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Todo o homem que tenha que talhar para si um 

caminho para o alto, encontrará obstáculos 

incompreensíveis e constantes. Se não fossem 

mais que os obstáculos que se atravessam e 

estimulam, pelo perigo ou pela resistência 

direta, bem iria, e os próprios obstáculos seriam 

o clarim para o avanço. Mas encontrará outros, 

os obstáculos reles que fecham e vergam, os 

obstáculos suaves que adormecem e viciam, os 

obstáculos ternos que o farão, como Orfeu, 

devolver o erro do olhar para o vedado Averno. 

Cercá-lo-ão, não só resistências duras, como 

as que os penhascos erguem como tropeço, 

mas resistências brandas, como as memórias 

dos vales, e a dos lares nas faldas. E o triunfo 

consiste na força para, sabendo sentir essas 

atrações intensamente (pois não sabê-las sentir 

é não ter alma para a subida), as submeter à 

emoção superior; sabendo organizar as 

vontades do amor e da terra, saber submetê-

las à vontade do espírito do mundo. 

 

MATOS, Ernesto (2011) – Calçada portuguesa 

de portugal. Poema de Fernando Pessoa. 

Lisboa. Sessenta e Nove Manuscritos.  



 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 

Chão de Lisboa - um percurso: 

elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até à 

Avenida da Liberdade 

 

Cátia Pessanha Baptista Filipe 

A presente dissertação de mestrado surge na continuidade do trabalho realizado na 

cadeira de Projeto III, como culminar da aprendizagem do percurso do estudo de 

Arquitetura. 

O Objetivo do trabalho resultou na importância do caminhar como forma de conhecer e 

entender a cidade e a sua paisagem urbana; na lógica de recuperar o tempo do 

homem sob o tempo da máquina. E nesse sentido é dado relevância ao chão da 

cidade, considerando-o o “protagonista” dessa mesma paisagem urbana, uma 

superfície que pretende ser muito mais do que somente aquilo que se pisa.  

[…] Os homens do tempo antigo percorreram todo o mundo cantando; cantaram os rios 

e as cadeias de montanhas, as salinas e as dunas da areia. Em todos os pontos das 

suas pistas deixaram uma esteira de música. Envolveram o mundo inteiro numa rede 

de canto; por fim, quando cantaram toda a terra, sentiram-se cansados. Alguns se 

derrubaram no terreno, lá onde se encontravam. Outros arrastaram-se para dentro das 

grutas. Outros ainda voltaram lentamente às suas moradas eternas, aos poços 

ancestrais que os tinham gerado. Todos voltaram para dentro. (Careri, 2013, p.48, 

Citando: Bruce Chatwin) 

Neste sentido surge um primeiro conceito designado de Walkabout que significa uma 

forma de caminhar sobre ou caminhar em volta correspondente a um “sistema de 

percursos através dos quais as populações da Austrália mapearam todo o continente”. 

Desta forma a primeira ação de conhecer e entender o território fez-se a partir do ato 

de caminhar, ou seja, a partir de um percurso. Surgindo assim um modo singular e 

particular de atravessar e descrever a paisagem que naquele caso tanto teve um 

caráter religioso como geográfico. (Careri, 2013, p.44) 



 

Assim sendo, foi determinado um percurso que teve como intenção ser uma narrativa 

do espaço. Uma narrativa com um olhar no chão da cidade. O chão enquanto espaço 

físico, ou seja, o espaço do nosso toque com a cidade, o princípio do nosso 

entendimento juntamente com o olhar. Os passos e o tempo, se forem atentos, são a 

justa medida do nosso entendimento. Esse percurso inicia-se no Cais da Ribeira das 

Naus e termina na área de estudo localizada na Avenida da Liberdade. 

Entendo assim o espaço público como um espaço intrigante. Um espaço que reúne 

coisas e pessoas que habitam esse mesmo espaço; tornado lugar pela sua memória e 

identidade; um espaço de significado e que deve ser apropriado/habitado. 

Este trabalho ilustra também alguns exemplos de percurso e suas particularidades 

noutras cidades portuguesas como Coimbra, Porto e Faro onde demonstro em 

reportagem fotográfica mais adiante.  

Palavras-chave: Lisboa, Chão, Percurso, Ato Caminhar, Atravessar. 

  



 

PRESENTATION 

The Lisbon Ground – a journey: 

eulogy to a route from the Cais da Ribeira das Naus to Avenida da 

Liberdade 

 

Cátia Pessanha Baptista Filipe 

 

This master´s thesis appears in the continuity of the work carried out in the discipline of 

architecture, such as culmination of the learning of the course of architecture. 

The objective of this work has resulted in the importance of walking as a way of 

knowing and understanding the city and its urban landscape, in the logic of recover the 

time of man under the time of the machine. In this sense is given importance to the 

ground of the city, considering the protagonist of this urban landscape, an area that you 

want to be more than you just walk. 

[…] The men of old time travelled all over the world singing; sang the rivers and 

mountain ranges, the saline and the dunes of sand. At all points of its slopes left a track 

of music. They involve the whole world in a network of corner; finally, when sang 

throughout all the land, they felt tired. Some crumbled on the ground, where they were. 

Other drew him to inside the caverns. Still others returned slowly to his eternal dwelling, 

to the wells ancestors who had generated. All have returned to within. (Careri, 2013, 

p.48, cite: Bruce Chatwin) 

In this sense there is a first concept called walkabout which means a form of walking 

on or walking around and corresponding to a “system of pathways through which the 

people of Australia maps the entire continent”. 

