação do 

património natural e edificado ou de elementos reconhecidos pela colectividade e que 

                                                
56 “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, Vol.1, 
Coordenação de Alexandre Cancela d’ Abreu, Lisboa, Direcção Geral de Ordenamento do Território 
e Desenvolvimento Urbano, 2004, p.28. 
57 Orlando Ribeiro (1993) , idem, p.28. 
58 RAMALHO, António Leite “ Urbanismo - Retratos Urbanos”, Póvoa de Varzim, Caleidoscópio, 
2004, p.51. 
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contribuam para a sua identidade sócio-espacial. Em suma, a construção do sentido de lugar 

público, é um processo que envolve, segundo Brandão Alves59, utilizadores, projectistas e 

gestores,  e que procura atribuir ao espaço a “capacidade de abrigar diferentes experiências, 

memoráveis e significantes”, com vista à “conjugação das qualidades, das memórias e dos 

significados associados específicos de um (nosso) tempo e lugar com a experiência 

intemporal das culturas emergentes.”   

  

 

3.7.4 Sustentabilidade 

 

 A sustentabilidade do espaço construído decorre, acima de tudo, da gestão da 

utilização dos recursos naturais, associada à tecnologia, na vertente ambiental, económica e 

social, no sentido de obter soluções que fomentem o equilíbrio entre o ambiente construído e 

os sistemas naturais.  

Um espaço sustentável é também um espaço autónomo, que se auto regula nas 

suas manifestações económicas e sociais, garantindo a manutenção e sobrevivência do meio 

sócio-cultural que constitui o ambiente urbano. 

  A concepção do espaço público assente na sustentabilidade física, concretiza-se 

essencialmente nos princípios bioclimáticos, fazendo a conjugação das formas construídas 

com as potencialidades dos sistemas naturais utilizados de forma racional, visando o 

conforto e qualidade do ambiente urbano. 

 Na análise ambiental do espaço público M. A. Romero60, elaborou uma 

interessante ficha bioclimática para o estudo detalhado das características construtivas e 

ambientais de ruas e praças. A sua proposta metodológica aborda três elementos essenciais 

na construção do ambiente do espaço público: o entorno (envolvente), a base (elementos 

morfológicos constituintes do espaço) e a superfície fronteira (limites físicos do espaço) . 

Estes elementos são então caracterizados nas suas vertentes espacial e ambiental, de acordo 

com o quadro nº 3.  

 Considera-se que a concepção bioclimática representa uma optimização do 

desenho urbano; “É uma forma de desenho lógico que reconhece a persistência do existente, 

é culturalmente adequada ao lugar e aos materiais locais e utiliza a própria concepção 

                                                
59ALVES, F. Brandão, “Avaliação da Qualidade do Espaço Público Urbano. Proposta 
Metodológica.”Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a ciência e Tecnologia, 
2003,  p.119. 
60 ROMERO, Marta A. B.”Arquitectura Bioclimática do Espaço Público”, Brasília, Editora UNB, 
2001, p.168. 



  

 

85 

arquitectónica como mediadora entre o Homem e o Meio”61 A aplicação dos princípios 

bioclimáticos conduz a soluções sustentáveis de concepção do espaço público, das quais são 

apresentados alguns exemplos, no quadro nº 4. 

 

Quadro nº 3 : Elementos essenciais na construção do ambiente do espaço público. 

 CARATERÍSTICAS  ESPACIAIS CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTAIS 

ENTORNO OU 
ENVOLVENTE 

 
Sol, vento, som, massa. 

Sensações de cor, ressonância do 
recinto, sombra acústica, radiação 
directa/difusa/reflectida, 
humidade relativa, temperatura, 
velocidade do vento. 

BASE OU 
ELEMENTOS 

MORFOLÓGICOS 

Pavimentos, mobiliário urbano, água, 
vegetação. 

 

Temperaturas superficiais, 
ambiente sonoro, cores (variação 
sazonal, conjunto cromático, 
tonalidades), luminosidade e 
estética da lumínica. 

FRONTEIRA 
(limites da rua ou 

praça) 

Continuidade das superfícies da rua e 
fachadas, tipologia arquitectónica, 
desenho das fachadas, volumetrias. 

 

Luminosidade, variações 
cromáticas, personalidade 
acústica, comportamento dos 
materiais em relação ao clima. 

 

Quadro nº4: Soluções sustentáveis de concepção do espaço público. 

DESENHO 
URBANO 

.Utilização racional de fontes de energia natural, solar, eólica, 
combustíveis de origem vegetal, recolha de águas pluviais associadas aos 
sistemas de rega, e optimização da energia para aquecimento, iluminação 
e circulação automóvel.  

.Procura do equilíbrio térmico: Conjugação dos componentes 
morfológicos do meio construído (edifícios, praças, ruas, mobiliário 
urbano, equipamentos, vegetação), sendo estes desenhados de forma a 
filtrar as advertências do clima (chuva, ventos, exposição solar), de forma 
a satisfazer as exigências de conforto térmico e saúde do Homem no meio 
urbano.     

 .Concepção de soluções arquitectónicas (localização, implantação, 
orientação configuração, materiais, etc.) associadas aos factores 
climatéricos (ventos dominantes, precipitação, temperaturas, insolação, 
etc.) no sentido de construir um ambiente de melhor qualidade, conforto e 
segurança para os utentes do espaço urbano. 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

  .Redução da poluição atmosférica pela implementação de transportes 
públicos e melhoria das condições de uso pedonal dos espaços. 

 .Escolha optimizada dos equipamentos e mobiliário urbano. 

 .Escolha criteriosa dos materiais adequados, tendo em conta o seu 
comportamento e o seu desgaste em face dos factores climatéricos. 

 .Utilização de materiais endógenos 

GESTÃO 

 .Reciclagem dos resíduos sólidos. 

 .Planeamento de um sistema de gestão e manutenção em função das 
possibilidades locais  e de custos admissíveis. 

                                                
61idem,, p.28. 
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 3.8 Componentes, funções e exigências do espaço público urbano. Quadros 

 síntese. 

 

 Em resumo, podemos considerar como componentes do espaço público, os 

elementos morfológicos que o estruturam e sistematizá-los pelo papel que cada um 

desempenha ao nível da funcionalidade, forma, significado e sustentabilidade, considerando 

ainda as exigências conceptuais do desenho urbano para cada componente: 

 

 

 

 Quadro nº5 : Componentes funcionais do espaço público.  

 COMPONENTES EXIGÊNCIAS ELEMENTOS DO 
ESP. PÚBLICO 

   
   

   
 M

O
B

IL
ID

A
D

E
 

 
 
Condições de segurança e 
conforto dos locais de 
paragem e de passagem, 
formas de acessibilidades e 
deslocação, velocidade de 
circulação, obstáculos à 
deslocação de peões e 
veículos. 
 

 
 
.Largura adequada das vias de circulação . 
.Material dos pavimentos adequado ao modo 
de circulação (pedonal, ciclistas, .patins, 
veículos automóveis). 
.Iluminação dos percursos. 
.Identificação e informação dos percursos. 
.Condições de mobilidade em cadeiras de 
rodas e carrinhos de bebé. 

.Degraus 

.Escadas 

.Rampas 

.Pavimentos 

.Iluminação 

.Sinalética 

.Elementos de 
separação das vias 
de circulação 
.Suportes para 
estacionamento de 
bicicletas 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 E

 
A

D
A

P
T

A
B

IL
ID

A
D

E
 

 

 
 
 
 
Capacidade do espaço 
responder a diferentes 
solicitações de uso e de se 
adaptar a novas funções. 
 
 
 

 
 
Organização do espaço e disposição dos 
equipamentos de modo a adaptarem-se a 
vários programas sociais e acontecimentos 
pontuais ou frequentes, como feiras, festejos, 
concertos, jogos , apropriação do espaço por 
diferentes camadas etárias (crianças, 
adolescentes, idosos). 

.Bancos 

.Muretes e degraus 
com possibilidade 
de serem usados 
para sentar, 
deitar,etc. 
.Palas ou cobertos 
Painéis de protecção 
dos ventos 
.Arborização 
.Anfiteatros 
.Equipamentos e 
mobiliário urbano 
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Quadro nº6 : Componentes formais do espaço público. 

 
COMPONENTES EXIGÊNCIAS 

ELEMENTOS DO 
ESP. PÚBLICO 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

 

Configuração do tecido 
urbano(malha octogonal, 
concêntrica, irregular, etc.); 
seus eixos estruturantes. 

 

 

 
A estrutura do espaço público deverá garantir 
a consistência e coesão da configuração do 
espaço e permitir hierarquizar os percursos 
(principais, secundários e semiprivados) de 
forma a possibilitar  uma eficiente 
organização e uso do espaço colectivo. 

.Ruas 

.Praças 

.Pracetas 

.Largos 

.Alamedas 

.Jardins 

.Parques 

.Espaços verdes 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 
N

A
T

U
R

A
IS

 

 
Clima e morfologia do 
terreno, bem como todos os 
elementos naturais existentes 
que condicionam toda a  
organização do espaço. 

 
Aproveitamento das condições naturais do 
meio e que serão decisivas na ocupação e 
transformação do espaço pelo Homem, 
tirando partido das possibilidades dos 
elementos naturais, no uso do espaço. 

.Mar 

.Rio 

.Lago 

.Espécies vegetais 

.Aspectos 
morfológicos (planí 
cie, montanha) 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 
C

O
N

S
T

R
U

ÍD
O

S
 

Os elementos construídos 
contribuem, pela sua forma e 
localização para o desenho e 
organização do espaço 
público.  
 
Elementos naturais  
introduzidos pelo Homem e 
elementos construídos. 

Os elementos construídos deverão ser 
unificadores do espaço, contribuindo para 
compreensão, organização e eficiência do 
espaço colectivo, sendo determinante na 
legibilidade do espaço público. 
A compreensão da hierarquia das redes viária 
e das funções a que se destinam os diferentes 
espaços colectivos é decisiva na forma de 
apropriação pelos utentes. 

.Elementos 
decorativos 
.Equipamentos 
.Mobiliário urbano 
.Rede viária 
.Iluminação 
.Vegetação 
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 Quadro nº7: Componentes de significado do espaço público.  

 
COMPONENTES EXIGÊNCIAS ELEMENTOS DO 

ESP.PÚBL. 

E
LE

M
E

N
T

O
S

  C
O

S
N

T
R

U
ÍD

O
S

  

Elementos construídos pelo 
Homem e que, pelo 
significado histórico, 
político ou cultural que 
contêm, contribuem para 
assegurar a condição de 
lugar ao espaço e reforçar a 
relação do Homem com o 
meio. 

 
 
 
Legibilidade dos elementos e do seu 
significado no espaço colectivo. 
Fortalecimento da memória colectiva e da 
ligação Homem-Meio. 
Valorização do contexto espacial e  
reconhecimento deste como lugar. 

.Vestígios 
arquitectónicos de 
outros tempos 
(muralhas, muros, 
torres,etc.) 
.Portais 
.Fontanários 
.Santuários 
.Praças que foram 
cenários de 
acontecimentos 
históricos. 
.Monumentos 

A
R

T
E

 P
Ú

B
LI

C
A

 

 
 
 
 
 
 
Elementos de expressão 
artística inseridos no espaço 
público de carácter 
permanente ou efémero. 
 
 
 

 
Contribuição para a valorização cultural da 
cidade. 
Reforço da relação Homem-Meio. 
Atribuição de qualidades estéticas à paisagem 
urbana. 
Os elementos devem ser realizados 
especificamente par ao lugar a que se 
destinam e devem estar integrados na sua 
escala e volumetria . 
Devem contribuir para o reconhecimento do 
espaço urbano como lugar . 
 Leitura do significado moral político, 
histórico ou estético do elemento artístico. 
Contribuem para a imagem da paisagem 
urbana. 

.Esculturas 

.Pinturas murais 

.Fotografias 

.Azulejos 

.Efeitos de luz 

.Efeitos de sons 

.Efeitos de água 

.Desenhos nos 
pavimentos 
.Elementos 
comemorativos 

 

 

 

Quadro nº8: Componentes de sustentabilidade do espaço público.  

 

COMPONENTES EXIGÊNCIAS 
ELEMENTOS DO 

ESP.PÚBL. 

P
R

IN
C

ÍP
IO

S
 

B
IO

C
LI

M
Á

T
IC

O
S
 

 

O desenho urbano é aplicado 
segundo uma concepção 
bioclimática na qual os 
elementos naturais do meio 
estão associados aos 
elementos construídos e 
tecnológicos. 

 
Adequação ao meio construído aos factores 
climáticos locais de forma a promover a 
qualidade, conforto e saúde do espaço público 
e criar as condições propícias às actividades 
urbanas nesse mesmo espaço. 
Factores climáticos a considerar: topografia, 
vegetação, superfície do solo, radiação solar, 
temperaturas, humidade, ventos dominantes, 
pluviosidade. 

 
.Vegetação 
.presença de água 
.Palas 
.Cobertos 
.Tapa-ventos 
.Orientação solar do 
espaço 
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CAPÍTULO III – PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A 
INTEGRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE SINALÉTICA NO ESPAÇO 
PÚBLICO URBANO. 
 

 

 1.  A INTEGRAÇÃO DA SINALÉTICA NO ESPAÇO PÚBLICO 

 

“Finalmente a viagem conduz à cidade de 
Tamara. Entra-se pelas ruas pejadas de letreiros 
que sobressaem das paredes. Os olhos não vêm 
coisas mas sim figuras de coisas que significam 
outras coisas: a tenaz indica a casa do arranca-
dentes, a garrafa a taverna, a alabarda o corpo da 
guarda, a balança romana a ervanária (…).”1 
  

 

 

 1.1 A paisagem urbana como veículo de comunicação 

 

 A paisagem humanizada é resultado da relação dinâmica do Homem com o 

ambiente, ao longo de sucessivos séculos de história. É no meio construído que estão 

consubstanciadas culturas e sociedades. Estas representam-se no espaço onde imprimem os 

seus símbolos. “Fica assim criada a paisagem como instrumento e linguagem pelas quais 

uma cultura se expressa”. 2 

 A paisagem urbana, e particularmente o espaço público, (sendo este o universo 

onde a sociedade converge as sua representações, se revê e comunica), resume assim, na sua 

fisionomia e nos seus componentes físicos e simbólicos a incessante semiótica cultural nos 

seus diversos tempos. 

 Em cada cidade desenha-se então uma paisagem e ambiência particulares, à 

imagem da colectividade urbana que a constrói. Como refere Norberg-Schulz3, cada cidade 

ou lugar, distingue-se pelo seu carácter único, ou genius loci.  

 A ambiência do lugar está na leitura global de todos os pequenos detalhes que, 

em simultâneo constroem a  paisagem. As qualidades emotivas do meio urbano são assim 

percepcionadas de forma imediata, nos movimentos do Homem nas suas vivências urbanas, 

e também na percepção de todo o cenário, do qual emanam cores, materiais, pavimentos, 

odores, luminosidades, outdoours, publicidade bem como toda a informação e comunicação 

gráfica que contribui para a criação da ambiência do lugar. 

                                                
1 CALVINO, Italo ,“As cidades invisíveis”, Lisboa, Editorial Teorema, 1990, p.17. 
2 ROMERO,, Marta Adriana Bustos “Arquitectura Bioclimática do Espaço Público”,Brasília, Editora 
UNB, 2001, p.102. 
3 NORBERG-SCHULZ, na sua obra  "Genius Loci”, Milano, Electa, 1979. 
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A par de todos os outros componentes do espaço público, tais como o mobiliário 

urbano, a vegetação, a iluminação, o edificado em geral nos seus materiais, cores e texturas,  

a comunicação gráfica, que se intensifica na paisagem urbana, constitui um elemento 

fundamental na criação da imagem da cidade e do seu carácter.  

 Mas a comunicação gráfica é, acima de tudo, uma forma essencial de o Homem 

se exprimir, se apropriar da cidade  e de lhe introduzir  referências. Frases como “vende-se”, 

“pintado de fresco” ou “cuidado com o cão” insurgem com naturalidade no quotidiano da 

via pública conferindo à cidade o carácter da sociedade que a habita, vive e se exprime nas 

suas ruas e praças resultando em interessantes pormenores do ambiente visual urbano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 Fig.nº 46                                               Fig. nº 47 

             
  Fig.nº 48                                 Fig.nº 49                                        Fig.nº50 

  

Fig.nº 46 a 50: Elementos de comunicação gráfica, espontânea, da sociedade urbana. 

 

 

 O espaço urbano construído e as suas pequenas e grandes superfícies de 

paredes, pavimentos, muros e portas, são o suporte para recados pessoais, venda de objectos, 

imóveis, serviços, indicações úteis e constitui apetecíveis telas para os grafittis, promovendo 

ainda a expressão da democrática política de rua, insultos e declarações de amor, de guerra e 

de paz. 
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  Enfim, a cidade é, afinal, ela própria, veículo comunicante e a rua, o 

“espectáculo público”4, suporte de informação privilegiada. 

 E se informar e ser informado é uma absoluta necessidade do Homem, que se 

agudiza particularmente nos meios urbanos, os sistemas de comunicação visual são um 

instrumento fundamental na compreensão de todo o espaço colectivo nas sua múltiplas 

funcionalidades. É a permanente comunicação gráfica que orienta a circulação, que identifica 

um lugar, um edifício ou uma rua, que anuncia e que regula toda a complexidade de 

vivências simultâneas e favorece a legibilidade e a funcionalidade do ambiente urbano 

partilhado onde nos movimentamos. 

 

                              

Fig.nº51: Mural com programas de concertos em Praga.    Fig.nº52: Plano posterior de uma placa de 

         sinalização em Praga 

 

       

 Fig.nº53: Inscrição num muro.                             Fig.nº54: Registo num muro, 

        Caminha.           

 

 

 Segundo o conceito sociológico, o papel da comunicação é de “transmissão de 

significados entre pessoas para a sua integração na organização social.”5 A expressividade 

do ambiente visual da paisagem urbana, resultante dos sistemas de comunicação visual, 

                                                
4 FERNANDES, António Teixeira “Espaço Social e Suas Representações” Sociologia-Porto-vol.2, 
FLUP, 1992, p.89. 
5 “VideoGrafias – Teorias da Comunicação”, citação do livro “A Era de EMEREC”, Jean Cloutier 
(1975), em www.univ-ab.pt (consultado em Setembro de 2005). 
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como forma de comunicação em massa, traduz ela própra uma cultura e um padrão social;  a 

sinalética urbana corresponde então a um gesto “essencialmente social”.6 

 

 

       1.2 Os sistemas de comunicação urbana e a sua importância como 
componentes do espaço público - dimensão física, conteúdos e plasticidade. 

 
 

 Considera-se “sinalética” o sistema de comunicação visual urbana que 

transmite, de forma visual, uma mensagem informativa com carácter identificativo, 

orientativo ou promocional de um bem ou serviço, através de inscrição de caracteres ou 

imagens num determinado suporte colocado na via pública, sendo  suporte o elemento físico 

que contém inscrita a mensagem. Embora este tema se debruce essencialmente sobre os 

elementos visuais de comunicação, estes podem apresentar-se  sob outras formas, tais como 

a táctil ou a sonora.  

 Nos planos de reconversão da cidade, os elementos de comunicação visual 

constituem um dos componentes desse complexo sistema urbano que é o espaço público. 

Apesar de serem apenas um dos itens dos programas de intervenção, são, no entanto, 

essenciais, uma vez que complementam a compreensão do espaço e do edificado existente, 

com efeitos no modo de utilização da cidade. Mas, frequentemente,  são ignorados os 

benefícios que um correcto sistema de comunicação urbana pode trazer à requalificação do 

espaço colectivo, no sentido de valorizar, por exemplo, as actividades comerciais (inerentes à 

sinalética de publicidade) ou de elevar o ambiente visual urbano e a imagem da cidade. 

 Mitzi Sims7, na sua obra Sign Designs, descreve os sistemas de comunicação 

urbana pelas suas diferentes funções: de orientação, de informação, de identificação, de 

regulação, de toponímia, de publicidade, de trânsito, e  complementarmente, de decoração , 

conforme se explicita no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 MICHAEL JAUER, “The Preservation of Historic Signs”, 1991, em 
www.cr.nps.gov/hps/tps/briefs/brief25.htm (consultado em Novembro de 2005) 
7 SIMS, Mitzi, Sign Designs. Thames and Hudson LTD, 1999. 
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Quadro nº 9 – Categorias dos elementos de comunicação urbana 

 
De Orientação 

Informação da localização espacial ou de percursos, através de 
indicações, mapas ou elementos de marcação pontual de percursos 
específicos. 

De Informação Comunicação de dados úteis de interesse público. 

 
De Identificação 

Informação relativa à designação de um edifício, lugar, rua, praça, obra 
de arte pública, nome de um estabelecimento, empresa ou escritório, etc. 

 
De direcção 

Indicação da localização de um edifício ou lugar, informando a direcção 
a seguir. 

 
De Regulação 

Indicação de normas de ordem, de proibição, obrigatoriedade ou 
simplesmente indicação de horários ou normas de funcionamento, 
segurança, ou diversos condicionantes relativos à utilização do espaço 
público. 

De toponímia 
Sinalética de identificação específica do nome da artéria, praça, largo, 
rua, etc. 

De Publicidade Informação comercial de um produto ou serviço. 

 
De trânsito 

Sinalética de regulação específica  da circulação viária. Regulamento 
existente – Dec. Reg. 22-A/98 de 1 de Outubro) 

 
De decoração 
(complementar) 
 

Elementos que reforçam as qualidades estéticas do espaço público; 
marcação de um lugar específico ou da realização de eventos públicos, 
recorrendo a elementos decorativos, bandeiras, luzes, etc. 

   

    

 

                                            

      

 Fig.nº 55                                  Fig.nº 56                                            Fig.nº 57 

 

           Fig.nº 55 a 56 : Sinaléticas de informação e de identificação, centro histórico de Guimarães. 
  

 

 Os elementos de comunicação apresentam-se em variados tipos de suportes. 

Estes, pela sua dimensão física e pelo seu conteúdo, constituem parte integrante do desenho 

do espaço público e, tal como o mobiliário urbano, a vegetação e os elementos de 

iluminação, entre outros, intervêm na percepção do espaço, na sua leitura e compreensão, e 

consequentemente, na sua apropriação. 

O quadro seguinte sintetiza a diversidade de suportes de comunicação visual. 
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 Quadro nº 10 : tipos de suportes de comunicação visual. 

Placa  
Suporte plano, aplicado com estrutura vertical ou afixado numa 
fachada paralelamente a esta. 
 

Chapa 
Suporte plano, de pouca espessura, afixado a uma fachada e 
paralelamente a esta. 
 

Tabuleta 
Suporte plano, aplicado numa fachada e perpendicular a esta, 
com mensagens em ambas as faces.  
 

Cavalete 
 

Suporte vertical, amovível, geralmente em madeira ou ferro.  

Toldo 

Elemento saliente da fachada com função de sombreamento e 
suporte para inscrições, rebatível ou amovível, em material 
textil, aplicado sobre vãos da fachada com estrutura própria.  

 

Placa de toponímia 
Elemento de sinalética identificador da artéria, com suporte 
vertical ou fixo ao plano das fachadas . 

 

Painel 
Elemento constituído por estrutura própria fixa ao solo, 
geralmente para efeitos de suporte de publicidade. 

Mupi 
Elemento geralmente de dupla face, com estrutura fixa ao solo. 

Bandeira 
Elemento amovível em material não rígido, ( pano, plástico ou 
papel ) fixo a um mastro. 

Mastro 
Elemento vertical que permite elevar uma placa ou bandeira 
acima de 2,20m. 

Ecran (ou painel digital) 

Sistema de emissão de mensagens escritas ou pictóricas com 
ligação a circuito computorizado, TV ou vídeo.  
Estes elementos apresentam-se por vezes, associados a mupis 
interactivos 

Coluna  
Peça cilíndrica, geralmente, geralmente com estrutura dinâmica  
rotativa e com iluminação interior, para aplicação de informação 
urbana ou publicidade. 

Faixa 
Elemento provisório em pano, plástico ou papel que atravessa a 
via pública ou que é colocado nas fachadas dos edifícios para 
marcação de um evento pontual. 

Relógio; termómetro 
 

Elementos de informação pública específicos que podem 
adquirir muitas formas, como peças isolados ou associados a 
outros elementos do espaço público. 

Projecção da informação 
nos planos de fachada ou 
nos pavimentos 

Aproveitamento das superfícies das fachadas do edificado ou 
das vias de circulação existentes para suporte de projecção de 
imagens. 

Elementos diversos  de 
mobiliário urbano 
(sem suporte) 

Comunicação visual sem suporte próprio,  afecta ao mobiliário 
urbano, tais como paragens de transportes público e cabines 
telefónicas. 

 

   

 

Actualmente, são numerosos os materiais utilizados nos suportes, tal como são 

numerosas as possibilidades de aplicação. Do plástico ao vidro, do aço à madeira, do plástico 

simulando madeira a outras, o mercado apresenta uma oferta muito variada, e os designers 

uma criatividade ilimitada. Mitzi Sims, na obra anteriormente citada, enumerou os principais 
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materiais utilizados nos suportes de comunicação  visual, bem como as suas principais 

características e propriedades: 

 

Quadro nº 11: Materiais mais utilizados nos suportes. 

PLÁSTICOS 
Acrílicos 
PVC 
Policarbonato 
Butirato 
Estireno 
Polipropileno 
Plástico reforçado com 
               fibra de vidro 
Nylon 
Vinílico 
Película adesiva 
Película decalcante 

.Permite múltiplas possibilidades formais e cromáticas. 

.Suporta bem os agentes atmosféricos. 

.Apresenta um coeficiente de dilatação bastante elevado em face 
de alterações da temperatura. 
.Os plásticos podem ser coloridos com pinturas projectadas, 
vaporizadas, com adição de pigmentos, serigrafias sobre 
acrílicos, ou lacados. O mercado apresenta uma oferta cada vez 
maior pinturas e acabamentos, com uma ampla gama de cores. 

METAL .Geralmente é utilizado o alumínio, aço, ferro e latão. 
.Apresenta uma elevada duração e resistência aos agentes 
atmosféricos e vandalismo. 
. Apresenta-se fundido, polido, escovado, estampado, em relevo, 
gravado. 

MADEIRA 
Madeira de diversas 
espécies  
Laminados de 
madeira 
MDF 
Madeira lamelada  
                   colada 

.A sua resistência aos agentes atmosféricos é elevada. 

.O coeficiente de dilatação é variável conforme o tipo de 
madeira utilizada. 
.Permite variados efeitos, consoante o acabamento, e é 
facilmente combinada com outros materiais. 
.Apresenta-se pintado, talhado tradicionalmente ou à máquina, 
ou gravado manualmente ou a lazer.  
.O seu acabamento pode ser envernizado, pintado, lacado. 

VIDRO . Baixa resistência aos agentes atmosférico vandalismo. 
. Material versátil. 
.Apresenta-se simples, laminado, temperado, foscado a ácido, 
escurecido,  incolor, pintado. 

BETÃO .Permite múltiplas possibilidades formais. 
.Elevada resistência aos agentes atmosféricos e vandalismo. 
.Permite acabamentos variados. 

CERÂMICA . Baixa resistência aos agentes atmosféricos e vandalismo. 
.Tendência a fissurar, sendo por isso  aplicado em pequenos 
elementos como placas de números de polícia e pequenas peças 
de identificação, ou aplicadas com argamassa de assentamento, 
em revestimento de grandes superfícies de paredes. 

 

 

 

 

 1.2.1 Dimensão física dos elementos de comunicação 

 

 Na organização do espaço urbano influem todos os elementos que compõem o 

cenário da cidade, dos quais os elementos de comunicação visual fazem parte. 
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  Do mesmo modo que são definidos os materiais de pavimento, as espécies 

arbóreas, o mobiliário urbano, também os elementos de comunicação marcam uma presença 

física e assumem  funções na composição da paisagem urbana. 

 A percepção de todo o espaço de circulação e permanência é resultante de uma 

síntese óptica generalista. O espaço é apreendido no seu todo, não pelo somatório dos 

elementos que o compõem, mas antes pela interacção desses elementos entre si, não sendo 

possível isolar cada um do seu contexto espacial.  Segundo Lynch, “O reconhecimento de 

um objecto está tão dependente do contexto como da forma do próprio objecto”.8 

   

     
Fig.nº 58                                             Fig.nº59                    Fig.nº60                                        Fig.nº61 

 

 Fig.nº 58 a 61: Diversos elementos de comunicação visual urbana, Porto.              

 

 

 As características físicas presentes nos elementos de comunicação - material, 

texturas, cores, aspecto formal e ainda dimensões e situação espacial na via pública - atribui-

lhes uma linguagem visual própria. Mas, a leitura destes elementos é decorrente do contexto 

espacial onde, integrados com outros elementos do espaço público, adquirem uma escala e 

uma posição na participação da composição do desenho urbano.  

 Associados à integração, localização, dimensões e escala destes elementos 

constituintes do espaço público, está em causa também a segurança e a funcionalidade da 

circulação, bem como a própria legibilidade de todo o espaço. 

 

 

 1.2.2 Conteúdos  

 

 A comunicação conjuga a actividade sensorial e nervosa do ser humano na 

percepção do  signo com a interpretação do seu conceito ou significado. F. Saussure 9 

                                                
8 LYNCH, Kevin, “ A imagem da Cidade”, Lisboa, Edições 70, 1990, p.97. 
9 FERDINARD SAUSSURE (1906), referido por António Fidalgo, Universidade da Beira Interior, 
em“Semiótica, a Lógica da Comunicação”, 1998, em  www. bocc.ubi.pt/pag/fidalgo-antonio-logica-
comunicacao.pdf (consultado em Setembro de 2005). 
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explorou a linguística como um sistema semiológico segundo o qual o signo une, não uma 

coisa e um nome, mas um conceito (significado) e uma imagem acústica ou visual 

(significante).  

 A vivência do espaço público é lexicografica e iconograficamente orientada, 

segundo mensagens escritas ou pictóricas. São essencialmente estas mensagens que 

acentuam a comunicabilidade do espaço público urbano e orientam a forma como ele é 

utilizado. O conteúdo do sistema de comunicação, que regula, identifica, orienta e informa, 

condiciona as mobilidades e as vivências do espaço colectivo, é por isso vital para a 

funcionalidade do meio urbano. 

 Dirigida a todo um universo de utentes do espaço colectivo, seja através de 

palavras ou de símbolos, a dimensão pública dos sistemas de comunicação urbana impõe a 

total objectividade na leitura e interpretação destes , que deve ser consensual. 

   

 

                    
   

 Fig.nº 62:  Diferentes elementos pictóricos de comunicação gráfica              
 

 

 

 

1.2.3 Plasticidade  
 
 

 Independentemente do conteúdo da mensagem, os suportes  de comunicação 

visual contêm uma leitura própria. 

 O suporte informativo, pelo seu design, material, cores, texturas, ou o próprio 

lettering utilizado, transporta subliminarmente uma ideia base, uma mensagem em si, um 

significado.                                         

 Perante o poder comunicativo intrínseco na qualidade plástica do elemento de 

sinalética, esta adquire significado no contexto espacial, participando na  formação  

imagética do ambiente urbano. 
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 Facilmente identificamos o suporte art deco do metro de Paris como referência 

visual da imagem da cidade: 

 

                           

Fig.nº63                                                   Fig.nº64      

 

  Fig.nº 63  e 64:  Sinalética de identificação de estações do metro em Paris                              

 

 Circulando na cidade de Praga, deparamo-nos com inúmeros elementos de 

informação que, embora por vezes, não nos permita decifrar a mensagem inscrita, facilmente 

torna perceptível que estamos perante o bairro judeu, a cidade antiga ou o bairro do castelo.  

                          
Fig.nº 65                          Fig.nº 66                                  Fig.nº 67: Placa de toponímia em Praga. 
Relógios em Praga          Relógio em Praga,           
na Praça Venceslau.          no bairro Judeu. 

 

 Nestes casos, independentemente da mensagem contida, há uma apreensão da 

imagem, uma leitura global feita pelo lettering, pelo design do suporte, pelos materiais e 

pelas cores. O elemento de sinalética, pelo seu valor visual, deixa de ser apenas um elemento 

de informação e adquire então uma conotação simbólica e uma referência espacial, 

contribuindo para a caracterização do ambiente urbano e para a atribuição da condição de 

lugar ao espaço público.  

 A escolha do lettering prende-se com o facto de geralmente, os indivíduos 

reconhecerem mais rapidamente as formas que lhes são familiares. 

 Desta forma, o lettering utilizado, que anuncia, informa, promove e vende é 

frequentemente revelador do universo a que se dirige, consoante o seu tipo (revivalista, 

informal, formal, infantil, apelativo, naif, chocante). Segundo Mitzi Sims, “Não existem tipos 
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de letras bons ou maus. Os letterings são bons ou maus consoante o seu  uso (…) O ideal é 

que o estilo encaixe com o público a que está destinado.”10  

 Pelo aspecto gráfico, é transmitido o ambiente e a filosofia do seu conteúdo, 

concluindo-se à partida do que se trata e a quem se dirige.  

 

               

                                 

          

              Fig. nº68:  Diferentes tipos de lettering utilizados na sinalética. 

 

 

 

 1.3 A sinalética e a imagem da cidade 

 

 Ao movimentar-se no meio urbano, o Homem adquire uma percepção espacial 

motivada pela comunicabilidade do cenário envolvente, o qual vai produzir mapas mentais 

que constituem a imaginabilidade da forma urbana .e que, sendo consensuais, contribuem 

para a formação de uma imagem colectiva de um lugar ou de uma cidade. 

  Lynch associa a construção imagética da cidade à sua legibilidade.11 Para este 

autor, a imagem que o cenário urbano projecta é resultante de três componentes 

fundamentais: a identidade (reconhecimento de cada diferente elemento que compõem o 

espaço); a estrutura (inter-relação do objecto/Homem/espaço); e o significado (valor 

emocional atribuído pelo Homem aos elementos constituintes do espaço). 

 No recente século passado, todo o cenário urbano, na sua linguagem e códigos 

visuais, ficou fortemente marcado pela disseminação das inovações tecnológicas. Estas 

abrangeram todas as áreas, inclusivamente os sistemas de comunicação que se 

desenvolveram e adquiriram especial protagonismo, sobretudo na sociedade urbana e na sua 

relação com o espaço em que vive. Neste novo conceptualismo sócio-espacial, associado a 

                                                
10 SIMS, Mitzi “Sign Design”, Thames and Hudson LDA, 1999, p.42. 
11 LYNCH, Kevin, “ A imagem da Cidade”, Lisboa, Edições 70, 1990. 
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uma cultura de consumo de produtos, de ideias e de imagens, a alteração da paisagem 

construída tem sido significativa. 

 De facto, nas metrópoles pujantes do século XX, o Homem relaciona-se com 

um meio menos narrativo, onde as referências da cidade antiga se dissipam, sendo 

sobrepostas por novos padrões de vida urbana, segundo os quais imperam as novas 

tecnologias de construção, de mobilidade, de comunicação e, também, novos códigos 

linguísticos, estéticos e culturais, definidos essencialmente por uma economia globalizante e, 

consequentemente, por uma linguagem globalizante. Ou seja, “A cidade contemporânea é 

um suporte de signos que devem ser apreendidos instantaneamente (…) o sequencial cede 

lugar ao simultâneo.”12 

 É nesta inovadora ideia de cidade, em grande escala, que a sinalética de rua, 

tanto informativa como de publicidade, se assume como um componente essencial na 

compreensão do espaço público da actualidade, o qual evoluiu para um vasto e complexo 

universo de mobilidades.   

 Se, por um lado, a comunicação visual do meio urbano tem a função primordial 

de favorecer a legibilidade e orientar e uso desse mesmo meio, por  outro lado, assiste-se, no 

século XX, à elevação da sinalética, sobretudo de publicidade, como elemento de referência 

e de identidade do lugar. Muitas são as cidades que se tornaram autênticos veículos sígnicos 

e cuja valorização da imagem é fortemente motivada pela publicidade visual, pelo enorme 

impacto desta no ambiente urbano. Estes elementos de sinalética, essencialmente comercial, 

tornam-se eles próprios a imagem da cidade. 

 Alguns ícones publicitários já fazem parte da memória colectiva e constituem, 

sem dúvida, os elementos decisivos da construção da imagem de determinadas cidades do 

mundo de hoje.    

 A Broadway, concretamente o ponto central a partir do qual os teatros ligeiros e 

musicais se difundem, constitui uma das imagens de marca de Nova Iorque, a que se 

associam estas reflexões.  

   

   Fig.nº69:  Brodway – Nova Iorque 

                                                
12 MISSAU , Issao, “Paisagem Urbana em S.Paulo. Publicidade externa e poluição visual”,  2001 
www.vitruvius.com.br(consultado em Agosto de 2006). 
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 Destaca-se desde logo a mencionada teia lúdico-cultural que irradia do seu 

centro nevrálgico, como marco de referência para tantos outros no mundo ocidental. 

 Releva também a particularidade, porventura menos notória in loco, de esta 

avenida constituir uma rara interrupção da matriz perfeitamente reticulada da urbe em que se 

insere. Mas, sobretudo, define-a o ostensivo protagonismo dos néons especialmente sentido à 

noite quando as fachadas arquitectónicas, de proeminente recorte, se escondem atrás da mais 

carismática roupa publicitária exposta em espaços públicos. 