The first action of knowing and understanding the territory became from the act of 

walking from a route. Emerging as a singular way and particular crossing to describe 

the landscape in that case both had a religious character and geographically. (Careri, 

2013, p.44) 

Thus was established a route that was intended to be a narrative of space. A narrative 

with a look on the ground of the city. The ground while physical space, the space of our 

touch with the city, the beginning of our understanding together with the look. The 

steps and the time, if they are aware, are the proper measure of our understanding. 



 

This route begins at Cais da Ribeira das Naus and ends in the area of study located at 

Avenida da Liberdade. 

I understand that the public space as a space intriguing, a space that brings together 

things and people that live in the same space, become a place by his memory and 

identity, a space of meaning and must be appropriate and inhabited. 

This work also illustrates some examples of course, and its peculiarities in other 

Portuguese cities like Coimbra, Porto e Faro where I explain in reportage photographic 

later. 

Keyword: Lisbon, Ground, Course, Walk, Cross. 
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1. INTRODUÇÃO 

“A cidade é o cenário físico, real, denso, construído, arquitetado, onde nos movemos, 

trabalhamos, amamos, choramos, descansamos; onde procuramos, às vezes 

desesperadamente, e sempre insistentemente, ser felizes”. (Dias, 2001, p.12) 

Neste sentido, Chão de Lisboa pretende ser o protagonista do espaço público - “onde 

nos movemos”, enquanto suporte horizontal - “onde procuramos”, uma cidade de 

significado. 

“A cidade aparece-nos como um todo em que nenhum desejo se perde e de que nós 

fazemos parte, e com ela goza tudo o que nós não gozamos; só nos resta habitar esse 

desejo […]”. (Calvino, 2008, p.16) 

A cidade do desejo é o significado para o espaço do chão enquanto estimulo desse 

mesmo desejo. O conceito de chão da cidade associado à ideia de lugar enquanto 

“espaço existencial e relacional entre a coisa física que o enforma e os sujeitos que o 

habitam”. Chão e Lugar são em grande medida sinónimos porque são o contato entre 

o sujeito e o chão, a nossa consciência física do espaço. (Oliveira, 2008) 

O Genius loci designado como o “espirito do lugar”, determina o “caráter da sua 

essência, convoca a relação que o homem estabelece com o lugar”. Todavia, o 

conceito de chão é mais abrangente, pois “consagra a existência de um propósito, de 

uma intenção para a existência de uma estrutura espacial, assumindo o caráter 

arquitetónico do espaço, carregando de significados e de mensagens”. Neste sentido o 

chão da cidade é entendido como o “lugar estético, do propósito poético, e do habitar”. 

Esta reflexão sobre o “pensamento no espaço” determina na arquitetura o conceito de 

lugar; o lugar enquanto “experiência do pensamento” e a arquitetura como a 

“concretização dessa mesma experiência”. Neste sentido o desejo define-se como a 

“tensão” em direção a um fim considerado pela pessoa que deseja, enquanto “atitude 

mental que acompanha a representação do fim esperado”. A cidade desejada surge 

como alusão à ideia de que algures, está uma cidade em que nos poderemos projetar 

enquanto “atuadores e não apenas como usuários”. “Desejar a cidade é próprio de 

quem sonha, de quem sente”. (Oliveira, 2008) 

A arquitetura surge como a condição base da possibilidade da “ficção e do dizer”, é o 

“lugar do desejo e do sonho”. O chão da cidade “enquanto matriz de urbanidade e 
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entidade espacial, que se concretiza por via de uma materialização construtiva, que o 

tornará num lugar, numa intricada rede de conexões mais ou menos lineares, 

pontuada por acontecimentos mais ou menos singulares, e que é desta impressão 

mnemónica que se constrói a identidade dos lugares”. 

“Habitar a cidade desejada consagra a força da transformação, no sentido em que se 

conjuga o fim do desejo e o ato que permite a sua realização. Assim será pela 

consciência e atuação intencional que se pode aspirar em habitar a cidade chão 

aquela que consagra a concertação dos lugares feitos, deste modo, também estes 

lugares”. A cidade chão, enquanto estrutura horizontal assume um papel determinante 

na construção dos lugares porque remete o nosso contato físico com o lugar. (Oliveira, 

2008, p.286-295) 
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2. O ATO DE CAMINHAR E O MITO DE CAIM E ABEL; O PERCURSO; A 

ARTE DA TERRA; RICHARD LONG E A CAMINHADA DE HENRY DAVID 

THOREAU 

2.1. O ATO DE CAMINHAR E O MITO DE CAIM E ABEL 

De acordo com o autor Francesco Careri1, o Mito de Caim e Abel, determina os dois 

modos iniciais de habitar o mundo, e por sua vez, de conceber o espaço. O autor 

define o mito como a “chave arquitetónica na construção do espaço simbólico”.  

Como se lê no Gênesis, Adão e Eva, correspondem a uma primeira divisão sexual da 

humanidade, seguindo, uma segunda geração, com Caim e Abel, que correspondem a 

uma divisão do trabalho, e portanto, do espaço – “os filhos de Adão e Eva encarnam 

as duas almas em que se dividiu, desde o princípio, a estirpe humana: Caim a alma 

sedentária, e Abel a alma nômade”. Assim sendo e por vontade de Deus; Caim 

dedica-se à agricultura, tendo como propriedade toda a terra; e Abel dedica-se ao 

pasto, tendo ao seu cuidado a vida de todos os seres vivos. No entanto, esta divisão 

gera um conflito entre os dois irmãos. Resultando em fratricídio.  