 Trata-se de um (invisível) diálogo entre o estrutural (edificado) e o conjuntural 

(elementos de  comunicação visual), percebendo-se que a área de circulação está cercada e é 

definida pela luz e cor transbordantes que inundam, em grandes proporções, toda a atmosfera 

do local. 

 Como se vê em muitas metrópoles europeias, americanas e asiáticas, no apogeu 

comercial do século XX, a comunicação publicitária que este expoente simboliza e retrata 

tomou a vez de muitas decorações públicas do meio urbano, o que pode, por um lado, 

enriquecer, mas, por outro, saturar o ambiente visual citadino.  

 A praça central Postdamer Platz, em Berlim, constitui um exemplo actual da 

utilização em grande escala dos elementos de comunicação visual na constituição daquilo 

que é o cenário do espaço público.  

 

   

     Fig.nº70:  Berlim – complexo Sony , 1991-1998. 

 

 Este espaço, localizado entre o sector oriental e o sector ocidental de Berlim e  

que até há alguns anos não detinha qualquer reconhecimento específico como lugar, deu 

origem a um sofisticado complexo de lojas, cinemas, restaurantes, tornando-se um dos 

pontos de convergência na vida desta cidade. De concepção visionária, neste, que é  

conhecido como complexo Sony, inserido no projecto urbanístico em grande escala de 

Renzo Piano e Christoph Kohlbecker, são experimentadas as novas tecnologias de 

construção e de comunicação, aliadas à ecologia, no contexto dos códigos linguísticos de 

uma sociedade decorrente da economia capitalista. Sociedade esta que se projecta nestes 
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lugares conferindo-lhes um duplo carácter; “lugar de consumo e consumo do lugar”.13 Ou 

seja, o espaço urbano é por si um produto de consumo. 

 Neste espaço, designado pelos seus promotores de forma algo pretensiosa, de 

“ fórum cultural do século XXI”14, a arquitectura é aliada aos elementos de sinalética 

comercial que, pelo seu impacto, fazem evocar a imagem de toda uma cultura de comércio 

eminente e de imediatismo dominante. 

 Ainda no que diz respeito ao meio urbano e às suas imagens, este constitui, sem 

dúvida, um vasto cenário de ideias expressas em ícones, pictogramas e símbolos. No dia a 

dia, sobrecarregados de estímulos visuais,  somos confrontados com esta forma pictórica de 

comunicar o mundo sem palavras, de assimilação fácil e imediata e que regula o 

comportamento dos indivíduos na sua esfera social.  

 

         

  Fig nº71: Iconografia frequentemente utilizada em espaços de domínio público. 

 

 O desenho como instrumento de comunicação e de exteriorização de ideias 

atravessa toda a história do Homem e está presente em todas as culturas. Os vestígios de 

expressão visual da era primitiva,  presentes nas paredes das cavernas, ainda sem a 

comunicação verbal, representavam de forma sucinta, mas expressiva, os factos da vida do 

homem em geral, das suas tarefas diárias, de caça e dos fenómenos da Natureza. A 

comunicação visual continua a ser, nos dias de hoje, um meio recorrente de passar uma 

informação, definir um local, uma situação ou uma orientação.    

 No mundo contemporâneo, que engloba diferentes linguagens, dialectos e 

códigos, os diversos meios audiovisuais promovem a utilização das imagens como meio de  

simplificar a comunicação, uma vez que, ao contrário da palavra, não conhecem 

praticamente barreiras nacionais. Por outro lado,  a reprodução de imagens pela TV, faxes, 

                                                
13 FERNANDES, António Teixeira “Espaço Social e suas Representações”, Sociologia-Porto-Vol.2, FLUP 1999, 
P.70. 
14 VASQUEZ, Carlos Garcia, “Berlim-Potsdamer Platz- Metópoli y Arquitectura en Transición”, 
Edición Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2000. 
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fotocopiadoras e sistemas informáticos no seu todo, inundam constantemente de estímulos 

visuais o nosso quotidiano. A imagem tornou-se no código mais poderoso e expressivo da 

actualidade. 

 

              

                      Fig. nº72: Iconografia utilizada nos jogos olímpicos 

 

 Pretendendo abranger um universo social urbano na sua totalidade, 

independentemente da cultura ou grau de instrução de quem decifra a mensagem, esta deve 

ser entendida de forma universal. Desta forma, recorre-se com frequência à iconografia 

como meio de representação gráfica simplificada que sintetiza uma ideia, um produto ou um 

serviço e assegura a sua leitura rápida e inequívoca. A aplicação de forma expressiva de 

certos elementos pictóricos dispensa bem a linguagem verbal. Pela simbologia que lhe é 

atribuída e pelo seu contexto, estes ícones remetem para interpretações de ideias ou 

conceitos de forma menos rígida.  

                                                           

             

           

Fig.nº73: Alguns exemplos de iconografia sucessivamente reutilizada e consensualmente   
 reconhecida . 
 

 

 

 1.4  A sinalética e o Património 

 

 No desenho do espaço público é essencial que, tal como o mobiliário urbano e a 

iluminação, a concepção de um sistema de comunicação visual vá ao encontro de uma 

solução integrada, que contribua para a legibilidade do espaço público em benefício dos 

valores patrimoniais e reforçando a identidade do conjunto. 

 A introdução de novos sistemas de comunicação visual no meio urbano vai 

inevitavelmente colidir com a linguagem arquitectónica existente, correndo fortes riscos de 
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desvirtuar toda a paisagem urbana. A incorrecta relação dos elementos de sinalética com o 

meio construído envolvente deve-se essencialmente a: 

 .Impacto visual negativo dos próprio suportes de informação. 

 .Excesso destes suportes informativos 

                    .Escala desajustada na relação da sinalética com o edificado e com os outros 

elementos do espaço público 

 .Linguagem plástica e gráfica (design, materiais, cores, letttering) desadequada 

ao contexto arquitectónico. 

 .Falta de dignidade com que é tratada própria linguagem do conteúdo do sistema 

de informação, também ela património.  

 

   

    

 1.4.1 A arquitectura como suporte dos suportes 

 

 No que diz respeito à relação arquitetura-sinalética, e porque o edificado é 

frequentemente o suporte do suporte de informação, raramente se observa uma convivência 

pacífica entre estes dois elementos do espaço público: estrutura de suporte/fachadas dos 

edifícios. 

 Pela exuberância visual e pelo exagerado protagonismo dos elementos de 

comunicação visual urbana, porque encobrem as fachadas e componentes construtivos de 

valor patrimonial ou pela escala inadequada, sobrepõem-se frequentemente, bem ou mal, ao 

edificado construído. 

 

    
              Fig.nº74: Av. dos Aliados, no Porto e Torre dos Clérigos em segundo plano 

 

 Apesar do edificado ser o elemento estruturante do espaço não construído, a 

gradual invasão dos elementos de comunicação visual nas fachadas dos edifícios, empenas e 

coberturas, levam a que estes percam a sua própria expressão e legibilidade na fisionomia do 
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espaço público, passando a constituir a arquitectura um mero suporte de elementos de 

sinalética.  

 Por outro lado, alguns edifícios apresentam-se associados ao sistema de 

comunicação visual, com a diversa sinalética devidamente incorporada. As suas fachadas são 

desenhadas como um todo, de forma a conciliarem os elementos nelas incorporados, em 

benefício de ambos.  

        
  Fig. nº75   Fig. nº 76 

    
   Fig. nº 77 

   Fig nº75 a 77:  Lettering em fachadas no Porto 

  

  Os elementos de comunicação visual, comercial ou identificativa são assim 

tratados como elementos decorativos ou até parte integrante de todo o conceptualismo da 

fachada; e, tal como os elementos construtivos, contribuem, pelo seu design, dimensão, 

proporção, materiais, localização na fachada e sua relação com a rua, para a própria imagem 

e carácter  do edifício, bem como a forma como este se projecta na via pública.  

 

    
    Fig. nº 78: Inscrição no pavimento, Guimarães. 
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  Fig nº 79: Sinalética em plástico         Fig.nº80 e 81: Sinalética em ferro, centro histórico do Guimarães. 
 

 O habitual símbolo de posto de informação turística, é aplicado subtilmente, 

com uma estrutura em ferro muito estilizada, numa fachada do centro histórico de Guimarães 

(fig.80 e 81). De forma despretensiosa, é feita a identificação do serviço público, sem 

interferir na imagem da cidade. 

 

 As fachadas de empena do edificado são características na cidade do Porto, 

geralmente revestidas a chapa. Mas insurgem-se frequentemente na paisagem visual urbana 

como uma situação não solucionada  no remate dos edifícios. Têm sido utilizadas como 

suportes gigantes de  painéis publicitários, adquirindo uma nova visibilidade. 

  

                  
  Fig. nº 82            Fig. nº 83    

  Fig. nº82 e 83: Publicidade aplicada nas empenas dos edifícios na cidade do Porto. 

 

 A correcta aplicação dos suportes de sinalética nas fachadas existentes, tais 

como estruturas para fixação de placas, tabuletas, elementos decorativos diversos, toldos, 

palas, relógios, entre outros, é imprescindível para a manutenção íntegra do património 

edificado. 
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 Michael J. Auer aponta para as exigências dos novos sistemas de sinalética, 

quando integrados no património edificado: 

 .O elemento de sinalética deve ser lido não de forma isolada, mas associado à 

fachada onde está aplicado, ou  à sua envolvente arquitectónica. “Signs should 

work with the building, rather than against it”15.  

 .Na escolha da sinalética devem ser consideradas a dimensão e escala, 

características de estilo arquitectónico e peculiaridades construtivas do edifício. 

 .Os materiais devem ser compatíveis com os predominantes na envolvente. Este 

autor, sugere que as novas placas de sinalética admitam a conjugação do design 

contemporâneo com os materiais tradicionais. 

 .Não devem obstruir a leitura de componentes de valor arquitectónico nas 

fachadas. 

 .A fixação deve ser feita de modo a não danificar as fachadas. 

 

 Nos núcleos históricos, onde são características as fachadas de alvenaria de 

pedra ou tijolo aparente, raras são as normas de intervenção que abrangem critérios 

específicos de perfuração dos materiais dessas mesmas fachadas. 

  

    

  correcto  

 

     incorrecto 

 

   Fig.nº84:  Norma aplicada pelo município de NewChester, na Pensilvânia para a correcta 
aplicação de perfurações em fachadas de tijolo para fixação de suportes de informação, na requalificação do 
centro histórico. 
 

 

 De forma a minimizar os danos nestas fachadas, as peças de fixação para 

colocação de suportes de sinalética deverão ser realizadas em perfurações localizadas nas 

juntas, se a largura destas o permitir, sem danificar o bordo do tijolo ou de pedra. Se a 

largura da junta não for suficiente, então a perfuração deverá ser feita na zona central da 

superfície do elemento de alvenaria. 

 

 

                                                
15 MICHAEL J.AUER, “The Preservation of History Signs”, 1991, em 
www.cr.nps.gov/hps/tps/brifs/brief25.htm (consultado em Novembro de 2005). 



  

 

108 

        

  Fig. nº85      Fig. nº86 

   

  Fig. 85 e 86: No Centro histórico de Guimarães, placas de sinalização de trânsito, ou de 

identificação de serviços, apresentam-se em dimensões menores do que as habituais, de forma a minimizar os 

danos nas fachadas e evitar fortes impactos visuais. 

 

 

  No sentido de poupar o edificado da agressão que por vezes significa a 

introdução de elementos físicos para suporte de informação visual, a solução por vezes passa 

por recorrer à projecção de mensagens nas superfícies das fachadas ou no próprio pavimento. 

O efeito visual proporcionado pela sobreposição de imagens com os elementos construídos 

pode valorizar a expressividade de todo o cenário do espaço público sem o danificar. 

    

 

    

   Fig.nº87: Programa musical projectado na fachada 
    da Casa da Música, Porto. 
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 1.4.2 O valor patrimonial dos elementos de informação 

 

  A requalificação dos núcleos urbanos deve abarcar a salvaguarda dos 

elementos de sinalética que, pela sua autenticidade traduzam determinados períodos da 

história local. 

 

          
Fig.nº88                   Fig.nº89                                       Fig.nº90   

 

Fig. nº 88 a 90:  sinalética em estabelecimentos comerciais, Porto.       

 

  Encontram-se frequentemente exemplares de placas de toponímia ou de 

publicidade, cujo valor patrimonial está no próprio suporte, que, pelo seu valor gráfico, 

estético, histórico marcante de uma determinada época, são referências do lugar , sendo por 

isso essenciais a sua preservação e restauro. 

 

             

   Fig.nº91:  Sinalética comercial americana dos anos 50 do séc XX. 

 

 

 Os elementos de sinalética, que proliferam nas ruas das cidades, acumulados ao 

longo dos tempos, são detalhes do espaço público que testemunham a história local. Uma 

vez que estes elementos acompanham sempre a evolução tecnológica e cultural, os seus 

vestígios são reveladores dos paradigmas de vida urbana em cada época, denunciando o 

modo de uso do espaço partilhado nas suas actividades comerciais e culturais, o modo de 

comunicação, bem como as tendências estéticas do lugar ao longo dos tempos.  
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 Para além da sinalética comercial, reguladora, de informação e de identificação, 

também a sinalética toponímica é reveladora das particularidades de cada época. Na cidade 

do Porto, estas placas foram executadas ao longo de décadas ao sabor das conjunturas 

históricas. Constituem elementos representativos de memórias da cidade. “(…) da Revolução 

Liberal, passando pela Republica, Estado Novo, Abril de 1974, (…) faz parte da identidade 

urbana de uma cidade, ajudando-nos por um lado a compreender melhor a sua evolução 

histórica”16. 

  Mas, se é verdade que  muitos destes elementos se apresentam por vezes como 

verdadeiras obras de arte, também é verdade que, com o passar do tempo, algumas destas 

placas, aplicadas sem critério, tornam-se definitivamente desadequadas, resultando numa 

completa anarquia gráfica . 

  

 

               
 Fig.nº92: Diversas placas toponímicas da cidade do Porto, anteriores à medida de uniformização 

 gráfica deste tipo de sinalética. 

  

  Perante a discrepância de modelos de placas toponímicas que proliferavam 

pelas artérias da cidade do Porto, a Câmara Municipal promoveu a elaboração de um novo 

modelo de placas. Estas apresentam-se em alumínio, com 5mm de espessura, nas dimensões 

34x45cm, a partir de um fundo “verde escuro e neutro”17, com letras de pequena dimensão, 

brancas, com indicação da cidade, nome da rua e alguma informação relativamente à 

personalidade homenageada, a quem é atribuído o topónimo.  

 Estas novas placas foram criadas por um  artista plástico que encontrou uma 

forma e um modelo gráfico capaz de resistir à evolução dos tempos e que iria unificar a 

identificação das ruas e praças da cidade. 

 

                                                
16 Helder Pacheco em ”Porto Sempre”, revista da Câmara Municipal do Porto, nº3, Janeiro de 2004, 
p.14. 
17 Verde, mas mais escuro e  mais neutro que o verde da bandeira da cidade, descrição na 
revista”Porto Sempre”,  revista da Câmara Municipal do Porto, nº3, Janeiro de 2004. 
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     Fig.nº93: As novas placas toponímicas no Porto, criadas em 2004. 
 

                             

                       Fig.nº94: As novas placas toponímicas aplicadas nas ruas da cidade do Porto. 

 

 

 Como resume Michael J. Auer, “Signs are like archeological layers that reveal 

different periods of human occupancy and use” 18. Este autor destaca a valorização da 

sinalética urbana, como seja os elementos representativos da história e da cultura locais e 

realça a importância da sua preservação, particularmente quando:  

 . Fazem parte da composição formal da fachada do edifício. 

 . Pertencem à memória colectiva, sendo reconhecidos pela sociedade urbana 

local como referências da sua identidade. 

 . Estão associados a símbolos históricos ou eventos de interesse colectivo.  

 . São representativos de um determinado período da história (pelo seu design, 

estilo, materiais, significado). 

 . Contêm valor estético.    

 

 

                                                
18 MICHAEL J.AUER, “The Preservation of History Signs”, 1991, em 
www.cr.nps.gov/hps/tps/brifs/brief25.htm (consultado em Novembro de 2005). 
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        Fig.nº95: Paris – anos 30 

        Fig.nº96: Paris - anos 50       

           Fig.nº97:  Paris - anos 70 

                

 

  O aparecimento da electricidade permitiu iluminar os elementos de 

sinalética conferindo uma nova aparência às fachadas do edificado e a todo o cenário urbano 

em geral. 

      O primeiro néon apareceu em 1920, mas foi na década de 40 do século XX 

que se desencadeou o uso deste tipo de suporte, intensificando-se na década de 70. 

  Se assistimos actualmente, nos regulamentos de publicidade, a fortes 

restrições ao uso de néons essencialmente nas área históricas de muitas cidades europeias, 

considerando que, pelo seu impacto visual, são prejudiciais à paisagem urbana, já noutras 

localidades, sobretudo em alguma cidades americanas, é já reconhecido o valor patrimonial 

de muitos néons característicos desses mesmos ambientes urbanos. 

               

 Fig.nº98:  Néon americano dos anos 40.     Fig.nº99 - Néons americanos dos anos 50. 
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   Fig.nº100:  Néon americano dos anos 80 

 

 Quando se fala em néons, não se pode deixar de referir a cidade de Las Vegas, 

absolutamente estruturada por esta sinalização psicadélica e sem a qual não teria qualquer 

significado; ou mesmo Times Square, em Nova York. Aqui, os sistemas de comunicação 

visual são aplicados como elementos de referência na concepção espacial e, por isso, 

estruturantes do meio urbano. Recorrendo aos estímulos visuais das inúmeras imagens, 

ícones, slogans, letterings e luzes, o espaço público, liberto de factores condicionantes,  

resume-se a um lugar de livre promoção comercial, em permanente diálogo com o indivíduo 

e fazendo deste, espectador, produto e consumidor. 

 

 

    

    Fig.nº101:  Las Vegas 

 

   

 

  1.4.3 A linguagem e o património 

 

  Em alguma povoações turísticas de Portugal, a integridade da língua 

portuguesa tem sido posta em causa, criando a sensação de ter chegado a algum lugar no 

estrangeiro. Já não se lê “vende-se” mas “for sale”, e já nem existem “quartos”, mas 

“rooms”. 
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    Fig.nº102: Albufeira  

 

 Dotado de um forte sentido crítico, o município de Albufeira chegou mesmo a 

exigir a língua portuguesa presente nos elementos de informação urbana. Sem impedir a 

população de exibir o seu inglês, e não deixando de admitir a importância da língua inglesa 

em povoações especialmente vocacionadas para o turismo, tratou-se, acima de tudo, de 

impedir a galopante descaracterização da paisagem do país e de proteger o património 

cultural que passa também pela língua (sendo esta um factor identificativo essencial  num 

mundo cada vez mais global). 