Ao fim de um certo tempo, Caim apresentou ao SENHOR uma oferta de produtos da 

terra e Abel ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Ora, Deus ficou 

contente com Abel e com a sua oferta, mas não ficou satisfeito com Caim nem com a 

sua oferta. Por isso Caim ficou muito irritado e de má cara. Deus disse-lhe então: «Por 

que é que te irritas-te assim e ficaste com tão má cara? Se te comportares bem, podes 

andar de cabeça erguida, mas se te portares mal, tens o pecado a espreitar à porta, 

procurando vencer-te. E contudo tu podes dominá-lo.» Certo dia, depois de Caim ter 

falado com Abel, seu irmão, saíram para o campo. Encontravam-se lá, quando Caim 

atacou o irmão e matou-o. O SENHOR perguntou a Caim: «Onde está o teu irmão?» 

«Não sei. Será que eu sou o guarda do meu irmão?», respondeu ele. Deus insistiu: 

«Que é que fizeste? O sangue do teu irmão, que tu derramaste, levanta-se da terra, a 

pedir-me vingança. Por isso, amaldiçoado sejas tu pela terra que bebeu o sangue do 

teu irmão, que tu mataste. Por muito que cultives a terra, ela não voltará a dar-te a sua 

riqueza. E terás de andar perdido e errante pelo mundo.» Caim respondeu: «O meu 

crime é demasiado grande para o poder suportar. Se tu me expulsas desta terra e tiver 

de fugir de ti, para andar perdido e errante, qualquer pessoa que me encontrar me 

pode matar.» Mas Deus replicou: «De modo nenhum! Quem matar Caim sofrerá como 

vingança sete mortes entre os seus.» E o SENHOR pôs um sinal a Caim, para que não 

                                            
1
 Francesco Careri (1966-) Arquiteto e, desde 2005, Professor do Departamento de Estudos 

Urbanos da Università degli Studi Roma Tre. Foi cofundador, em 1995, do Laboratório d´Arte 
Urbana Stalker/Osservatorio Nomade e, desde 2006, é Professor do Laboratório de Projetos e 
do curso de Artes cívicas da Faculdade de Arquitetura da Università degli Studi Roma Tre, um 
curso totalmente peripatético em que se caminha interagindo in situ com os fenómenos 
urbanos emergentes; desde 2001, é Diretor do programa de pós-graduações “Artes arquitetura 
cidades” da mesma universidade.  



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  18 

pudesse ser morto por quem o encontrasse. Então Caim afastou-se da presença de 

Deus e foi viver para a terra de Nod, a oriente de Éden. (GÉNESIS, 2009, p.33-34) 

O autor prossegue definindo assim as raízes etimológicas dos dois irmãos. Identifica 

Caim como o “Homo Faber, aquele que trabalha a terra e que sujeita a natureza para 

construir um universo artificial no caos natural”; e Abel como o “Homo Ludens, aquele 

que constrói um efémero sistema de relações entre a natureza e a vida, e portanto, um 

trabalho menos fatigoso e mais lúdico”. A esta divisão corresponde assim a um 

diferente uso do espaço e do tempo. O trabalho de Abel acaba por ser uma atividade 

mais privilegiada em relação às fadigas de Caim, que tem de resistir a um esforço 

físico muito grande; enquanto, que a maior parte do tempo de Caim é dedicado a um 

trabalho árduo, ou seja, um tempo útil-produtivo; Abel tem uma grande quantidade de 

tempo livre para dedicar-se ao pensamento, à exploração da terra, à aventura; 

designa-se de tempo não-utilitarista.  

Com isto, o “tempo livre” de Abel corresponde à primeira construção de um “universo 

simbólico em torno de si”. Esse “universo simbólico” associado à atividade de 

caminhar através da paisagem, com o seu rebanho; deriva “num primeiro mapeamento 

do espaço, bem como a atribuição de valores simbólicos e estéticos ao território” que 

teve como resultado o nascimento da arquitetura da paisagem”. 

O autor considera que a construção arquitetónica teve as suas origens na “infância da 

humanidade”; uma vez que “às duas grandes famílias em que se subdividiu o gênero 

humano, vivem duas espacialidades diferentes: a da caverna e a do arado, que 

escava na intimidade da terra o próprio espaço; e a da tenda, que desloca-se sobre a 

superfície terrestre, sem gravar rastos persistentes”. A estes dois modos de habitar a 

terra correspondem a duas formas de conceber a própria arquitetura, uma primeira 

entendida como “construção física do espaço e da forma”; e a uma segunda, 

entendida como “perceção e construção simbólica do espaço”.  

Neste sentido, a arquitetura teria nascido como a “necessidade de um espaço do 

estar”, o espaço sedentário de Caim; opondo-se ao nomadismo de Abel entendido 

como o “espaço do ir”. No entanto, a relação entre arquitetura e nomadismo resulta de 

uma relação mais profunda, ligada à ideia de percurso. Com efeito, o autor considera 

que é provável que tenha sido antes o nomadismo, e mais, exatamente a errância que 

deu vida à arquitetura e fizesse com que surgisse a necessidade da construção 

simbólica da paisagem. 
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“Amaldiçoado sejas tu pela terra que bebeu o sangue do teu irmão, que tu mataste. 