  A Câmara Municipal de Évora foi mais longe, ao exigir, no seu regulamento de 

publicidade: “As mensagens publicitárias devem ser escritas em língua portuguesa, só sendo 

permitida a utilização de línguas estrangeiras em conjunto com a língua portuguesa quando 

tenham os estrangeiros por destinatários exclusivos ou principais(…)A inclusão de palavras 

estrangeiras poderá no entanto ser permitida, quando se trate de marcas registadas ou de 

designação de firmas; quando se trate de nomes de figurantes ou títulos de espectáculos.”19 

 

    
   Fig.nº 103:  Sinalética comercial de um café em Alvor, Algarve. 

  

 

 1.5 A sinalética e o “ruído” visual  

 

 Nesta crescente necessidade de informar e ser informado, o espaço público e o 

edificado são frequentemente agredidos com o excesso de sobreposição de mensagens que, 

geralmente sem critério, degradem o ambiente visual da cidade e descaracterizam a sua 

imagem original.                        

 

                                                
19  Regulamento Municipal de Publicidade de Évora, artigo 14º do cap. III, 2005. 
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                 Fig.nº104:  Moradia à venda, Porto      Fig.nº105:Rua Infante D. Henrique, Porto 

 

                           

   Fig.nº106: Fachada de bar,         Fig.107: Televisão na fachada de um bar, Alvor. 
    Praia da Rocha . 
 

  
 Fig.nº108: Buenos Aires. Poluição visual pela excessiva sinalização comercial. 

 

 Seria pretensioso banir toda a sinalética de publicidade dos meios urbanos. 

Segundo Pirenne,  “Em nenhuma civilização a vida das cidades se desenvolveu independente 

do comércio (…)”20  e,  Segundo Gordon Cullen, “comprar e vender, anunciar e reparar faz 

parte da nossa civilização”.21  Retirar a sinalética do espaço urbano seria, de certa forma, 

retirar-lhe vitalidade, coibir uma importante forma de expressão e de regulação do meio 

colectivo. No entanto, ao ver os aglomerados urbanos serem tão frequentemente tratados 

como veículos de promoção comercial, actualmente somos cada vez mais críticos em relação 

a esse excesso de informação com que temos sobrecarregado a paisagem construída.  

                                                
20GOITIA, Chueca , “Breve História do Urbanismo”Lisboa,  Editorial Presença,  1982, p.7. 
21 CULLEN, Gordon “Paisagem Urbana”  Lisboa,  Edições 70, 1983, p.155. 
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 O excesso de estímulos desnecessários resultantes do exagerado protagonismo 

visual dos elementos de sinalética prejudica fortemente, por um lado, o processo de 

comunicação que se pretende eficaz e, por outro lado, a própria legibilidade do espaço 

público e do edificado. 

 Segundo Baudrilhard “é precisamente a excessiva quantidade de informação 

que gera a negação de sentido (…) ”. 22 Ou seja, a excessiva densidade de imagens não 

produz a necessária informação, uma vez que esta se desgasta pelo excesso, perdendo 

significado e tornando-se “invisível”. 

 A solução passa por banir muita da informação excessiva, concentrar o máximo 

de informação num número mínimo de suportes, sintetizar as mensagens ou simplesmente 

ponderar a real necessidade de identificar ou regular determinadas situações do meio urbano. 

 Por exemplo, na regulação do trânsito, nem sempre é necessário recorrer aos 

habituais sistemas de sinalização rodoviária. Para o provar, em Drachten, cidade holandesa 

com cerca de 40 mil habitantes, foi realizada uma experiência inovadora,  que consistiu em 

retirar toda a sinalética de trânsito do centro da cidade, incluindo semáforos e marcação de 

passadeiras. A largura das vias de circulação foi diminuída e foram retirados elementos 

separadores das vias pedonais e das vias de circulação automóvel. Peões, ciclistas e 

automóveis coexistem na mesma via de circulação. “(…) não havia um só aparelho daqueles 

que chamamos de sinais, semáforos, ou luzes vermelhas, amarelas e verdes! (…) todos 

pareciam estar perfeitamente organizados no meio de um lugar onde não havia nada para 

pôr ordem no trânsito” 23. 

 

                 
  Fig. nº 109: Rua de circulação mista,  em Drachten. 

 

 

 A existência ou a ausência de elementos de sinalética vai condicionar a 

apropriação do espaço por parte de quem nele circula. Neste caso concreto, a não regulação 

                                                
22Baudrilhard, sitado por Leach Neil,  “A Anestética da Arquitectura “ Antígona, Lisboa, 2005, p.15. 
23Paulo Coelho, Crónica “Quando o proibido é proibido”JN, Julho 2005. 
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do trânsito obrigou à responsabilização dos cidadãos, que passaram a circular com muito 

mais precaução.                  

 O sucesso desta experiência confirma que nem sempre a regulação do uso do 

espaço é tão necessária. Os elementos de sinalética frequentemente podem ser reduzidos no 

seu número, sem prejudicar o meio colectivo e contribuir assim para um ambiente visual 

menos sobrecarregado de instruções e menos agressivo.  

 

 

 1.6 A paisagem urbana como suporte de livre expressão - Os grafittis 

 

 
Fig.nº 110: Grafitti na Dinamarca. 

 

 A par dos habituais sistemas de comunicação visual que têm sido referidos, 

surgem, ora camuflados, ora em grande destaque, as livres expressões gráficas, induzidas  no 

espaço público de forma espontânea. Importa destacar os grafittis, pelo enorme impacto 

visual e efeito muito particular obtido pela pintura com tintas de spray, que persistem nas 

fachadas, muros e pavimentos do espaço público de qualquer cidade actual.  

 Segundo Foucault24, em todas as culturas o espaço adquire uma dimensão social 

cujas significações se sobrepõem e onde a sociedade se projecta e se representa em 

heterotopias. Ou seja, “O Homem prolonga-se no espaço (…) cria o seu fragmento espacial 

com referências que lhe são próprias (…)” 25 .  

 Em conflito com o edificado, estes elementos gráficos compostos por letterings, 

formas e cores, são reveladores das necessidades e anseios da população, cuja 

espontaneidade procura sobrepor-se aos conceptualismos rígidos do meio construído. 

 

                                                
24 Foulcault, Michel “De Outros Espaços” artigo traduzido por Pedro Moura da conferencia do 
Cercle d’Etudes Architecturales, 1967, em www.virose.pt/vectr/periferia/foucault_pt.html (consultado 
em Setembro de 2005). 
25 Infante, Sérgio “Conservação e Desenvolvimento” , U.T.L. 1992. 
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 Uma forma de registo mural é o grafitti ( palavra com origem no latim graffito, 

que significa desenho em carvão). Já os antigos romanos tinham o hábito de fazer inscrições, 

em carvão nas paredes para divulgação de leis ou acontecimentos públicos. O termo 

contemporâneo é definido por Susan Phillips26 como “Transmissão de mensagens de 

carácter secreto ou oculto dirigidas a uma comunidade já familiarizada com os seus códigos 

e símbolos estéticos próprios”. 

 Actualmente, estas impressões gráficas surgem frequentemente como pinturas 

de signos, letras soltas, palavras, frases curtas, das mensagens mais simples aos desenhos 

mais elaborados. Na descontinuidade do espaço urbano onde o domínio publico e o domínio 

privado se intercalam de forma algo conflituosa, estas manifestações gráficas estão por vezes 

inseridas num processo de apropriação do espaço, de demarcação territorial e de afirmações 

pessoais ou derivadas de comportamentos tribais, mas tantas vezes aplicados em paredes e 

muros públicos ou privados que não estão preparados para esse efeito, provocando, nestes 

casos, a danificação dos materiais dos paramentos. 

  

 Estes registos gráficos apresentam-se em diversos estilos: 

 .Tag  - assinaturas com spray. 

 .Trow-up – pintura de letras ou formas sintetizadas e rápidas, delineadas com 

spray e preenchidas através de rolos, com apenas duas ou três cores. 

 .Piece – É o primeiro estilo na escala evolutiva dos graffitis . Apresentam-se 

geralmente multicolores.  

 .3D –  Desenvolvido no final da década 80, é o estilo mais sofisticado, 

apresentando letras e desenhos tridimensionais. 

                              

 Os grafittis por vezes, significam apenas comportamentos contestatários de 

grupo, relacionados com a necessidade de transpor as regras sociais e a procura do proibido 

na rebeldia de interromper a ordem urbanística. Apresentam-se frequentemente pintados de 

forma anárquica, despropositada ou sem qualidade gráfica e estética, revelando-se amiúde 

agressivos e dissonantes e levando por vezes à degradação do ambiente visual da cidade. 

Todavia, são parte integrante de uma cultura de rua, que encontra aqui uma forma de se 

exprimir. Quando utilizados numa vertente artística, os grafittis constituem peças gráficas de 

grande valor estético que podem tomar proporções de arte pública  e contribuem para 

valorizar o lugar no seu significado e na sua dialética com o indivíduo.  

                                                
26 Susan Phillips, investigadora da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), em 
www.apagina.pt/arquivo/artigo.asp (consultado em Agosto de 2005). 
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 No sentido de evitar o caos visual que esta forma de expressão social causa no 

ambiente urbano, a solução passa por tornar este comportamento legítimo através da 

construção de muros específicos para o efeito. No entanto, e apesar de alguns artistas de rua,  

de Nova York terem já transposto as suas obras para galerias e colecções 

particulares, considera-se que os grafittis não fazem sentido como forma de expressão se não 

tiverem o carácter de clandestinidade. Afinal, a  transgressão é a sua essência.  

 Perante a necessidade de expressão do indivíduo que vive no espaço anónimo 

que é a cidade, e de este deixar um registo, de ser visto, ser lido, de ser fotografado, seria 

preferível não encerrar em demasia o espaço de domínio público na sua concepção, deixando 

em aberto alguns componentes do espaço urbano, paredes, painéis, pedaços de espaço menos 

concluído, no sentido de oferecer margem à imprevisibilidade das diversas formas de 

apropriação da cidade e torná-lo mais permissivo à espontaneidade das vivências colectivas e  

mais receptivo às heterotopias da sociedade urbana.   

 

 

                              

     Fig.nº111: Graffiti em San Francisco, Califórnia.         Fig. nº112: Graffiti no Porto. 
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 2. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VISUAL NO ESPAÇO PÚBLICO - 

- PRINCÍPIOS DE APLICAÇÃO 

 

 

 2.1 Objectivos gerais de intervenção 

 

 Embora seja por vezes um detalhe no complexo ambiente urbano, a sinalética 

faz parte do desenho do espaço público e constitui um elemento fundamental na interlocução 

do indivíduo com o meio urbano,  contribuindo ainda  para a formação do ambiente visual da 

cidade, pelo que deve ser observada a  sua correcta integração no contexto sócio-espacial. 

 Na requalificação do ambiente visual urbano e na planificação dos sistemas de 

comunicação visual, é fundamental a criação de parâmetros orientadores para a integração 

destes elementos no sentido de encontrar soluções que promovam a qualidade da paisagem 

urbana que contemplem a legibilidade e identidade do espaço público e que assegurem o 

conforto, a segurança e a funcionalidade deste. 

 

 Deste modo, destacam-se desde já aqueles que são os objectivos imediatos ao 

nível da instalação de um sistema de comunicação visual no espaço público: 

 

Objectivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legibilidade – percepção e compreensão da estrutura e das 

funções do espaço público. 

Identificação – de edifícios, equipamentos, serviços públicos, 

vias. 

Regulação – dos fluxos de circulação de veículos e de pedestres. 

Valorização – do ambiente visual e estético da paisagem, 

referências da identidade colectiva e valores 

patrimoniais do espaço público. 

Hierarquização – da utilização do espaço público, no que respeita 

a mobilidades e vivências. 

 

  

 

 2.2 Análise do ambiente visual urbano enquanto objecto de intervenção. 

 

 Para a integração de um sistema de comunicação visual à escala do aglomerado 

urbano que se pretende intervir, importa realizar um trabalho preliminar de levantamento, 
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incidindo esta etapa essencialmente, na análise do contexto físico e social e na identificação 

dos problemas locais: 

 

Análise do 
contexto físico e 

social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação dos 
problema locais 

 

.Análise do ambiente visual urbano nas suas características 
arquitectónicas, estilo, linguagem, predominâncias cromáticas. 
 
.Levantamento dos edifício, equipamentos e arruamentos que 
necessitem ser identificados. 
 
.Levantamento dos elementos de informação visual (de 
informação, de identificação, reguladores, comerciais, etc.) 
 
. Reconhecimento de elementos de sinalética de valor estético, 
gráfico e patrimonial a preservar. 
 

 

.Estado de conservação dos elementos de sinalética, no que 
respeita a materiais dos suportes e acabamentos e também o 
designa utilizado e a linha gráfica. 
 
.Condições de legibilidade  

 Dos suportes - visibilidade dos mesmos, sua 
situação em relação  à envolvente. 

 Da mensagem - legibilidade do lettering ou dos 
símbolos e hierarquia gráfica utilizada. 

 
.Detectar situações de sobrecarga de sinalização (publicitária, 

rodoviária, de informação, etc.). 
   

 

  2.3 Critérios gerais aplicados aos elementos de sinalética. 

  

  A concepção de um sistema de comunicação visual eficaz deve obedecer a 

um conjunto de princípios gerais aplicados aos elementos de sinalética, no sentido de 

orientar a sua integração, localização, segurança de pessoas e bens, legibilidade, estética do 

ambiente urbano, reversibilidade das soluções e ainda as características dos suportes 

(localização e dimensões, materiais e sistema construtivo, iluminação e manutenção). 

          

 

  2.3.1 Integração. 

 

  O sistema informativo deve corresponder aos desígnios da estratégia de 

intervenção e do programa de requalificação do contexto urbano físico, e social e cultural e 

dos seus objectivos no âmbito da requalificação da imagem e carácter da paisagem, do 

ambiente sócio-espacial, e sobretudo, das mobilidades e funcionalidades: 
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Integração com o 
programa de 
mobilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integração com o 
programa 

 de usos 
 

.Conjugação com o plano de mobilidades e acessibilidades, de 
acordo com as características do traçado existente e da rede 
urbana definida, enquadrando o sistema de comunicação visual 
no âmbito das mobilidades, transportes rodoviários, 
estacionamento e  serventia de peões, uma vez que toda a 
sinalética deverá ser legível nas mais variadas condições de 
circulação, tendo em conta: 
 
             .Meios de transporte utilizados 

.Velocidade de circulação 

.Sentidos de circulação 

.Percursos estabelecidos – transportes públicos,  
automóveis ligeiros, ciclistas,  peões. 

.Hierarquia do traçado – circuitos principais, circuitos 
secundários, acessos  condicionados, etc. 

.Controlo de fluxos de circulação , no sentido de 
melhorar os índices de  segurança. 

.Indicação de way-finding, ou identificação dos 
percursos e rotas de deslocamentos quotidianos e 
especiais (turísticos, ou eventos pontuais), orientando 
os fluxos, informando as direcções e destinos dos 
transportes de massa. 

 

 

.Conjugação com o espaço público ao nível de usos, actividades, 
bem como equipamentos e serviços públicos existentes. 
 
.Adequação ao contexto sócio-cultural, o universo de pessoas 
que vive o espaço colectivo, funções, actividades, localização 
dos equipamentos colectivos e serviços (definição dos elementos 
que necessitam ser identificados e sinalizados). 

 
 
 

 

 

 

 3.2.2  Imagem urbana 

 

 O valor ambiental da paisagem urbana assume extrema importância na 

compreensão do espaço colectivo com efeitos na apropriação da cidade. O reconhecimento 

da  importância da paisagem e da sua protecção levou o Conselho Europeu a elaborar uma 

Convenção Europeia da Paisagem, cujo projecto apresenta o seguinte preâmbulo: “A 

paisagem desempenha um importante papel de interesse público nas áreas social, cultural e 

ambiental, constituindo um recurso favorável à actividade económica (…) a paisagem 

contribui para a formação de uma cultura local, e constitui o componente fundamental do 
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património cultural, contribuindo para o bem estar da população e consolidando uma 

identidade(…)27. 

 

 Considerando os valores culturais, patrimoniais e económicos da paisagem 

urbana é então fundamental fazer a associação dos novos elementos de sinalética com uma 

pré-existência de forma a promover o diálogo e a unificação de todos os factores 

constituintes da paisagem urbana, salvaguardando as características específicas da imagem, 

sobretudo dos centro históricos. Neste processo são consideradas as principais directrizes do 

foro estético para a concepção de um sistema de comunicação gráfica urbana que promova a 

qualidade da imagem da cidade e os princípios de aplicação: 

 

 

DIRECTRIZES  
 
 

Linguagens 
 
 
 

materiais/ 
componentes/ 

mobiliário 
urbano 

 
 
 
 
 

Publicidade 
 
 
 
 

Particularidades 
estéticas 

 
 
 
 

 

PRINCÍPIOS DE APLICAÇÃO  
 
 
.Conjugação dos elementos de comunicação visual com a 
linguagem arquitectónica e ambiente que se pretende . 
 
 
.Conjugação com os critérios do desenho do espaço público,  
tendo em conta os elementos de mobiliário urbano e 
equipamentos utilizados.  
.Balizar a concepção dos elementos, sobretudo na escolha dos 
materiais e cores de acordo com as variações e predominâncias 
cromáticas da paisagem. 
 
 
.Orientação do uso do espaço público como suporte da 
publicidade, em particular, primando o conforto visual dos 
habitantes. 
 
 
.Valorização ou recuperação dos padrões estéticos ligados à 
paisagem. Os elementos de sinalética aplicados não deverão pôr 
em causa os valores estéticos particulares do espaço, bem como 
afectar de forma negativa a imagem ou a qualidade do meio 
ambiente constituído pelo espaço público e pelos edifícios que o 
limitam. I. Minami, realça a importância de salvaguardar as 
qualidades estéticas da cidade ou enaltece-las, de forma a 
introduzir qualidade de vida na rotina da cidade e promover 
incentivos ao investimento e à valorização económica das áreas 
urbanas. A boa aparência das cidades surte efeitos importantes 
sobre a população, equilibrando, pela visão agradável e 
sugestiva de conjuntos e elementos harmoniosos, a carga 

                                                
27 Preâmbulo da Convenção Europeia da Paisagem, Série de Tratados europeus nº176, pelo Conselho 
da Europa, no ano de 2000, citado por I. MINAMI, docente na Faculdade de Arquitectura e 
Urbanismo de São Paulo, em “A Questão Ética e  da Estética no Meio Ambiente Urbano”, em 
www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp/094.asp (consultado em Agosto do 2006) 
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neurótica que a vida citadina despeja sobre as pessoas que nela 
hão de viver, conviver e sobreviver”.  
 