Por muito que cultives a terra, ela não voltará a dar-te a sua riqueza. E terás de andar 

perdido e errante pelo mundo”. (GÉNESIS, 2009) 

Com isto, o autor determina que “a história das origens da humanidade é uma história 

do caminhar; é uma história de migrações dos povos e de intercâmbios culturais e 

religiosos ocorridos ao longo dos trajetos intercontinentais. E às incessantes 

caminhadas dos primeiros homens que habitaram a terra que se deve o início da lenta 

e complexa operação de apropriação e de mapeamento do território”. (Careri, 2013, 

p.35-44) 

 

 
 

Ilustração 1 - Gravura Rupestre, Bedolina, Vale Camonica, cerca de 10.000a.C., De: Pallottini, Roma, 1985. (Careri, 2013, p.46,47)
2
 

 
  

                                            
2
 Um dos primeiros mapas que representam um sistema de percursos, encontra-se gravado 

numa rocha do Vale Camonica, por onde se estende um conjunto de 130.000 gravuras 
realizadas entre 400 e 1.000m de altitude. Trata-se de uma imagem que representa o sistema 
de conexões da vida quotidiana de um vilarejo paleolítico. Mais do que decifrar objetos, o mapa 
representa a dinâmica de um sistema complexo em que as linhas dos percursos no vazio 
entrelaçam-se para distribuir os diversos elementos cheios do território. Observam-se cenas de 
homens em atividade, escadas, cabanas, campos cercados e áreas para o gado. 
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2.2. O PERCURSO 

Perder-se significa que entre nós e o espaço não existe somente uma relação de 

domínio, de controlo por parte do sujeito, mas também a possibilidade de o espaço nos 

dominar. São momentos da vida em que aprendemos a aprender do espaço que nos 

circunda […] já não somos capazes de atribuir um valor, um significado à possibilidade 

de perder-nos. Modificar lugares, confrontar-se com mundos diversos, ser forçados a 

recriar continuamente os pontos de referência é regenerante em nível psíquico, mas 

hoje ninguém aconselha uma tal experiência. Nas culturas primitivas, pelo contrário, se 

alguém não se perdia, não se tornava grande. E esse percurso era brandido no 

deserto, na floresta; os lugares eram uma espécie de máquina através da qual se 

adquiriam outros estados de consciência. (Careri, 2013, p.48, Citando: Franco La 

Cecla) 

Neste sentido do espaço percorrido, associa-se a ideia de experiência que se tem 

desse mesmo espaço. “[…]Se alguém não se perdia, não se tornava grande […]”, esta 

possibilidade de nos perdermos no espaço, e de o modificar; na criação de “pontos de 

referência” ao longo do percurso, atribuindo-lhes assim um certo valor e significado.  

O autor Francesco Careri determina que a única arquitetura existente nesse tempo era 

o percurso, considerando-o como “o primeiro sinal antrópico capaz de insinuar uma 

ordem artificial nos territórios do caos natural”. Define o espaço desse tempo como 

“empático, vivido e animado por presenças mágicas”. Neste sentido o espaço deixa de 

ter um uso meramente utilitário, para se tornar, num espaço físico onde se atribui 

significados. E de um espaço quantitativo transforma-se num espaço qualitativo.  

Este autor determina que o caminhar, “mesmo não sendo uma construção física do 

espaço, implica uma transformação do lugar e dos seus significados”. E que a 

perceção recebida ao atravessá-lo, “é uma forma de transformação da paisagem que, 

embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, 

consequentemente, o espaço em si, transformando-o num lugar”.  

Este autor determina assim que “o caminhar produz lugares”. E que desta ação do 

caminhar resulta tanto um ato percetivo como um ato criativo; e ao mesmo tempo uma 

leitura e escrita do território. O ato de caminhar, ou seja, a ação de percorrer o espaço, 

o espaço do percurso, é considerado anterior ao espaço arquitetónico, consiste num 

“espaço imaterial com significados simbólicos e religiosos; e também um meio estético 

através do qual era possível habitar o mundo”. Assim sendo “o percurso enquanto 

narração transformou-se num género literário ligado à viagem, à descrição e à 

representação do espaço”. (Careri, 2013, p.45-63)  
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O autor determina que o termo percurso indica ao mesmo tempo, “um ato de travessia, 

o percurso como ação do caminhar; a linha que atravessa o espaço, o percurso como 

objeto arquitetónico; e o relato do espaço atravessado, o percurso como estrutura 

narrativa”.  

E que hoje o caminhar deveria ser considerado como “um instrumento estético capaz 

de descrever e modificar os espaços metropolitanos que muitas vezes apresentam 

uma natureza que ainda deve ser compreendida e preenchida de significados, antes 

que projetada e preenchida de coisas”. Determinando assim que a arquitetura poderia 

“transformar o percurso, […] em recurso”. (Careri, 2013, p.31-33)  

De acordo com o autor Francisco Oliveira3, e criando uma ponte entre este autor e o 

anterior face ao conceito do percurso; este determina o percurso como uma 

“singularidade poética arquitetónica”. 

Considera a arquitetura como criadora de espaços, e que a forma desses espaços se 

relacionarem connosco é a partir da nossa experiência que temos com eles, ou seja, 

“a nossa experiência permite-nos habitar esses espaços da arquitetura”. Determina 

que o espaço enquanto contexto torna-se singular uma vez que deriva da nossa 

imaginação e considera-o também como um espaço “infinito e ilimitado”. 

Neste sentido do espaço percorrido designa-o de “espaço sequencial” que nos 

introduz a noção de “deslocação espaço-tempo”, e dessa deslocação surge um 

espaço experimentado da arquitetura e da cidade. Com isto, o autor associa essa 

deslocação como a que dá origem a um lugar. Afirmando que “não há lugar sem 

deslocação”. “O lugar é um espaço ponderado, apropriado pelos sentidos, e também 

um espaço orientado e de orientação, um espaço que dá lugar aos sentidos, ao 

pensamento”.  

Determina-o enquanto “espaço poético, construído e arquitetado”. E que foi construído 

para ser habitado. Revela também que a forma mais bela de apreender a cidade se 

estabelece de forma dinâmica no desfrutar a envolvente urbana por via do trajeto a pé. 

Identifica que é “na relação física do sentir o chão” como espaço de descoberta com 

                                            
3
 Francisco Oliveira - Licenciado em Arquitetura pela Faculdade da Universidade Técnica de 

Lisboa, em 1993. Pós-graduado em Outubro de 2008, na especialidade de Tecnologia e 
Gestão da Construção na FA-UTL, obteve o grau de Doutor em Arquitetura com a defesa da 
Tese O Chão da Cidade – O plano esquecido: A Arquitetura do Chão na formação de uma 
impressão digital urbana: o caso de Lisboa. 
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pistas por desvendar, que leva ao entendimento da sua estrutura. Esta forma 

cenográfica de habitar a cidade, este “espaço sequencial” que evoca a ideia de 

viagem, de descoberta e de memória.  

“A peregrinação vai em liberdade, como um passeio de amigos em terra querida, há 

muito não vista, mas onde nada se perderá do seu essencial: o que tem alma e 

beleza”. (Oliveira, 2008, p.276, Citando: Norberto de Araújo)  

O autor determina que esta noção de peregrinação revela-se como uma expressão do 

homem pela “transcendência”, desde sempre, como “experiência fundamental de 

apropriação espiritual, pela necessidade de evocar a memória e celebrar valores 

simbólicos da liturgia do espaço percorrido”. Este autor determina que as 

peregrinações em Lisboa, no início dos anos 30, de Norberto de Araújo, “marcaram 

um conjunto de viagens pela cidade onde se permitia reconhecer o momento mágico 

em que apenas com as palavras, se fazia ver e sentir a cidade”. 

Desta forma o “ato de andar” converteu-se numa “ação simbólica” que permitiu ao 

homem “habitar o mundo”; e ao mudar os significados do espaço atravessado, o 

percurso converteu-se numa “ação estética”. Andar é uma arte que contém na sua 

essência a “arquitetura e a paisagem”; e a partir deste simples ato estabeleceram-se 

as mais importantes relações entre o “homem e o território”. Neste sentido, o autor 

considera o andar como um instrumento estético.  

Determina a estrutura da cidade como o “território do andar”, alimentando todo o 

imaginário da cidade. O ato de caminhar é sem dúvida um “testemunho de 

sentimentos”. O autor considera “o chão enquanto lugar”, pelo modo como se pisa e 

repisa o espaço sentido que estrutura um “modelo de apropriação da cidade”, o chão 

concebido como uma “pele”, que relaciona o sujeito com o espaço. “Esta expressão da 

nossa experiência material sublima a importância da superfície em que se toca, pondo 

em evidência a relevância dos pavimentos enquanto materialização desse contato”.  

O autor determina o chão, o solo, como o lugar de “(re)invenção criativa”. Os 

pavimentos resultam muitas vezes, como elos de “conexão simbólica”, pois 

consagram, pelo desenho e materialidade “estruturas continuadas de espaço 

significante, cuja expressão plástica possibilita a consagração dos territórios do andar 

enquanto registos mnemónicos da cidade”. (Oliveira, 2008, p.275-286) 
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2.3. A ARTE DA TERRA 

Os socalcos no Douro são um exemplo significativo associado ao ato de caminhar 

enquanto processo de transformação da paisagem. Os seus socalcos são os sinais de 

uma interação entre o homem e a natureza. Cujo o desenho do chão é uma escultura 

de um modo de vida, ou seja, uma simbiose entre a vida, a cultura do vinho, e a 

paisagem habitada.  

Um território que se constitui como “suporte e condição” entre os seus elementos e os 

homens que neles se fundiram. Vários foram os homens que num processo de 

“deambulação” no território; atravessaram e o assumiram. Este território moldado 

segundo um processo de erosão constituiu-se como “um corredor de povos e culturas 

numa paisagem de encaixe”. (Portugal, 2012) 

É no Paleolítico e com a arte rupestre que surge “a primeira inscrição”, ou seja, “o 

primeiro sinal na matéria” neste território. A arte rupestre pela sua “componente 

territorial”; é uma arte que manifesta atributos e sentidos; que se dispersam pelos 

espaços do quotidiano revelando-se como “marcos posicionados na paisagem”, com o 

intuito de “guiar a comunidade nas suas deambulações”, existindo uma “componente 

social”, ou seja, os sítios onde estão gravados “emanam um gesto de comunicação”. 

Este tipo de arte foi considerada como a primeira arte pública. (Portugal, 2012) 

A “permanência” destes povos definiu espaços de “crescente perenidade e de 

caraterísticas fortificadas num processo de transformação da paisagem”. São estes 

povoados a que se designou de “castros” (castelo fortificado dos tempos pré-romanos 

ou romanos) situados em locais elevados e ainda presentes por todo o território 

duriense, que estão na origem da maioria das atuais povoações ou nas suas 

imediações. Assim esta forma de “apropriação da paisagem resultou numa 

transformação do território”; um território enquanto escultura de um modo de vida. A 

cultura da vinha, “plantada em pequenos terraços soalheiros”, origina uma paisagem 

habitada. “As águas de caudal grosso ou correndo incertas, separando e unindo, 

definem a implantação e as transições da paisagem, dos tipos de cultivo e das formas 

de permanência no Douro e seus afluentes em ambas as margens”. (Portugal, 2012, 

p.23-30) 
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Ilustração 2 - Paisagem do Douro, 2012, p.154. (Roteiros Turísticos do Património Mundial, imagem de Rui Cunha) 
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Ilustração 3 - Paisagem do Douro, 2012, p.20. (Roteiros Turísticos do Património Mundial, imagem de Francisco Piqueiro) 
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Ilustração 4 - Paisagem do Douro, 2012, p.47. (Roteiros Turísticos do Património Mundial) 
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2.4. RICHARD LONG E A CAMINHADA DE HENRY DAVID THOREAU 

Ambos os autores utilizam o ato de caminhar como forma de expressão da sua arte. 