Princípios de ordem estética aplicados à sinalética urbana: 
 
.Evitar a fixação dos suportes através de colagem em elementos 
existentes. 
.Evitar a utilização de suportes que afectam a salubridade do 
espaço público ou do edificado. 
.Evitar a fixação de suportes em situações que possam ocultar ou 
prejudiquem a leitura de elementos arquitectónicos de interesse 
patrimonial , como cunhais, pilastras, cornijas, cantarias, 
gradeamentos, pinturas murais, azulejos ou outros elementos de 
sinalética tradicionais. 
.Evitar a  pintura de letras em fachadas, privadas ou públicas. 
.Existindo a possibilidade de pintar letterings, directamente nas 
fachadas dos edifícios, estes devem ser conjugados com as 
características da construção e da envolvente visual urbana, no 
que respeita a escala, cores e estilo de letra . 
. Tanto quanto possível, os suportes de fixação às fachadas 
devem estar encobertos ou pintados de forma a terem uma 
menor visibilidade 

 

  

 

 

 2.3.3 Legibilidade 

 

 A legibilidade do meio urbano é  inerente à compreensão da estrutura e dos 

significados da cidade lida nos seus espaços públicos como for já referido noutros capítulos. 

Issau Minami28 aponta para as principais causas da ilegibilidade das cidades: 

 . Desordenação de elementos presentes na paisagem: a  desorganização da 

tipologia e localização da sinalização (a par dos outros componentes do espaço público), 

dificulta a compreensão do espaço da cidade, comprometendo a circulação, as perspectivas, 

os padrões urbanísticos, a segurança dos pedestres e o consequente aparecimento de espaços 

extremamente fragmentados e inúteis. 

 . A poluição visual pela escala inadequada, e a sobrecarga dos sistemas de 

comunicação visual, sobretudo de  publicidade sobreposta às fachadas, mascara a identidade 

dos espaços da cidade, tornando-os inócuos e todos semelhantes, dificultando a orientação 

do cidadão e escondendo referencias que fazem com que a cidade se diferencie de outras 

(sítios naturais, edifícios históricos, praças, parques, etc.). Os anúncios passam a encobrir ou 

                                                
28 Minami em www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp/094.asp (consultado em Agosto do 2006) 
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substituir os marcos referenciais dos lugares, interferindo por vezes com a legibilidade da 

sinalética de regulação do trânsito, essencial para garantir a segurança das mobilidades. 

  

  As soluções gráficas apresentadas devem contribuir para a compreensão da 

estrutura e forma da rede de circulação do aglomerado urbano, participando conjuntamente 

com os restantes elementos do espaço público, reconhecidos como factores de memória na 

percepção do meio.  

  A percepção das tipologias de sinalética deverá ser feita através de leitura 

gráfica imediata: 

   

 

PRINCIPIOS GERAIS DE LEGIBILIDADE  
 

.A sinalética informativa ou de publicidade 
não deve em caso algum ser confundida com a 
sinalética de trânsito. 

 
.Deve ser considerada a escala de leitura: 

escala para circulação de velocidade automóvel 
ou circulação pedonal. 

 
      .A sinalética aplicada deverá ser eficaz no 
que diz respeito à interpretação gráfica e rapidez 
de leitura: 

 
 
 

 

CRITÉRIOS GRÁFICOS 
 
.Deverá, sempre que possível utilizar-se 
códigos universalmente reconhecidos. 
 
.Deverá ser definido o tipo e tamanho de 
letra ou pictogramas de acordo com a 
distância de leitura e velocidade de 
circulação. 
 
.Afastamento das letras e das palavras 
entre si, bem como dos ícones. 
 
.Contraste com o fundo. 
 
.Cores utilizadas – Definição das cores do 
fundo e do lettering. 
 
.Escala do suporte informativo em função 
da escala do espaço envolvente e da 
velocidade de  circulação automóvel, 
pedonal ou outras. 
 
.Deve ser definida uma linha gráfica 
formal que permita hierarquizar a 
informação, permitindo a distinção por 
ordens temáticas da natureza informativa 
ou da sua importância. 
 
.Deve ser feita a homogeneização gráfica. 
  
.Deve ser delimitada a área de 
intervenção do sistema de informação e 
prever a possibilidade de futuras 
extensões no aglomerado. 
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 2.3.4 Identidade 

 

 A paisagem visual traduz o contexto sócio-cultural local, acumula vestígios  de 

épocas e dos seus significados e fala-nos dos hábitos da sociedade urbana. Como salienta 

Jorge Gaspar “A paisagem torna-se um elemento tão poderoso de identificação cultural que, 

como a língua e a religião -  no que ela transporta de código comportamental – entra no 

pano de fundo do universo onírico (…) e o mais espantoso ainda é que, ainda como a língua 

e a religião, também a paisagem se actualiza permanentemente.”29 

 Issau Minami identifica os princípios fundamentais para a promoção das 

referências à identidade colectiva que contribeam para o fortalecimento da relação do 

indivíduo com o  ambiente em que vive, uma vez que a comunicação visual, de orientação de 

identificação de regulação ou de publicidade, estabelece o diálogo entre a sociedade urbana, 

o espaço físico e o espaço vivencial.  

 Neste processo aponta-se para o necessário reconhecimento dos referenciais 

implícitos e explícitos, ícones ou símbolos, do património artístico, cultural, arquitectónico, 

pictórico e escultórico, das empenas, dos lugares públicos e privados, integrando-se o 

ambiente físico com o seu contexto sócio-cultural dos seus usuários. 

 

 

 2.3.5 Segurança  

 

 A aplicação de novos elementos de sinalética no espaço público não deve 

prejudicar a segurança de pessoas e bens, a circulação pedonal e rodoviária, a circulação de 

pessoas com mobilidade condicionada, a visibilidade de sinais de trânsito, semáforos ou de 

outra sinalética existente e de interesse público. 

  

                                                
29 Jorge Gaspar (1993) citado por Alexandre Cancela d’Abreu et al., em “Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal, Continental”, Vol. 1, Colecção Estudos, 
Edição da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa, 200, 
P.28. 
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Segurança na 
permanência e 

circulação 
 

.Não deve ser prejudicar a  iluminação do espaço público. 
 
.Os suportes de sinalética não devem ser afixados a sinais de 
trânsito, semáforos ou postes de iluminação, bem como 
elementos reguladores do trânsito. 
 
.Deve ser definida uma distância mínima do limite exterior do 
passeio (que não deverá ser inferior a 0,40m). 
 
.Os suportes de sinalética localizados na via pedonal  devem ser 
devidamente assinalados na superfície do pavimento, através de 
marcações facilmente detectáveis por invisuais. 
 
.Deve garantir a apreensão imediata de quem circula, devendo 
distinguir-se com facilidade os diferentes tipos de sinalética ( de 
orientação, de toponímia, de identificação de publicidade, e de 
trânsito). 
 

 

 

 

2.3.6  Reversibilidade 

 

As soluções adoptadas deverão ser reversíveis por forma a melhor respeitar a 

identidade própria do espaço existente e facilitar futuras intervenções, não devendo, em caso 

algum, danificar pavimentos, fachadas, ou elementos pré-existentes de modo irreparável. 

 Deve ser definido, sempre que possível, um sistema de fixação específico e 

adequado ao local, que permita a colocação, substituição ou remoção dos suportes de 

informação de forma facilitada e sem danificar o pavimento ou fachada existente. 

 

 

 2.3.7 Características dos Suportes 

 

 Em geral, os municípios com centro histórico já impõem alguma 

regulamentação, sendo, no entanto, geralmente aplicada apenas  no âmbito da publicidade. 

 No sentido de conservar as fachadas e pavimentos e preservar a salubridade e 

dignidade do património edificado, são apresentados os princípios de aplicação aos suportes 

de sinalética urbana. Os critérios que se seguem derivam da compilação da consulta cruzada 

de diferentes regulamentos municipais, nacionais e estrangeiros, normas de aplicação da 

MOPU, (Instituto del Territorio y Urbanismo, “Espacios Públicos Urbanos”. Trazado, 

Urbanización y mantenimiento, Madrid), e  “O Chão da Cidade. Guia da Avaliação do 

Design do Espaço Público”, de Pedro Brandão. 
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 2.3.7.1 Localização e dimensões 

 

 Conforme foi referido anteriormente, os suportes deverão ser colocados 

segundo parâmetros de localização e dimensões apropriados à situação concreta da áreas de 

intervenção especialmente no sentido de preservar a leitura das fachadas do edificado e dos 

elementos arquitectónicos que as compõe: 

  .Deve  ser evitada a colocação de placas ou tabuletas em: varandas, janelas ou 

gradeamentos e não deverão ser ocultados elementos decorativos ou arquitectónicos 

de interesse patrimonial . 

 .Não deve ser permitida a fixação de suportes de sinalética em elementos 

 arbóreos.  

 

No que respeita a cada diferente suporte, são apresentadas as recomendações 

específicas:  

SUPORTES 

 
Placas, Tabuletas e 

Painéis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavaletes 
 
 
 
 
 
 

Toldos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCÍPIOS DE APLICAÇÃO 
 
 
Devem ser definidas as suas dimensões, no que respeita a altura, 

largura, altura do suporte de fixação em relação ao chão e seu 
afastamento em ralação à fachada. 
As dimensões das placas e tabuletas de identificação, colocadas nas 

fachadas dos edifícios, devem ser uniformizadas ( altura, largura e 
espessura). Em cada edifício estes elementos devem ter o mesmo 
tamanho, cor e material, e devem ser colocados devidamente 
alinhados na fachada. 
Recomendação específica: os elementos que fiquem proeminentes 

da fachada deverão, na sua cota mais baixa, distar do solo, não menos 
que 2,20m,  livres de qualquer obstáculo.   
  

 Uma vez que são elementos amovíveis, devem ser colocados apenas 
em vias de circulação pedonal e a sua localização não deverá afastar-
se demasiado do local ou actividade de que dão informação. Devem 
ser definidas as suas dimensões máximas e mínima. 
 Recomendação específica: a largura máxima dos cavaletes deve ser 
de 0,50m e a altura de 1,20m. 
 
Deve ser definida a possibilidade ou impedimento de serem 
colocados nos pisos superiores ao piso térreo. As suas dimensões 
não devem exceder os limites da fachada onde estão colocados. 
Deve ser definida a dimensão máxima da sua projecção horizontal. 

 Recomendação específica:  A sua cota mais baixa deve distar do 
solo não menos que 2,20m, livres de qualquer obstáculo.   
 Deve ser definido o material ou materiais (geralmente em pano, lona 
ou plástico), a sua cor ou variações de cores, em função das 
características cromáticas do edificado ou da sua envolvente. 
Deve ser definida a possibilidade de os toldos serem fixos ou 
rebatíveis. 
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Placas de 
toponímia 

 
 
 
 
 
 

Sinalética de 
trânsito 

 
 
 

Colunas e mupis 
 
 
 
 
 
 
 

Sinalética afecta ao 
edificado, em 

coberturas e em 
empenas 

Sempre que possível devem estar localizadas no início da artéria ou 
junto a um cruzamento, fixas às fachada, ou quando tal não for 
possível ou conveniente, serão fixos a uma estrutura vertical 
colocada junto à fachada, no passeio. Deverão ser definidas todas as 
suas dimensões. 
 
 

 

Nos centros históricos, uma vez que, geralmente, a circulação 
rodoviária se faz de forma mais lenta, deve ser prevista a 
possibilidade de reduzir as dimensões da sinalética de trânsito, sem 
prejudicar a sua legibilidade. 
 
 
As colunas, rotativas ou fixas, e os mupis, sendo elementos isolados 
no espaço público devem ser colocados em espaços amplos, não 
devem constituir barreiras à circulação pedonal nem devem estar 
encostados aos edifícios.  
Deve ser definida a dimensão da sua altura e diâmetro. 
Recomendação específica:  devem ser colocadas em praças, pracetas, 
largos ou passeios com largura não inferior a 6,00m. 

  

A instalação de elementos de sinalética em coberturas e em empenas 
deve ser criteriosamente colocada de forma a: 

.Não prejudicar o valor arquitectónico do edifício nem da 
paisagem envolvente, devendo ser integrados na sua forma, 
composição, escala e cores. 

 .Não obstruir o campo visual , quando colocados em coberturas. 
    .Não exceder os limites da fachada da empena ou da cobertura.. 
Não devem pôr em causa a segurança do espaço público. 

 
    

 

  2.3.7.2 Materiais e sistema construtivo 

 

  Os materiais utilizados, tanto no suporte de informação como na respectiva 

estrutura de fixação, devem ser adequados  à linguagem arquitectónica e à imagem do espaço 

existente, no sentido de se integrarem como elementos unificadores do conjunto ou como 

elementos valorizadores do meio envolvente sem prejudicarem o espaço pré-existente. 

  Devem ser definidos os materiais adequados para os suportes e estruturas de 

fixação, bem como os respectivos acabamentos (por exemplo, madeira pintada ou apenas 

envernizada, ferro, aço inox ou acrílico.) 

  Devem ser utilizados materiais inoxidáveis e que não necessitem de 

constante manutenção. 

  Os elementos verticais de fixação ao solo não devem estar em contacto com 

o mesmo, de forma a impedir a sua degradação. Sempre que necessário devem ser fixos a 



  

 

130 

pedestais de material resistente e que garanta a  estabilidade e impeça o impacto de 

automóveis. Deve ser definido o material ou materiais, acabamento e cor. 

   Os materiais utilizados e seus componentes não devem provocar o 

encadeamento dos condutores e peões, devendo ser utilizado, por exemplo, vidro anti-reflexo 

e devendo ser escolhidos em função do seu comportamento perante diversos factores: 

   a) Resistência aos factores climatéricos específicos do local. 

   b) Resistência ao desgaste pelo uso. 

   c) Resistência ao vandalismo. 

   d) Deve ter-se em consideração os custos de manutenção que a solução 

preconizada pode acarretar. 

 
 
 

  2.3.7.3. Iluminação 

 

  O sistema de iluminação da sinalética não deve em caso algum prejudicar a 

iluminação pública das vias de circulação ou das fachadas do edificado. 

 Poderá ser  feito através de: 

  a) Rectro-iluminação , sendo a iluminação feita a partir do próprio suporte. 

  b) Iluminação externa, incidente com projectores.  

  c) Projecção de mensagens nos planos das fachadas. 

 

  Deve ser definida a intensidade de luz permitida junto das faixas de rodagem 

e junto dos elementos de valor patrimonial. 

 

 

  2.3.7.4 Manutenção 

 

  Deve ser considerada a previsão dos custos e a facilidade de manutenção e 

de substituição, montagem e desmontagem dos elementos a longo prazo e indexar as 

entidades responsáveis.  

 

 

  2.3.7.5 Medidas paralelas 

  

  Sempre que se justifique, deverão ser tomadas medidas de apoio que terão 

repercussões na facilidade e exequibilidade das soluções adoptadas, como o investimento na 

formação profissional para a devida aprendizagem das técnicas de execução a aplicar. 
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 CAPÍTULO IV -  ANÁLISE COMPARATIVA DE DOIS ESTUDOS  DE 

CASOS . CONCLUSÕES 

 

 

1. A SINALÉTICA INTEGRADA NA REQUALIFICAÇÃO DOS 

NÚCLEOS HISTÓRICOS. ESTUDO DE CASOS 

  

 Ao longo do recente século passado, as cidades históricas da Europa, reféns dos 

novos paradigmas urbanos focalizados nas mobilidades e nos media, converteram-se, na 

generalidade,  em espaços homogeneizados e desvirtuados dos seus significados. 

 A desequilibrada ocupação do território urbano transfigurou a morfologia e a 

paisagem construída; os centros administrativos e comerciais afastaram-se dos centros 

históricos; na cidade capitalista, policêntrica, onde proliferam os parques de estacionamento,  

o espaço público foi reduzido à motorização. 

 O decréscimo da qualidade de vida da sociedade urbana e a segregação dos 

centros históricos tem levado à aplicação de múltiplas estratégias de conservação e de 

requalificação das áreas históricas urbanas. Nestas operações acentua-se o interesse pela 

devolução à cidade da sua escala pedonal e pela redescoberta da cidade como lugar de 

concretização sócio-cultural. Assim, a ideia de espaço público como lugar de encontro e de 

permanência e a noção seu desempenho fundamental na reabilitação das áreas históricas 

surge essencialmente na Europa, como padrão urbano na década de 60 e 70. Algumas 

cidades como Copenhaga, Estrasburgo, Barcelona, Bruges, Edimburgo ou Santiago de 

Compostela, entre outras,  intervieram de forma visionária no sentido de se reapropriarem 

das ruas e praças, com finalidades comuns ligadas à segurança, à mobilidade, à poluição 

ambiental e ao reequilíbrio das funcionalidades urbanas.  

 Nesta acção, o tratamento dos espaços públicos, do seu desenho e das suas 

qualidades, é primordial como forma de garantir o seu papel de interlocutor fundamental na 

relação de vivência, significado e apropriação da cidade pelo indivíduo. 

 Nestes espaços de domínio público, o desenho dos pavimentos, a iluminação, o 

mobiliário urbano, os equipamentos e as infra-estruturas, a sinalética, a vegetação, entre 

outros, são seleccionados, desenhados e articulados com a paisagem construída e natural, 

segundo o carácter e a ambiência que se pretende criar, assegurar ou revitalizar no suporte 

social que é a cidade.   

 São agora apresentados dois casos distintos de intervenção na cidade existente, 

segundo pressupostos diferentes e ambos com resultados relevantes na requalificação do 

espaço público e do ambiente urbano, bem como na revitalização física e funcional do 

núcleo histórico. 
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 1.1 O exemplo de Chester – O centro histórico 

    

 

 Chester é  uma cidade com um longo passado de mais de 2000 anos, localizada 

na zona Noroeste de Inglaterra. Durante largos séculos manteve funções predominantemente 

militares. Ainda hoje persistem vestígios de arquitectura militar romana nas enormes 

fortalezas que constituem uma forte referência na imagem da cidade.  

 A actividade comercial, sempre presente na história da cidade, foi um 

importante mecanismo de desenvolvimento do núcleo urbano, sobretudo na Idade Média, 

período em que Chester se afirmou fortemente na sua configuração e edificação, conferindo 

um ambiente muito próprio ao núcleo histórico, que actualmente se procura manter. 