Tanto na obra do escultor de paisagens Richard Long4, como na obra escrita 

Caminhada do autor Henry David Thoreau5; ambos apresentam um percurso físico e 

experimental nas suas obras. 

Richard Long utiliza objetos da natureza como pedras, folhas, arbustos, definindo 

percursos. Como ele próprio afirma: “Escolhi fazer a arte caminhando, utilizando linhas 

e círculos, ou pedras e dias.” (Long, 2013, p.110)   

O simples processo de caminhar poderia constituir o meio para fazer arte. Por isso, 

desde essa primeira linha, percebi que a visibilidade ou a invisibilidade do trabalho 

dependiam apenas de quantas vezes eu caminhava sobre aquela linha. Se caminhava 

cem vezes, conseguia fazer uma linha; se caminhava uma só vez, ela era invisível. […] 

A possibilidade de fazer arte através do caminhar deu-me, deste modo, a dimensão do 

tempo numa obra de arte e resultou também num trabalho com dez milhas de 

comprimento. (Long, 1999) 

Penso que a arte é um fenómeno humano, mas nós fazemos parte da natureza, por 

isso está tudo misturado. Acho que a arte faz parte da minha humanidade, vivemos no 

nosso mundo humano e terrestre e o meu trabalho é de facto o meu diálogo pessoal 

com o mundo em que vivo. […] As pedras que uso existem há milhões de anos e 

continuarão a existir. […] Sou um daqueles artistas que consegue utilizar a experiência 

da infância, os prazeres táteis de fazer as tartes de lama, ou atirar seixos à água. […] 

Em relação ao meu trabalho, porque se baseia realmente no caminhar, em pedras 

reais ou em cobrir-me de lama, uma das suas funções é a de manter as pessoas em 

contato com os sentidos, assim como com o mundo real. E o mundo real são também 

as paisagens reais do mundo. E a atividade física real, como caminhar. […] Advém de 

uma experiência real. […] A arte pode ser espiritual, e pode ser sagrada. Opostamente 

a religiosa. […] É quase como um substituto para a religião, porque é acerca de 

sentimentos fortes, fortes emoções. É sobre a crença, a fé, é sobre muitas 

coisas…(Long, 1999, p.8-11) 

 

Richard Long combina duas atividades: a escultura; a linha, e o caminhar, como a 

ação. Este autor determina que a natureza produz mais efeito nele que ele nela. 

(Careri, 2013, p.125) 

 

                                            
4
 Richard Long – (1945-) Escultor, Fotógrafo e Pintor. Considerado um artista na Arte da Terra. 

5
 Henry David Thoreau – (1817-1862) Poeta, Naturalista, Ativista, Critico, Historiador, Filósofo e 

Transcendentalista. Autor dos livros Vida nos Bosques. Caminhada e Desobediência Civil.  
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Ilustração 5 - Walking a line in Peru, 1974. (www.richardlong.org) 

 

O ensaio Caminhada do autor Henry David Thoreau, descreve o ato de caminhar 

como “uma viagem interior; rumo a uma existência reduzida ao essencial e em 

liberdade”. 

Quero dizer algumas palavras em nome da Natureza, da liberdade absoluta e do 

estado selvagem, por contraste com a liberdade e a cultura meramente civilizadas, com 

o intuito de ver no homem um habitante, uma parte ou uma parcela da Natureza, e não 

um mero membro da sociedade. (Thoreau, 2013, p.5) 

Este autor determina o homem como “um habitante, uma parte ou uma parcela da 

Natureza, e não um mero membro da sociedade”. Considera que o homem deve 

passar mais tempo com a natureza como forma de “conservar a sua saúde” (fisica, 

mental e espiritual) e que para isso são necessários “o ócio, a liberdade, e a 

independência para esse oficio”. 

As caminhadas que descreve não se parecem com fazer exercicio fisico, mas como 

uma aventura, em busca da fonte da vida.  

Este autor concebe a ideia que por um lado: “Passar muito tempo ao ar livre, ao sol e 

ao vento provocará uma certa rudeza de caráter”, com isto quer dizer que, “fará 

crescer uma membrana mais espessa sobre as qualidades mais delicadas da natureza 

humana, e também no rosto e nas mãos, tal como um árduo trabalho retira às mãos a 

sua sensibilidade”; por outro lado, “O hábito de ficar em casa pode induzir a uma certa 

indolência e brandura, para não dizer finura de pele, acompanhadas por uma 

sensibilidade maior a certas impressões”; com isto o autor considera que, “Talvez 
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fossemos mais suscetíveis a algumas influências importantes para o nosso 

desenvolvimento moral e intelectual se o sol nos fosse mais gentil e o vento mais 

brando”; numa justa proporção entre “aspereza e macieza”, ou seja, entre o nosso 

pensamento e a nossa experiência. 

“Nas minhas caminhadas, tento recuperar a consciência”. (Thoreau, 2013, p.25) 

Desta forma o autor determina que “Quanto mais ar e luz do sol nos nossos 

pensamentos, melhor”. Neste processo de caminhar sobre a natureza considera que 

só deve ser feito na “união entre o espirito e o corpo”; uma vez que se “a mente não 

acompanha o corpo não está consciente”. 

“Uma paisagem nunca vista é uma grande felicidade, e em cada volta há sempre algo 

de novo”. (Thoreau, 2013, p.25) 

No entanto considera que “Hoje em dia, quase todos os supostos progressos do 

homem, tais como a construção de casas, a desflorestação e o abate de grandes 

árvores, deformam simplesmente a paisagem e tornam-na cada vez mais insípida e 

vulgar”. O autor representa o domínio exercido da civilização sobre a natureza; 

exclamando: “Quem dera que houvesse um povo que queimasse as vedações e que 

conservasse intacta a floresta!” 

“Do cimo de muitas colinas, avisto ao longe a civilização e os domínios do homem”. 

(Thoreau, 2013, p.27)  

“As estradas […] raramente as percorro, pois não tenho pressa de chegar […]”. “Há 

porém certas estradas que vale a pena percorrer, como se agora que estão em ruínas 

nos conduzissem a um destino certo […]”. (Thoreau, 2013, p.29) 

Este autor interroga: “Porque será tão difícil por vezes determinar um percurso a 

seguir?” 

Crê que a “natureza encerra um subtil magnetismo que, se inconscientemente nos 

render-mos a ele, dará um rumo aos nossos passos”. E que “existe um caminho 

certo”. Desta forma as suas caminhadas ganham um sentido moral. 

Determina que é na Terra Selvagem que reside a “preservação da natureza”. Afirma 

que “Cada árvore projeta as suas raízes em busca dela. E que o homem importa essa 

terra selvagem a qualquer preço. Os homens aram-na e vogam por ela. Da floresta e 
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da terra selvagem vêm os tónicos e a casca de árvore que fortalecem a humanidade. 

Os nossos antepassados eram selvagens. A história de Rómulo e de Reno 

amamentados por uma loba não é uma lenda insignificante […]”. 

“Creio que há qualquer coisa no ar da montanha que inspira e alimenta o espirito”. 

(Thoreau, 2013, p.42) 

“Para mim, a esperança e o futuro não residem nos campos relvados nem nas terras 

de cultivo, nas cidades nem nas vilas, mas nos impenetráveis pântanos de solo 

instável.” (Thoreau, 2013, p.49) 

“O homem não deve cultivar todas as suas partes. Parte será semeada, mas a maior 

parte deve ser prado e floresta, não só para uso imediato, mas para preparar o solo 

para um futuro distante […]”. “Aquilo a que chamamos conhecimento é muitas vezes a 

nossa real ignorância; e a ignorância, o nosso duvidoso conhecimento”. (Thoreau, 

2013, p.68,69) 

Henry David Thoreau descreve uma quinta que intitula de “Quinta dos Spaulding”, e à 

medida que vai descrevendo-a começamos a perceber que na realidade está a 

descrever um bosque habitado, que se localiza na margem de uma aldeia. 

Vi o crepúsculo iluminar um pinhal imponente no lado oposto ao horizonte. Os seus 

raios dourados erravam pelos trilhos do bosque como por um nobre salão. Fiquei 

impressionado, como se uma família ilustre e deslumbrante, igualmente antiga e 

admirável, e para mim desconhecida, se tivesse fixado nessa parte da terra a que dão 

o nome de Concord, tivesse por aio o sol e houvesse escolhido não pertencer à 

comunidade da aldeia abstendo-se de receber visitas. Vi nos campos de arandos dos 

Spaulding o jardim da família, o seu pátio de recreio, mais além no bosque. As pinhas 

maiores eram os beirais do telhado. A casa da família não era imediatamente visível; 

árvores cresciam nela. Pareceu-me ter ouvido um riso abafado. A família parecia 

reclinar-se entre os raios de sol. Têm filhos e filhas. Estão bem instalados. O trilho da 

carroça do fazendeiro, que atravessa o salão da família, não os desencoraja de todo, 

pois é no seu fundo lodoso que o céu por vezes se espelha. Nunca ouviram falar da 

família Spaulding e não sabem que têm por vizinha – apesar de eu já ter ouvido o 

patriarca assobiar enquanto guiava a sua parelha de bois pela casa. Nada se compara 

à serenidade das suas vidas. Têm por brasão apenas líquen. Vi-o pintado nos pinheiros 

e nos carvalhos. Os seus sótãos são as copas das árvores […]. (Thoreau, 2013, p.75-

76) 

 

Entende assim o caminho no bosque, como uma tomada de consciência do homem 

sobre as coisas. “Quanto mais próximo estiver da natureza maior será a sua liberdade 
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de pensamento”. Justifica esta ideia descrevendo, que quando trepou ao cimo de uma 

árvore, contemplou no horizonte as montanhas que nunca antes vira. Considera que é 

na escalada que está o caminho de descoberta do mundo e das coisas. (Thoreau, 

2013, p.15-79) 

“Vós que aqui chegais, depositai aqui toda a esperança”. (Thoreau, 2013, p.54) 

Retiro assim as principais ideias destes autores associadas à importância do ato de 

caminhar. O ato de caminhar como uma viagem de descoberta a um mundo de 

significado. 
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3. O LUGAR E O FACTO URBANO; O SÍMBOLO E O LUGAR SIMBÓLICO 

3.1. O LUGAR E O FACTO URBANO 

De acordo com o autor Aldo Rossi, o Lugar é definido como uma “relação singular e 

universal” existente entre uma “construção e a sua localização”. Determina que no 

mundo clássico, o sítio era governado pelo Genius Loci, por uma “divindade local”; que 

por sua vez, fixava um acontecimento dando origem à fundação de um lugar. Assim o 

locus concebido evidenciava condições e qualidades necessárias para a compreensão 

de um facto urbano, uma vez que, ao facto urbano associa-se um acontecimento, um 

sinal que o fixou. Considera que talvez nos possamos aperceber melhor de qualquer 

coisa desse lugar, que “por vezes nos parece só silêncio; olhando de outro ângulo, 

através dos aspetos que nele penetram com contornos por certo não já racionais mas 

mais familiares, ou seja, mais conhecidos”.  