 O ambiente visual, original desta cidade, caracteriza-se essencialmente pela 

volumetria das muralhas, pelas vias pedestres com pavimentos em pedra e enquadradas por 

um conjunto edificado composto por fachadas em tijolo aparente ou em madeira pintada a 

preto e branco, as sucessivas arcadas de dois pisos (rows), e as fachadas com portadas em 

madeira. Todo o espaço público é povoado de diversos elementos em ferro que se repetem, 

tais como os candeeiros, gradeamentos de varandas e passadiços.  

 No entanto, ao longo do século XX, a população instalou-se nos subúrbios da 

cidade desertificando o centro, que passou a ser utilizado praticamente por serviços. Durante 

o dia, o tráfego automóvel intensifica-se nas principais artérias, de forma caótica, enquanto 

que, durante a noite, o centro histórico fica desabitado. A falta de conforto e segurança na 

circulação de peões não convida à permanência destes nas ruas da cidade; o comércio 

tradicional decai e a maioria dos edifícios não está ocupada, encontrando-se muitos em 

estado de ruína. 

 Perante a situação de degradação em que se encontrava o centro histórico, o 

Município de Chester City estabeleceu nos anos 70, um ambicioso programa de conservação, 

com Donald Insall como principal responsável. Várias organizações locais participaram 

neste projecto e desenvolveram-no ao longo de cerca de 30 anos. A longa história  de 

conservação do centro histórico foi publicada em “Conservation in Chester”, pela Chester 

City Council Conservation Fund, em 1986. Segundo Donad Insall “Conservation is not 
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about living in the past , it is the creation of an environment within which our architectural 

heritage can survive for future generations.”1  

 Com esta forte perspectiva de recuperar as referências e os vestígios da história 

local, despoletou-se todo o processo de intervenção, na preservação e no restauro dos 

elementos representativos de épocas passadas, com o desígnio de  revitalizar não apenas os 

aspectos sociais (da vivência colectiva do núcleo urbano), mas também todo o património 

arquitectónico original, assegurando assim a sua sobrevivência no futuro. 

 

    

 Fig.N.º113: Desenho de um conjunto de fachadas na East Street South.. 

 

A partir de um pormenorizado levantamento do edificado e do espaço público, 

foram delimitadas as zonas alvo de reabilitação e definidos os edifícios prioritários e ainda o 

levantamento dos aspectos mais relevantes da linguagem arquitectónica do conjunto 

edificado, de fachadas e pavimentos, no que respeita a materiais, elementos arquitectónicos, 

processos construtivos e infra-estruturas,  mobiliário urbano e sinalética. 

 Partindo destas informações, e tendo em consideração aspectos funcionais 

obsoletos como as actividades comerciais tradicionais e a habitação, são então estabelecidos 

os pressupostos orientadores da estratégia de intervenção ao nível de mobilidades, programa 

de usos e os aspectos formais da linguagem arquitectónica e do desenho do espaço público.  

                    

 

                                                
1 INSALL, Donald W., “Conservation in Chester”, Chester City Council Conservation Fund, Chester, 
1986, p.5. 
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   Fig.nº114: Planta síntese do núcleo histórico de Chester. 

  

 

 No mapa, retirado de uma publicação de Chester City Council, “Cheshire 2001, 

Strategy for the furure”, de 1991, é feita uma síntese do plano de intervenção, seus limites 

espaciais e acessibilidades.  O núcleo histórico da cidade de Chester apresenta-se 

delimitado pela linha vermelha; as linhas azuis representam os percursos de transportes 

públicos e as setas azuis indicam os principais pontos do acesso de tráfego ao centro 

urbano; a linha ponteada representa um circuito destinado a ciclistas; as manchas a 

amarelo correspondem a pontos estratégicos de intervenção; as manchas a verde 

representam património natural e áreas ajardinadas protegidas; na zona central, as vias 

mais escuras correspondem às ruas que foram pedestrianizadas. 

 Sintetizando, expõe-se a seguir, de forma esquemática, os principais aspectos do 

plano de intervenção nos espaços público do centro histórico de Chester, sendo 

apresentadas as suas problemáticas, pressupostos e estratégia aplicada e integração dos 

componentes físicos: 
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A- PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS NO NÚCLEO HSTÓRI CO   

 
DESERTIFICAÇÃO 

RUÍNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÁFEGO EXCESSIVO 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURANÇA 
 
 
 

 
.A população instalou-se nos subúrbios da 
cidade, em áreas residenciais novas. 
.Centro desertificado passando a ser 
utilizado praticamente por serviços.  
.Edifícios abandonados, em degradação e 
muitos em risco de ruína. 
.Degradação do ambiente geral da cidade, 
pela desqualificação dos espaços públicos e 
pela depreciação dos elementos de valor 
patrimonial. 
 
 
.Excesso de tráfego automóvel nas 
principais artérias, durante o período do dia, 
e desertificação durante o período da noite 
.Falta de estacionamento automóvel à 
superfície. 
 
 
.Falta de conforto e de segurança na 
circulação e permanência de peões no 
espaço público. 

 
 
 

 

 

 

B- PRESSUPOSTOS DE INTERVENÇÃO                         

 
VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO  
 
 
 
 
 
 

PREVALÊNCIA DO 
ANTIGO SOBRE O 

NOVO 
 
 
 
 
 

COMBATE À  
DESERTIFICAÇÃO  

 
 
 
 

TURISMO 

 
.Promover a reabilitação e conservação do 
património arquitectónico e recuperação das 
referências e vestígios da história local na 
consolidação do imaginário colectivo. 
 
 
 
.Prevalência dos aspectos mais 
característicos do património arquitectónico 
e histórico, na orientação de toda a 
estratégia de intervenção. 
.Devolução à cidade da sua imagem 
original e do ambiente pitoresco medieval. 
 
 
.Promover o equilíbrio funcional, pela 
revitalização das funções de habitação e 
comércio no centro histórico. 
 
 
.Promover a vocação turística como medida 
sustentável. 
 
 

 
Fig.nº115:Edifício restaurado.  
 

 
Fig.nº116: A Torre “Water 

tower” foi restaurada. 
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C- ESTRATÉGIA APLICADA                  

 
PROGRAMA DE 

USOS 

 
Habitação 
.Recuperação do parque habitacional. 
 
Comércio 
.Revitalização das actividades de comércio, 
tirando partido das sucessivas arcadas de 
dois pisos (rows), ao longo das vias de 
circulação, características do edificado 
existente. 
 
Espaço público 
.Atribuição de novas funções ao espaço 
público, deixando este de constituir apenas 
um conjunto de vias de circulação, e 
passando a  ser tratado como um espaço de 
paragem e de encontro, ao nível da vivência 
pedonal. 
 
 

 

 
       Fig.nº117 Rua pedonal Watergate 

Street. 
 

 
MOBILIDADES 

 
Pedestrianização 
.Travamento da excessiva entrada de 
automóveis particulares no centro, 
promovendo a permanência do peão nas 
ruas principais. 
.Definição de um conjunto de vias de 
circulação restrita a uso pedonal. 
 
Transportes públicos 
.Reestruturação da rede de transportes 
públicos, associada à circulação pedonal, ou 
partilhando com esta as mesmas ruas, sendo 
apenas excluídos os transportes privados. 
 
 

 
       Fig.nº118: Rua pedonal. 

 
EDIFICADO 

 
Restauro 
.Intervenções de restauro e reabilitação dos 
edifícios públicos, de maior utilidade. 
 
Imagem da paisagem urbana 
.Restauro de fachadas e seus elementos, 
tratados no conjunto do edificado, 
recuperando os sistemas construtivos e os 
materiais característicos da arquitectura 
local: madeira pintada de preto e de branco,  
tijolo aparente, coberturas de duas águas, 
gradeamentos, pavimentos tradicionais. 
 
 
 

 

 
Fig.n.º119: As emblemáticas “nove 
casas” em banda, na Park Street. 
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ACÇÕES 

PARALELAS 

Turismo 

.Divulgação da história de Chester com a 
fundação do Heritage Centre, especialmente 
dirigido a visitas turísticas e visitas de 
estudo das escolas da região. 

.Criação de encenações e ambientes festivos 
na animação do espaço público. 

 

Tradições 

.Investimento nas actividades recreativas 
ligadas à cultura local. 

O tradicional desfile de bonecos gigantes, 
Midsummer Watch Parade, esquecido 
durante trezentos anos, foi recuperado em 
1990. 

 

Gestão do Centro hsitórico 

.Criação de um gabinete autónomo para a 
conservação  de Chester City, com edição 
de um regulamento específico para 
conservação, manutenção e gestão do 
centro histórico. 

.Realização de um rigoroso regulamento 
com normas específicas para a reabilitação 
do espaço público e do património 
edificado, sobretudo na conservação das 
fachadas e sistemas construtivos, de forma 
a uniformizar os critérios das obras de 
intervenção. 

                

 

 
Fig.n.º120: Animação de rua. 

 

 
Fig.n.º121: Festa Midsumer Watch 

Parade, nas ruas da cidade. 

 

              
Fig.n.º122: Festa Midsumer Watch 

Parade, nas ruas da cidade. 
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D -  COMPONENTES FÍSICOS DO ESPAÇO PÚBLICO               

 
COMPONENTES 

FÍSICOS DO ESPAÇO 
PÚBLICO 

Pavimentos 
.Aplicação dos materiais tradicionais, 
recorrendo ao desenho dos pavimentos 
antigos, utilizando a pedra e o tijolo 
cerâmico, nas vias pedonizadas, cujo 
tratamento é feito de forma personalizada 
em cada rua ou praça, e de acordo com as 
tradicionais técnicas de construção 
 
 
 
 
Desenho do pavimento nos passeios, em 
esquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
Pavimento tradicional em blocos cerâmicos. 
 
 
 
 
Desenho do pavimento, personalizado em 
cada rua, realizado em diferentes tipos de 
pedra de dimensões variáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integração das tampas de redes de infra-
estruturas no pavimento. 

 
 
 

 

 

 

Aplicação de sinalização táctil, garantindo a 
segurança e conforto para deficientes 
visuais. 

 

 
 
 

 
Fig.n.º123: Pavimento em esquinas. 

 

 
        Fig.n.º124: Pavimento em material     
cerâmico. 
 

 
     Fig.n.º125 Pavimento em pedra. 
 

 
             Fig.n.º126: tampas de redes de 
infra-estruturas 

 

 
Fig.n.º127: sinalética táctil. 
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Elementos em ferro 
.Restauro de elementos em ferro forjado, 
candeeiros, gradeamentos, varandas, 
passadiços e suportes de sinalética, caleiras 
das árvores, pintados a branco ou preto. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiliário urbano 
Introdução de mobiliário urbano adequado 
ao contexto estético, respeitando a escala e 
o estilo arquitectónico do espaço e do 
património edificado, utilizando 
essencialmente materiais tradicionais, como 
a pedra, ferro e madeira, pintados de acordo 
com a imagem cromática do núcleo 
histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elementos com significado simbólico 
.Recuperação da torre do relógio e do sino, 
elementos simbólicos, com significado 
histórico para a comunidade, e constituintes 
do imaginário colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.n.º128 

 
Fig.n.º129 

 
Fig.n.º130 

 
Fig. nº 131 
 

 
Fig.n.º132 
 

  
Fig.n.º133: Torre do relógio. 
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        ELEMENTOS DE  
SINALÉTICA  

 
 

Suportes de comunicação visual 
 

Recuperação da sinalética antiga, nos 
materiais, nos  próprios suportes utilizados 
e no seu design.  

Aplicação, sobretudo nas vias pedonais e 
nos estabelecimentos comerciais, de 
sinalização comercial e de informação, 
alusivas a épocas passadas, em madeira e 
ferro forjado, utilizando lettrings 
antiquados.  

Estes elementos, são valorizados nas suas 
qualidades estéticas e formais, 
apresentando-se como componentes de um 
cenário algo fantasioso, funcionando não 
apenas como elementos de informação ou 
de publicidade mas também como 
elementos de decoração das fachadas dos 
edifícios e do espaço público.  

Desta forma, é conseguida a articulação do 
sistema de comunicação visual com os 
pressupostos fundamentais da intervenção, 
no que diz respeito à  recriação do ambiente 
visual de outros tempos, recuperando a 
linguagem medieval. 

A sinalética integrada, contribui, neste 
contexto, para a melhoria do ambiente da 
cidade sempre com vista na revitalização 
das actividades do comércio tradicional e da 
habitação. 

 
 
 

                                

Sinalética comercial em ferro e madeira.  

 

 

 

 

 

Sinalética de identificação em madeira 
pintada. 

 
 
 
 
 

      Sinalética de informação, aplicada em 
fachadas. 

 

 

         
                          Fig.n.º134 

 

 
Fig.n.º135 

 

 
Fig.n.º136 

 

 
Fig.n.º137 

 

 
Fig.n.º138 

 

 
Fig.n.º139 
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      Sinalética de informação, aplicada em 
fachadas. 

 
 
 
 
 
 
 

      Sinalética de informação conjugada 
com  os muros e pavimentos do espaço 

público. 

 

 

 

 

 

 

      Sinalética de trânsito, ao nível do 
pavimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinalética comercial diversa em madeira e 
ferro. 

 

 
Fig.n.º140 

                                             
 

                           
Fig.n.º141                      Fig.nº142 
 
 

         
Fig.n.º143                     Fig.nº144 
 

  
Fig.n.º145                       Fig.nº146 

 

 
                         Fig.nº147 
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   Fig.nº148:  Rua de circulação mista, em Chester. 

 A intervenção na cidade teve como base um forte investimento público 

promovendo também o investimento por parte de agente locais em forma de partenariado. 

 Seguindo a premissa da conservação e do restauro, a prioridade foi a  

reabilitação dos  edifício públicos mais emblemáticos e das estruturas viárias, pela 

recuperação dos seus pavimentos e infra-estruturas. 

 A estratégia incidiu fortemente na requalificação dos espaços públicos e do 

ambiente urbano, prevendo que a sua valorização aumentaria a procura da habitação e iria 

impulsionar outros investimentos económicos ligados ao comércio e ao turismo. 

 A pedestrianização de algumas artérias e o tratamento dos elementos do espaço 

público no que respeita ao conforto, à segurança e à salubridade, passando ainda pela 

recuperação do edificado em geral, favoreceu claramente a apropriação do espaço pelos 

utentes e a revitalização das actividades comerciais. Aqui foi fundamental o restauro 

meticuloso dos elementos mais emblemáticos da cidade, como a torre do relógio, as 

igrejas, os edifícios públicos que sempre contribuíram para a identidade colectiva da 

cidade, criando as condições para a aproximação do Homem ao meio e proporcionando 

claramente a revitalização da praxis urbana que faltava. 

 Os elementos de mobiliário urbano constituído por bancos, papeleiras, 

iluminação, gradeamentos e equipamentos diversos foram aplicados segundo normas 

municipais rigorosas impondo os materiais tradicionais e o seu desenho de acordo com os 
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modelos tradicionais mais característicos daquele lugar. Em relação à sinalética utilizada, 

foi também condicionada nos materiais, impondo-se a madeira pintada e o ferro forjado 

sempre associada a outros elementos existentes nas fachadas do edificado. Estes 

componentes do espaço público, integrados na linguagem arquitectónica envolvente, 

assumem um papel unificador na estruturação das ruas e da paisagem urbana. Eles não 

são apenas elementos gráficos de regulação, de informação ou de publicidade, mas, acima 

de tudo, fazem parte da composição estética do cenário urbano e participam em toda a 

simulação e representação do passado histórico local, agora revitalizado. 

  A requalificação geral dos espaços colectivos atraiu o investimento na 

reconstrução do edificado,  repondo a função residencial desta área, cujo parque 

habitacional estava praticamente abandonado. A devolução à cidade da sua imagem 

original, recriando um ambiente pitoresco e atractivo, e a reconstrução dos elementos 

emblemáticos, representativos da história da cidade, converteu este lugar num novo foco 

de interesse turístico, incentivando o investimento nesta área. Surgem agora novos 

interesses no âmbito da reconstrução e reabilitação do edificado e também no âmbito 

cultural, pela recuperação de festas e eventos tradicionais com a participação activa da 

população. A vocação turística  é hoje uma das estratégias de sustentabilidade na 

manutenção desta cidade, com largos benefícios para a economia local, no 

desenvolvimento do comércio tradicional e aumento de ofertas de emprego, com 

repercussões à escala regional. 
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1.2. O exemplo de Copenhaga – O centro histórico 

 

   

 Fig.n.º 149:  Radphus pladsen (praça da Câmara Municipal), agora livre de automóveis. 

 

Copenhaga, localizada no Norte da Europa e com uma população de cerca de 

1,3 milhões de habitantes, teve origem no núcleo medieval que se desenvolveu junto a um 

porto marítimo sem se estender muito para além das fortificações  que foram aí foram 

construídas. 

Em toda a cidade predominam elementos relativos às diversas épocas que ali se 

afirmaram. Ao percorrer as ruas, encontram-se múltiplos vestígios arquitectónicos 

medievais, renascentistas, barrocos e neoclássicos, a par de inovadoras linguagens das mais 

contemporâneas intervenções construtivas. As edificações coloridas da rua Nyhavn nas 

docas construídas em 1670, os palácios barrocos da corte, passando pela recente biblioteca, a 

Royal Library, de 1999, representam diferentes capítulos da história da cidade que se 

conjugam de forma pacífica, num magnífico ambiente urbano.  

Ao longo do século XX, o tráfego marítimo foi decaindo, provocando o 

abandono das actividades portuárias. A falta de investimento na cidade levou à obsolescência 

de algumas áreas e, consequentemente à sua degradação. No entanto, o  núcleo histórico 

acolheu sempre uma elevada densidade de habitantes, contrariamente ao que acontece na 

maioria das cidades europeias onde se verifica uma tendência à desertificação dos centros 

urbanos antigos. 

 Nos anos sessenta do século XX, o centro, desarticulado da periferia, 

encontrava-se deteriorado no seu edificado, embora mantendo a taxa de população residente 

bastante elevada. O espaço público sobrevivia superlotado de veículos automóveis, 

fragmentado e pouco eficaz, sobretudo nas suas funções de mobilidade. A praça 

Gammeltorv/Nytorv, antes de ter sido renovada nos anos 90, constituía um parque de 

estacionamento; a emblemática rua Nyhavn, hoje repleta de esplanadas, tinha lotação para 

estacionamento de setenta e oito veículos. 
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Apesar das enormes potencialidades urbanas, proporcionadas pela permanência 

da Universidade na cidade e pelo facto de a função residencial se manter, a qualidade de vida 

piorou, o comércio de rua decaiu, as praças perderam vida e significado. Desertas de gente, 

deram lugar a aparcamentos e vias de circulação automóvel. 

 A intervenção para a reabilitação do centro histórico de Copenhaga teve como 

principal objectivo atribuir um novo padrão de vida urbana, com mais qualidade e desafiar a 

cidade a novas vivências e funcionalidades nos seus espaços públicos.  

  Pretendeu-se recuperar os elementos representativos da história da cidade e 

integrar novos elementos de mobiliário urbano e equipamentos no espaço público, no sentido 

de criar as condições benéficas para a revitalização das interacções sociais, de acordo com as 

necessidades de uma população actual. 

 Neste processo, procurou-se a dialéctica Antigo-Novo, sem prejuízo das 

referências às épocas passadas da  história da cidade, e introduzindo novos componentes 

físicos e novas formas de viver o espaço urbano.   

 De acordo com a pesquisa de Jan Gehl e Lars Gemzoe, “ Novas Tendências na 

Arquitectura do Espaço Público” 2, realizada entre 1992 e 2000, a estratégia de intervenção 

baseou-se fundamentalmente em estudos profundos no da rede de circulação dentro na área 

central, com vista a incorporar novos hábitos de mobilidade na cidade (no sentido de retirar 

os automóveis das vias de circulação) e desenvolver condições favoráveis à circulação e à 

permanência dos cidadãos no espaço público. Esta medida iria impulsionar todas as restantes 

funcionalidades do espaço público.  

 Na cidade em que o design contemporâneo é eleito em cada espaço comercial, em 

cada café, em cada peça de mobiliário urbano, o espaço público foi cuidadosamente 

redesenhado e reorganizado nas principais ruas e praças. O mobiliário urbano, a iluminação e 

a sinalética são introduzidos com subtileza, utilizando sempre materiais tradicionais e 

introduzindo, no entanto, algumas ideias experimentais, privilegiando sempre a circulação 

pedonal. 

         Novas actividades  nascem devido à conversão do centro em áreas pedonais. 

Surgem novos hábitos de vivência do espaço público que em tudo favorecem a manutenção 

da cidade, no que diz respeito às variadas actividades sociais, bem como a própria 

salubridade do edificado e do ambiente urbano. 

  

                                                
2 O projecto Novas Tendências da Arquitectura do Espaço Público” foi realizado na Escola de 
Arquitectura Real Academia Dinamarquesa de Belas-Artes em 1992-2000 e foi editado com o título 
“Novos Espaços Urbanos”, pela Editorial Gutavo Gili, Portugal, 2002. 
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 Sintetiza-se a seguir, de forma esquemática, os principais aspectos do plano de 

intervenção nos espaços público do centro histórico de Copenhaga, sendo apresentadas as 

suas problemáticas, pressupostos, estratégia aplicada e integração dos  componentes físicos : 

 

A - PROBLEMAS DETECTADOS NO NÚCLEO HSTÓRICO     

 
TRÁFEGO EXCESSIVO 

 
 
 
 
 
 

SEGURANÇA 
 
 
 

COMÉRCIO 
 
 

AMBIENTE URBANO  

 
.Excesso de tráfego automóvel nas 
principais artérias. 
Praças e ruas transformadas em parques 
de estacionamento. 
 
 
.Falta de conforto e segurança na 
circulação de peões. 
 
 
.Decadência do comércio tradicional . 
 
 
.Poluição atmosférica. 
.Elegibilidade dos espaços públicos 
sem restrições à livre apropriação pelo 
automóvel. 
.Desvalorização do espaço público,  
decadente e insalubre.  

 
 
 

 

 

B - PRESSUPOSTOS DE INTERVENÇÃO                         

DIALÉTICA 
ANTIGO/NOVO  

 
 
 
 
 

MOBILIDADES  
 
 
 
 

REVITALIZAÇÃO SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

POLUIÇÃO AMBIENTAL 

.Diálogo entre uma pré-existência com 
fortes referências históricas e os novos 
padrões de vivência do espaço urbano 
na actualidade. 
 
 
.Reestruturação da rede de mobilidades 
no centro da cidade, com vista à 
redução do tráfego automóvel. 
 
 
.Recuperação da vitalidade das 
principais artérias e praças da cidade, 
pela: 
.Requalificação do espaço público. 
.Introdução de novas funções no espaço  
público: comércio, restauração, 
actividades de lazer ao ar livre. 
 
Diminuição dos níveis de poluição 
atmosférica e sonora, pela diminuição 
do tráfego automóvel. 
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C - ESTRATÉGIA APLICADA                  

 
PROGRAMA DE USOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIDADES  

 

Novas funções 

.Atribuição de novas funções ao espaço 
público, criando aí as condições 
necessárias à realização de actividades 
de permanência e de lazer ao ar livre. 

 

Comércio 
A famosa Rua Stroget, afirmou-se 
como ponto focal de atracção da 
população e onde o comércio é 
verdadeiramente crescente. 
 
 
Restauração 
Proliferam as esplanadas, até então 
pouco habituais (apenas estava 
estabelecida a cultura das cafetarias em 
espaço interior), que atraíram a 
população para a permanência no 
espaço exterior. 
 
 
Lazer 
A requalificação do espaço público, e o 
investimento em actividades de 
espectáculos públicos, concertos,  circo 
de rua,  e ainda a animação espontânea 
de actores amadores, que se instalam 
nas praças e vias pedonais, revitalizam 
o ambiente da cidade, atraindo 
residentes e turistas. 
 
 
Pedestrianização 
.O primeiro passo foi a conversão a uso 
pedonal de uma das principais artérias 
da cidade, a Stroget, e sucessivamente 
outras ruas e praças, libertando o 
espaço urbano da circulação 
automóvel, favorecendo a circulação 
pedonal e de bicicletas. 

 

Transportes alternativos 
.Introdução de politicas de tráfego que 
incentivam a população a aderir a 
diferentes hábitos de mobilidade, a 
deslocar-se de bicicleta, transportes 
públicos ou a pé, retirando o hábito da 
utilização constante do automóvel, 
através de: 

.Aumento do custo do estacionamento 

 

 Fig.n.º150:  Praça Amagertorv. 

 
 
 

Fig.n.º151: Praça Sankt Hans Torv. 
 
Existe uma intensa programação 
cultural para as principais praças e 
ruas da cidade, durante todo o ano. 

 
 

Fig.n.º152: Rua de circulação 
mista. 

 

 
Fig.n.º153:  bicicletas, nas ruas de 
Copenhaga. 
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automóvel dentro da cidade. 

.Criação de um sistema de bicicletas de 
aluguer. 

.Criação de circuitos para ciclistas, 
intercalados na rede viária urbana. 

.Facilidade e segurança na mobilidade 
pedonal. 

.Foi retirado o estacionamento do 
automóvel nas praças. 

 

Plano de mobilidades para as 
diferentes formas de circulação: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.nº154: Circuitos de autocarros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.n.º155: Rede de circuitos de bicicletas 
 
  Existem 2000 bicicletas urbanas de 
aluguer em 126 postos de bicicletas 
localizados no centro da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.nº 156: Vias de circulação automóvel 
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D – COMPONENTES FÍSICOS DO ESPAÇO PÚBLICO               
 

DESENHO DO ESPAÇO 
PÚBLICO 

Em cada praça, a intervenção é 
personalizada e concebida segundo 
um desenho próprio, constituindo 
um cenário único. No entanto, é 
conseguida uma continuidade na 
leitura global de todo o espaço 
urbano, unido por uma forte 
estrutura pedestre. 
 
 
O novo desenho urbano das praças 
admite novas formas de 
apropriação do espaço, 
promovendo em cada praça um 
lugar de paragem obrigatória. 
 
 
O desenho do espaço público foi 
inovador na sua conceptualidade, 
mas sempre introduzindo 
referências ao passado histórico da 
cidade,  enaltecido na estatuária,  
no edificado e relembrado em 
discretos apontamentos e inscrições 
em diversos elementos do espaço 
urbano. 
 
 
A intervenção nas diversas praças 
de Copenhaga caracteriza-se pela 
ausência excessiva de elementos de 
mobiliário urbano e sinalética, e 
pela simplicidade do desenho do 
espaço público, enriquecido pela 
nobreza dos materiais e pela 
subtileza da conjugação do novo 
com o antigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.nº 157: Praça/Rua  Axeltorv. 

 

 
Fig.n.º 158 : Praça Amagertorv. 

 

 Fig.nº 159: Praça Grabrodretorv. 

 

Fig.nº 160: Praça Amalienborg. 
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Pavimentos 
 
 Utilização de materiais tradicionais, com 
abertura para algumas ideias 
experimentais.  

 

Em algumas zonas, as calçadas clássicas 
foram substituídas por um novo desenho 
de pavimento. Este, geralmente apresenta-
se de forma a fazer a marcação do uma 
faixa central em lajetas de betão ou em 
pedra de diferentes dimensões, sendo as 
faixas laterais junto às fachadas dos 
edifícios preenchidas com peças de 
granito de pequenas dimensões. 

 

Com a conjugação de diferentes materiais 
e cores, são realizados motivos 
decorativos que se repetem, ou são 
marcados os percursos pedonais. 

 

A história do lugar é contada nos 
pavimentos, onde se encontram inscrições 
sobre antigos edifícios que ali estiveram 
implantados. Na ampla praça  
Gammeltorv foi  desenhada a implantação 
de um antigo edifício administrativo que 
aí existiu e que durante muito tempo 
separava a praça em dois espaço. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

      
   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fig.nº161 : Pavimento na 
praça Amagertorv 

 
Esta praça, incluindo a Rua 
Stroget, foi pavimentada em 
1996, com granito, segundo 
um desenho concebido pelo 
escultor Bjorn Norgaard. 

 
 
 

Fig.nº162: pavimento na 

Praça Amalienborg. 
 

Fig.nº163: pavimentos na 
praça Gammeltorv. 

 

Fig.nº164: inscrições nos 
pavimentos da praça 
Gammeltorv, com indicações 
relativas à história local. 
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ELEMENTOS DE 
SINALÉTICA 
 

 
Suportes de comunicação visual 
 
Os elementos de sinalética, tanto 
comercial como de informação e 
identificação, é utilizada de forma 
integrada, procurando diluir-se na 
paisagem visual urbana sem se 
evidenciarem.  

São utilizados, geralmente, 
materiais tradicionais, como ferro, 
cobre, pedra, madeira, aplicados 
nas fachadas, sem grande 
protagonismo, de forma a não se 
sobreporem aos elementos 
arquitectónicos do edificado. 

 

 

O ferro e o cobre são materiais 
recorrentes na sinalética comercial, 
sempre realizada, segundo um 
desenho muito delicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de materiais 
transparentes, incolores, os quais 
apresentam um design 
contemporâneo, sem interferirem 
de forma dissonante nas fachadas. 

 
Fig.nº 165 : Suporte em latão, 
para sinalética comercial 

 

 
Fig.nº 166 : Sinalética comercial. Suporte 

em ferro. 

 
Fig.nº 167 : Sinalética comercial. 
Suporte em ferro e madeira. 

 

 
Fig.nº168: Sinalética comercial. 

Suporte em aço inox e acrílico. 
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Sinalética comercial na rua  
Nyhavn, alusiva ao ambiente desta 
zona portuária pitoresca.  
 
 
 
Aplicação de sinalética 
iconográfica simplificada, em 
cobre, indicativa de sanitários e 
telefone  públicos, na Praça 
Amagertorv, fixa, de forma muito 
discreta,  a um  gradeamento em 
ferro existente no espaço público. 
(fig.nº171/172). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradeamento das escadas de 
acesso aos sanitários públicos 
subterrâneos, na praça Amagertorv. 
 
 
 
 
 

 
Fig.nº 172A : Sinalética de 
identificação de acesso a instalações 
sanitárias públicas masculinas e 
telefone público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.nº 169 : Sinalética comercial. 
Suporte em ferro e madeira. 

 

 
Fig.nº 170 : Sinalética comercial. 
Suporte em ferro e madeira. 

 

 
Fig.nº 171 : Sinalética de identificação 
de acesso a instalações sanitárias 
públicas femininas. 

 
 

 
Fig.nº 172B : Sinalética de 
identificação de acesso a instalações 
sanitárias públicas masculinas e 
telefone público. 
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ARTE PÚBLICA 

 

Arte contemporânea 

A introdução de elementos de escultura 
contemporânea no desenho das praças, 
atribui à cidade referências dos tempos 
actuais, novos significados e valores 
estéticos, privilegiando a relação 
Homem/Meio, que se pretende reforçada. 

 

 

Estatuária 
 O desenho do espaço público enquadra a 
tradicional estatuária, na envolvente dos 
palácios barrocos e neoclássicos, 
reforçando a evocação da história local. 

 

 

 

Imaginário colectivo 

A introdução de arte pública com fortes 
referências à memória colectiva da 
sociedade urbana local, atribui carácter e 
identidade ao espaço, promovendo a criação 
do lugar, como elemento catalizador da 
vivência no espaço público, 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Pequena Sereia -  Sem grande impacto visual na 
paisagem urbana, mas carregada de simbolismo, 
esta discreta escultura, criada em 1913 por 
Edvard Eriksen, representa um personagem 
emblemático dos contos infantis do escritor 
dinamarquês Hans Christian Anderson. Este 
pequeno elemento  transformou uma vulgar 
rocha no mar, num lugar simbólico, de encontro 
e permanência do cidadão urbano e de ponto de 
referência nos circuitos turísticos.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Fig.nº 173 : escultura contemporânea. 

 
 
 
 
 

 
Fig.nº 174 : Praça de Kongens Nitorv 
e monumento equestre de  Christian 
V, o rei que construiu a praça em 
1672, segundo os modelos 
urbanísticos franceses da época. 

 
 

 
Fig.nº 175 : Escultura da Pequena 
Sereia, 1913. 
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Fig. n.º176: A pitoresca rua de Nyhavn.  

 

 Uma das condição primordiais para o sucesso da reabilitação do centro urbano 

de Copenhaga foi o facto de conter em si todas as variadas actividades: comércio, serviços, 

universidades, habitação. Contando com esta condição favorável, a estratégia de reabilitação 

da cidade foi aplicada fundamentalmente no âmbitos da requalificação dos seus espaços 

públicos. Estes, valorizados nas suas qualidades funcionais e ambientais, promoveram um 

novo modelo urbano com melhor qualidade de vida para os seus residentes.  

 A estratégia partiu de dois pontos fundamentais: um revolucionário plano de 

mobilidades e uma forte política de incentivo ao investimento privado (alguma ruas e praças 

foram requalificadas pelos próprios proprietários dos edifícios que acreditaram nesta 

estratégia com vista ao seu particular interesse na revitalização do pequeno comércio). 

 A partir destas acções, os “novos” espaços públicos promoveram um novo 

padrão de vida urbana, baseado no abandono da cultura do automóvel e na utilização dos 

espaços colectivos como livre acesso às actividades públicas recreativas, inexistentes antes 

destas iniciativas. 

 A atribuição ao espaço público das condições necessárias para a inserção de 

novas e múltiplas actividades que até então não existiam nos hábitos da população, foi 

decisivo para a revitalização do todo o ambiente urbano. 

 Com preocupações de sustentabilidade ambiental, a pedestrianização, a par da 

criação de novas ciclovias e a anulação dos sucessivos parques de estacionamento que 

ocupavam as praças de Copenhaga, trouxe alternativas não poluentes, ao uso do automóvel; 

além de que, esta medida libertou o espaço para a introdução de novas formas de estar, 

esplanadas e eventos de usufruto público; permitiu, em suma, organizar o espaço colectivo à 

escala do Homem em detrimento do automóvel. 
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 A arte pública, associada ao desenho urbano,  foi utilizada como forma de 

introduzir em cada praça e em cada rua, referências, significados e qualidades estéticas, e 

fazer destes espaços lugares de encontro e de identificação na colectividade urbana.  

 A arte pública contemporânea apropriou-se de um espaço pré-existente 

assumindo-se no seu tempo e dialogando de forma positiva com o património sem nunca lhe 

retirar qualquer protagonismo. 

 Em relação aos elementos de comunicação visual urbana , tal como os restantes 

elementos morfológicos do espaço público encontram-se integrados num desenho urbano 

unificador. São utilizados em geral materiais tradicionais, aplicados de forma contida, sem 

intervir demasiado na paisagem visual e apenas cumprindo a sua função essencial de 

identificação ou de informação. A sinalética comercial apresenta elementos de maior 

criatividade, mas sempre sujeitos a uma integração cuidadosa, sem se sobreporem aos 

valores arquitectónicos do edificado e do  ambiente urbano. 

       Copenhaga é um interessante exemplo do papel catalizador do espaço público 

na renovação física e social de toda uma área central da cidade. Pela requalificação dos 

espaços públicos foi atingido um equilíbrio exemplar nos sistemas de mobilidade, nas 

condições ambientais e nas funções sociais da cidade que conhece agora um novo padrão de 

qualidade de vida urbana, partilhado nas suas ruas e praças. 
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         2. CONCLUSÕES 

 

 

 As estratégias aplicadas à requalificação das cidades têm origem nas ideologias 

e nos paradigmas de cada época. A alteração de tais premissas leva à redefinição dos planos 

de acção sobre a cidade. No entanto, os efeitos sobre a cidade pré-existente podem ser 

irreversíveis.  

  As soluções demasiado intrusas, irreversíveis, contrárias aos princípios de 

conservação dos valores de autenticidade encerram o espaço urbano na sua receptividade e 

na sua resposta à evolução das premissas próprias de cada época na sua relação com os 

valores patrimoniais. 

 E porque, de facto, acrescentamos sempre algo, qualquer intervenção será um 

reflexo desta total incapacidade do homem em parar o tempo. Afinal, a cidade “mexe” entre 

um passado e um futuro, num constante processo de mutação, que é o espelho da 

transformação social, política e urbanística por ventura inevitáveis. O espaço reorganiza-se 

em função das necessidades  dos usos e  das vivências que em cada época imprimem as suas 

marcas e prevalecem ao longo dos tempos. É nesta sucessão de histórias que se faz a história 

de um lugar e a sua memória colectiva. É a sua identidade. Desta forma, o carácter de 

reversibilidade das estratégias de intervenção é fundamental no sentido de deixar o espaço 

aberto às novas possibilidades de uso, prevendo-lhe um caminho a longo prazo, orientado 

por novos  modelos  e novas inter-relações homem/meio. 

 A estratégia de reabilitação das cidades, e mais concretamente dos centros 

históricos, inter-relacionam múltiplos âmbitos de intervenção, como foi já analisado nos 

capítulos anteriores. Mas, em cada contexto urbano, os desígnios e objectivos divergem, 

incidindo alguns essencialmente na conservação do património arquitectónico, outros na 

reabilitação económica, na dinamização do comércio e dos serviços, ou no combate à 

segregação urbana, outros ainda na reabilitação habitacional ou na requalificação das 

mobilidades. Seja qual for o objectivo, o sucesso destas estratégias passam invariavelmente 

pela requalificação do espaço público e pela (re)composição da paisagem e do ambiente 

urbano. 

 Se os espaços públicos e a paisagem construída são reveladores da identidade e 

do carácter da sociedade que a constrói e habita, eles são também um motor para o 

investimento nessa mesma sociedade urbana e para a promoção da sua revitalização. No 

entanto, são vários os factores que diariamente arruínam o quotidiano dos meios urbanos: a 

falta de consciência da dimensão pública que é o espaço colectivo como suporte de vivências 

individuais e comunitárias, lugar que é de todos; o conflito físico e visual entre os elementos 

morfológicos que compõem estes espaços; a poluição visual inerente aos deficientes sistemas 

de comunicação visual e decorrente da profusão caótica de sinaléticas sobrepostas, 
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informativas, reguladoras e/ou de publicidade; a desvalorização, por fim, do ambiente 

urbano como universo de referência da identidade colectiva. Em suma, todos estes aspectos, 

aliados à ausência de uma gestão municipal eficaz, contribuem para a degradação do 

ambiente construído e para o empobrecimento das  vivências e da cultura da sociedade 

urbana representada nos seus espaços públicos.  

 Recorrendo à elencagem de exemplos, como sejam as intervenções nos centros 

históricos de Chester e de Copenhaga, verificou-se que, em face de problemáticas idênticas 

de degradação e de segregação das áreas históricas, foram aplicadas diferentes estratégias de 

actuação sempre com incidência na requalificação dos espaços públicos, ambas com sucesso 

ao nível da conservação e da requalificação da cidade. 

 Estas cidades encontravam-se deficientemente organizadas nas suas redes 

viárias, totalmente ineficazes e com graves problemas de congestionamento e de 

estacionamento automóvel, com total desarticulação entre  peão e automóvel. Os espaços 

públicos apresentavam-se desarticulados, fragmentados, sem qualidade e obsoletos nas suas 

actividades de comércio.  

 No entanto, enquanto Chester se encontrava claramente desertificada na sua 

função residencial, predominando um desequilíbrio entre a ocupação diurna e a ocupação 

nocturna, Copenhaga, por sua vez, manteve a sua densidade residencial de forma contínua, 

situação pouco habitual na maioria dos centros urbanos das cidades europeias.  

 Em Chester as políticas de intervenção incidiram predominantemente no 

investimento público, com o intuito de restabelecer o edificado e a sua função iminentemente 

habitacional, assim como o comércio tradicional. A estratégia para a cidade de Chester 

centrou-se claramente na reprodução de ideias e conceitos ligados ao passado, à conservação 

e ao restauro, sobretudo ao nível da requalificação dos elementos morfológicos do espaço 

urbano, desenho de fachadas, mobiliário urbano e sinalética, com fortes repercussões na 

recuperação do ambiente tradicional da cidade medieval e reapropriação da função 

residencial no centro histórico.  

 O investimento nas actividades turísticas esteve também presente neste plano de 

reabilitação, como medida sustentável, garantindo a vitalidade económica a longo prazo. 

 Em Copenhaga, as políticas de intervenção incidiram primeiramente num plano 

municipal de mobilidades, articulado com  outros investimentos de iniciativa privada, 

ligados à requalificação dos espaços colectivos.   

 A estratégia teve como objectivo a reaproximação do homem às ruas da cidade 

em detrimento do automóvel e a implementação de inovadoras formas de usufruir do centro 

histórico. O desafio foi o de impor um novo padrão de vida urbana aos habitantes seguindo 

as premissas da pedestrianização e mobilidade facilitadas, de afectação do espaço público a 

novas  funções de lazer e de permanência ao ar livre, de atribuição de novas identidades a 
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praças e ruas que se encontravam degradadas e poluídas, de elevação dos níveis de qualidade 

atmosférica e sonora. 

 A cidade foi renovada nas suas funcionalidades, mobilidades e desenho do 

espaço público, de forma a introduzir novas formas de uso, sem esquecer as referências às 

diversas épocas e culturas de uma cidade repleta de monumentos, que convivem agora com 

os códigos da actualidade. Os componentes físicos de mobiliário urbano, de iluminação e de 

sinalética contemporâneos, foram exemplarmente integrados a favor da conservação do 

património edificado. 

 No processo de reabilitação sócio-espacial, a arte pública surge como uma via 

para reforçar o vínculo do homem com o meio. A estatuária é enaltecida pelo desenho 

urbano das praças, a escultura contemporânea valoriza claramente os espaços pedonais, e a 

simbologia associada ao imaginário colectivo está presente nos detalhes do desenho urbano, 

nas fachadas e nos elementos decorativos. 

 Nestas duas realidades, observa-se que o espaço público, nas suas 

características, qualidades e ambiências é, de facto, um espelho da cidade e da sociedade 

urbana. É neste universo que se reflecte a identidade cultural e as qualidades ambientais, de 

salubridade, de vitalidade social e de estética, próprias de cada cultura. Com base nesta 

constatação, tanto para o caso de Chester como para o caso de Copenhaga, o espaço público 

foi o instrumento primordial de revitalização da cidade.  

 Como resume  José A. Lameiras, “Reestruturar a cidade com o espaço público, 

é garantir continuidades, é relacionar as funções que cada espaço público específico possui, 

é incluir na cidade as áreas segregadas, é aproximar a periferia do centro, é reforçar a 

coesão entre as partes dando-lhe o sentido do conjunto, é potenciar uma estrutura ecológica 

urbana, é apostar num crescimento sustentável da cidade.” 3 

 Pretende-se, então, um projecto de espaço público que agregue as qualidades de 

legibilidade, versatilidade e  identidade, à integração dos componentes morfológicos, sendo 

estes constituídos pelo mobiliário urbano, pela iluminação, pela vegetação, pelas infra-

estruturas, pela arte pública e pelos sistemas de comunicação visual. Estes últimos abarcam 

diversos tipos de  sinalética, como a informativa, a de identificação, a de regulação ou a de 

publicidade, e constituem um componente fundamental na  composição paisagem urbana, na 

compreensão do espaço colectivo e nas suas múltiplas funcionalidades. 

 

 Foram referidos, ao longo deste trabalho, os diversos atributos do espaço 

público e o desempenho dos seus componentes morfológicos no complexo universo de 

vivências que é a cidade. A sinalética, como componente do espaço público, foi abordada no 

                                                
3 José A . Lameiras, no prefácio “Urbanismo. Retratos Urbanos”, de Leite Ramalho, Caleidoscópio, 
Câmara Municipal Póvoa de Varzim, 2004. 
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capítulo III, bem como o seu desempenho na legibilidade, funcionalidade e requalificação da 

paisagem, do património edificado e do ambiente urbano. 

 A legibilidade do ambiente urbano, inerente à comunicação gráfica que toma 

conta da paisagem urbana, é uma condição  relevante do espaço público com efeitos na 

interpretação dos seus significados, possibilidades, códigos sociais e culturais. 

 Os sistemas de comunicação visual, articulados com programas de mobilidades 

e de funções do espaço colectivo urbano e associados aos equipamentos e serviços públicos, 

promovem a capacidade do universo urbano dar uma resposta eficaz aos diversos meios de 

circulação e à fluência de vivências do aglomerado urbano.   

  A sinalética assume um papel decisivo no contexto do espaço público urbano, 

como reguladora de vivências com efeitos na apropriação da cidade e nas suas competências 

de mobilidade e serviços); na legibilidade (pela sinalética é feita a unificação do espaço e 

elevação do seu nível de legibilidade, nos seus aspectos gráficos e morfológicos. As soluções 

gráficas, podem comprometer ou promover a compreensão do meio físico-social e a 

percepção da estrutura e da rede de circulação do aglomerado urbano); e na imagem urbana 

(pela sinalética é construída toda uma imagem e ambiência do lugar). 

 Mas a comunicação gráfica da paisagem urbana é também uma forma de o 

Homem se exprimir, se apropriar da cidade e de lhe introduzir referências próprias. Os 

grafittis, os recados, as mensagens gráficas espontâneas, de informação ou de identificação, e 

comerciais, entre outras, são próprias das colectividades que encontram no espaço público o 

seu canal de comunicação.  

 No conflito iminente entre o património edificado e os elementos de sinalética e 

uma vez que o primeiro é suporte do segundo, estão em causa a salubridade e a conservação 

das fachadas e dos pavimentos e ainda o carácter e a identidade presentes na imagem da 

cidade, nos seus valores históricos e de autenticidade, por vezes mascarados pela publicidade 

ou pela sobrecarga ou inadequada sinalização. 

   A aplicação de princípios orientadores para a planificação de um sistema de 

comunicação visual urbano, é uma medida fundamental visando os objectivos específicos no 

âmbito da reabilitação da cidade, nomeadamente na procura de uma solução integrada de 

forma a harmonizar suportes, mensagens e património edificado. As soluções articuladas 

com os desígnios da intervenção, no sentido da inovação ou da conservação, constituem um 

instrumento de requalificação do espaço público, pelo seu valor em si ou pela função 

instrumental que comportam na interlocução do indivíduo com o espaço construído e na 

regulação das suas vivências. 

 Esta planificação não pode ser rígida ou estreita na medida em que deve admitir, 

e até pressupor,  a existência de margens, bem balizadas, mas que permitam afirmar a livre 

iniciativa do cidadão na “sua” cidade. 
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 De um confronto saudável entre a expressão individual e o poder  do Estado, 

nas suas diversas formas, há-de pois resultar a dinâmica que dá vida à dialéctica do espaço 

público, a que não são alheios os interesses privados. 

 Assim, estaremos perante o diálogo entre a ordem jurídica e a comunicação, 

mais ou menos criativa, dos destinatários daquela, cuja liberdade, porém, não deve 

comprometer a qualidade da paisagem que a todos e por todos serve e é feita. 
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         ANEXO I  - CRONOLOGIA DE TEXTOS INTERNACIONAIS 

 

 

 

1931    Conferência de Atenas – Carta de Atenas 

 

1954    UNESCO – Convenção para a protecção dos bens culturais em caso de 
conflito armado (Convenção de Haia) 

 

1954  CONSELHO DA EUROPA  - Convenção cultural europeia (série de 
tratados europeus, nº18) 

 

1962   UNESCO -  Recomendação para a salvaguarda da beleza e do carácter 
das paisagens e sítios (Recomendação de Paris) 

 

1964   ICOMOS - Carta para a conservação e restauração de monumentos e de 
sítios ( Carta de Veneza) 

 

1966   CONSELHO DA EUROPA - Resolução sobre os critérios e métodos 
para um inventário dos sítios e conjuntos históricos ou artísticos (66/19) 

 

1966 CONSELHO DA EUROPA - Resolução relativa à reanimação dos 
monumentos (66/20) 

 

1967   ICOMOS - Normas de Quito 

 

1968 UNESCO - Recomendação relativa à preservação dos bens culturais 
postos em perigo por obras públicas ou privadas 

 

1968 CONSELHO DA EUROPA – Resolução relativa aos princípios e métodos  
de conservação e de reanimação de sítios e conjuntos de interesse histórico ou 
artístico (68/11) 

 

1968 CONSELHO DA EUROPA – Resolução relativa à conservação dos sítios, 
monumentos e conjuntos de interesse histórico ou artístico no quadro do 
ordenamento do território (68/12) 

 

1968 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre a organização de uma 
conferencia dos ministros mais directamente responsáveis pela defesa e 
desenvolvimento dos sítios e conjuntos de interesse histórico ou artístico (68/16) 
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1969 CONSELHO DA EUROPA – Convenção europeia para a protecção do 
património arqueológico (Série de tratados europeus, nº 66), (Convenção de 
Londres) 

 

1970 UNESCO – Convenção relativa ao tráfico ilícito de bens culturais 

 

1970 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre a salvaguarda e a 
reanimação de Veneza (70/72) 

 

1972 UNESCO – Convenção para a protecção do património mundial, cultural e 
natural 

 

1972 UNESCO – Recomendação respeitante à protecção, no plano nacional, do 
património do património cultural e natural 

 

1972 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre a salvaguarda e a 
reanimação de Veneza (72/16) 

 

1972 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre as medidas temporárias 
para a protecção do património cultural imobiliário (72/20) 

 

1972 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre o estabelecimento de 
inventários nacionais de monumentos, conjuntos e sítios históricos e artísticos 
(72/21) 

1973 CONSELHO DA EUROPA – Resolução relativa às políticas de 
reanimação rural no  equilíbrio cidade-campo (73/3) 

 

1974  I COMOS  - Resolução sobre S. Domingo 

 

1975 CONSELHO DA EUROPA – Carta europeia do património arquitectónico 

1975 Congress on the European Architectural Heritage – Declaração de 
Amesterdão 

 

1976 ICOMOS – Carta do turismo cultural ( Carta de Manila) 

 

1976 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre a adaptação dos sistemas 
legislativos e regulamentares às exigências da conservação integrada do 
património arquitectónico (76/28) 

 

1976 UNESCO – Recomendação para a Salvaguarda dos conjuntos Históricos 
ou Tradicionais e o seu Papel na Vida Contemporânea (Recomendação de 
Nairobi) 

 

1978 UNESCO – Recomendação par a protecção de bens culturais móveis 
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1979 ICOMOS – Carta australiana para sítios de significado cultural (Carta de 
Burra), revista em 1981, 1988 e 1999 

 

1979 CONSELHO DA EUROPA – Convenção relativa à conservação da vida 
selvagem e do milieu natural da Europa  

 

1980 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à formação 
especializada dos arquitectos, engenheiros civis e paisagistas (80/16) 

 

1980 UNESCO – Recomendação para a salvaguarda e conservação das imagens 
em movimento 

 

1980 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa às acções a 
empreender em benefício de certos ofícios ameaçados de desaparecimento no 
quadro da actividade artesanal (81/13) 

 

1982 ICOMOS –Carta dos jardins históricos (Carta de Florença) 

 

1983 CONSELHO DA EUROPA – Carta europeia do ordenamento do território 
(Carta de Torremolinos) 

 

1985 – CONSELHO DA EUROPA – Convenção europeia sobre as infracções 
relativas aos bens culturais ( Série de tratados europeus, nº 119) 

 

1985 CONSELHO DA EUROPA – Convenção para a salvaguarda do 
património arquitectónico da Europa ( Série de tratados europeus, nº121, 
(Convenção de Granada) 

 

1986 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação sobre os espaço público 
urbanos (86/11) 

 

1986 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à promoção de 
ofícios artesanais com intervenção na conservação do património arquitectónico 
(86/15) 

1987 CONSELHO DA EUROPA –Recomendação sobre as cidades industriais 
europeias (86/24) 

 

1987 ICOMOS – Carta par a salvaguarda das cidades históricas (Carta de 
Toledo) 

 

1988 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à luta contra a 
degradação material do património arquitectónico acelerado pela poluição (88/5) 
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1989 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à protecção e 
desenvolvimento do património arqueológico no contexto das operações de 
ordenamento urbano e rural (89/5) 

 

1989 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à protecção e ao 
desenvolvimento do património arquitectónico rural (89/6) 

 

1989 CONSELHO DA EUROPA, Assembleia parlamentar – Resolução relativa 
aos edifícios religiosos devolutos 

 

1990 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à protecção e 
conservação do património técnico , industrial e das obras na Europa (90/20) 

 

1990   ICOMOS – Carta para a gestão do património arqueológico 

 

1990   UNIÃO EUROPEIA – Livro verde sobre o ambiente urbano 

 

1991 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa às medidas 
susceptíveis de favorecer o financiamento da conservação do património 
arquitectónico (91/6) 

 

1991 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à protecção doo 
património arquitectónico do século XX (81/13) 

 

1992 CONSELHO DA EUROPA – Convenção europeia (revista) para a 
protecção do património arqueológico (Série de tratados europeus, nº 143), 
(convenção de Malta) 

 

1992 CONGRESSO DAS AUTORIDADES LOCAIS – Carta urbana europeia 

 

1992 CONSELHO DA EUROPA, Assembleia Parlamentar – Recomendação 
relativa à situação do património cultural na Europa central e oriental 

 

1992 CONSELHO DA EUROPA – Tratado de Maastricht, art. 128 

 

1993 CONSELHO DA EUROPA -  Recomendação sobre a protecção do 
património arquitectónico contra as catástrofes culturais (93/9) 

 

1994 ICOMOS – Documento de Nara sobre a Autenticidade 

 

1995 – CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à coordenação dos 
métodos e dos sistemas de documentação em matéria de monumentos históricos 
e de edifícios de património arquitectónico (95/3) 
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1995 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à conservação dos 
sítios culturais integrados em políticas da paisagem (95/9) 

 

1996 ICOMOS – Carta para a protecção do património subaquático 

 

1996 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à protecção do 
património cultural contra actos ilícitos 

 

1997 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à manutenção 
contínua do património cultural contra a degradação física resultante da poluição 
e de outros factores similares (97/2) 

 

1998 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa às medidas 
susceptíveis de favorecer a conservação integrada dos conjuntos históricos 
compostos por bens imóveis e móveis 

 

1998 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação relativa à pedagogia do 
património (98/5) 

 

\1998 CONSELHO DA EUROPA – Resolução sobre os itinerários culturais do 
Conselho da Europa (98/4) 

 

1999 ICOMOS – Carta internacional do turismo cultural (Gestão do Turis mo 
em Sítios de Significado Patrimonial) 

 

1999 ICOMOS – Princípios a seguir para a conservação das estruturas históricas 
em madeira 

 

1999 ICOMOS – Carta do património construído vernáculo 

 

2000 CONSELHO DA EUROPA – Convenção europeia da paisagem (Série de 
tratados europeus, nº 176)  

 

2001 UNESCO – Convenção sobre a protecção do património cultural 
subaquático 

 

2003 UNESCO – Convenção para a salvaguarda do património intangível 

 

2003 UNESCO – Declaração relativa à destruição intencional do património 
cultural 

 



  

 

170 

2003 CONSELHO DA EUROPA – Recomendação sobre a promoção de um 
turismo ligado ao desenvolvimento do património na perspectiva do 
desenvolvimento durável (2003/1) 

 

2003 ICOMOS – Carta ICOMOS , princípios para a análise, conservação e 
restauração das estruturas do património arquitectónico 

 

2003 ICOCMO – Princípios ICOMOS para a preservação e conservação 
/restauração das pinturas murais 

 

2003 Nova Carta de Atenas 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 


	Capa
	Resumo
	Abstract
	Índice
	Índice e origem das figuras
	Índice e origem dos quadros
	Introdução
	I. O espaço público urbano. Breve abordagem histórica da cidade clássica à cidade do presente
	II. Parâmetros de intervenção no espaço público. Conceitos, problemáticas e qualidades
	III. Princípios orientadores para a integração dos elementos de sinalética no espaço público urbano
	IV. Análise comparativa de dois estudos de casos. Conclusões
	Bibliografia
	Anexo I