Para este autor estes contornos dizem respeito à “individualidade dos monumentos da 

cidade, das construções e, por conseguinte, à individualidade e aos seus limites, onde 

começa e onde acaba”; referem-se à “relação local da arquitetura, ao lugar de uma 

arte e, portanto às relações e à própria precisão do locus como facto singular 

determinado pelo espaço e pelo tempo, pela sua dimensão topográfica e pela sua 

forma, e por ser sede de vicissitudes antigas e novas, pela sua memória”. (Rossi, 

2001, p.151-161; p.193-194) 

Prosseguindo com o mesmo autor, este concebe a ideia que a cidade é a própria 

arquitetura. E que a arquitetura é uma construção no espaço e no tempo. Determina a 

arquitetura em “sentido positivo”, como criação incindível da vida civil e da sociedade 

em que se manifesta; apresentando assim uma natureza que é “coletiva”. 

“Assim como os primeiros homens criaram para si habitações e na sua primeira 

construção procuravam realizar um ambiente mais favorável à sua vida, construindo 

um clima artificial; também construíram-no segundo uma intencionalidade estética”. 

Este autor considera que com o tempo a cidade cresce sobre si mesma; adquire 

consciência e memória de si própria. Na sua construção permanecem os “motivos 

originários”, mas ao mesmo tempo a cidade esclarece e modifica os motivos do seu 

próprio desenvolvimento. O contraste entre particular e universal e entre individual e 

coletivo sobressai da cidade e da sua própria construção, a sua arquitetura. 
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“A arquitetura é a cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de sentimentos de 

gerações, de acontecimentos públicos, de tragédias privadas, de factos novos e 

antigos”.  

Este autor define também dois grandes sistemas para o estudo da cidade; um como 

um produto de “sistemas funcionais” geradores da sua arquitetura, e portanto do 

espaço urbano; e um outro que considera a cidade como uma “estrutura espacial”. No 

primeiro caso a cidade nasce da análise de “sistemas políticos, sociais, económicos”, 

e é tratada sob o ponto de vista destas disciplinas; e o segundo ponto de vista 

pertence de preferência “à arquitetura e à geografia”. 

Segundo este autor quando descrevemos uma cidade ocupamo-nos da sua forma. 

Esta forma resume-se na arquitetura da cidade. Por arquitetura da cidade podem 

entender-se dois aspetos diferentes: no primeiro caso é possível comparar a cidade a 

um grande “manufato”, uma obra de engenharia e de arquitetura, maior ou menor, 

mais ou menos complexa, que “cresce no tempo”; no segundo caso ao referir-se a 

áreas mais delimitadas da cidade designa-se de “factos urbanos”. Assim num e noutro 

caso apercebemo-nos de que a arquitetura não representa senão um aspeto de uma 

“realidade complexa, e de uma estrutura particular”. Ao facto urbano determina-se uma 

qualidade, uma “natureza singular”. Os factos urbanos “representam funções na 

cidade”, no entanto, “é a sua forma que nos fica gravada, que vivemos e percorremos 

e que, por sua vez, estrutura a cidade”. O autor questiona: Onde começa a 

individualidade de um facto urbano e que depende? 

Ao facto urbano é atribuído um “valor […] alguns valores e algumas funções originárias 

mantiveram-se, outros mudaram completamente […] no entanto ao facto urbano 

associa-se a questão da memória enquanto produto da coletividade; e da relação que 

nós temos com a coletividade através dele. Sucede ainda que quando o percorremos 

temos experiências diferentes, impressões diferentes”. Este autor concebe assim uma 

“qualidade ao espaço”, determinando o sentido dado pelos antigos na consagração de 

um lugar. (Rossi, 2001, p.31-46) 
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3.2. O SÍMBOLO 

De acordo com a autora Manuela Magalhães6 determina que, símbolo no grego 

significa “reunir, aproximar”. Que é um “sinal ou uma realidade que, conhecida leva ao 

conhecimento de outra desconhecida ou menos conhecida, um sinal que é da ordem 

da conexão, da medição e da significação”. Considera que o símbolo é “a reunião do 

significante e do significado, num objeto concreto, no qual e através do qual se traduz 

uma realidade noutra”. A forma de o significado se expressar é por meio de 

“evocação”. E os símbolos são produzidos pela “imaginação” e o papel do artista é o 

de descobrir analogias e dá-las a conhecer, às vezes entre elementos muito distantes, 

sendo o símbolo o facto unificador entre eles. 

A autora determina que o papel do arquiteto é o de encontrar a linguagem simbólica 

que, em cada cultura, consiga com que as pessoas se sintam identificadas com o 

“espírito do lugar”, transmitindo sentimentos ou evocações que lhes permitam sentir-se 

bem na utilização desse lugar. Com isto, exemplifica que “a calçada, as cantarias de 

calcário e os azulejos são os materiais que, em Lisboa, podem ser considerados como 

os símbolos embora difusos mas facilmente reconhecíveis por quem vive ou conhece 

a cidade. A sua substituição por materiais muito diferentes não poderia deixar de 

concorrer para a sua descaraterização”. Do mesmo modo, “os telhados de telha e as 

mansardas de tão caraterísticos que são foram já denominados como a quinta fachada 

de Lisboa e as vistas que das colinas revelam momentaneamente o tejo, evocam a 

presença permanente do rio como referência fortíssima da cidade”. 

A autora determina assim que “o símbolo substitui a imagem real”, constituindo-se 

como um “sistema de referências”. (Magalhães, 2001, p.38-40) 

3.3. O LUGAR SIMBÓLICO 

“O Lugar é, pois, um instrumento de comunicação, dado que o homem pode 

comunicar por símbolos, coisas significativas deixadas para que o outro veja, ouça ou 

sinta”. (Magalhães, 2001, p.238) 

A autora considera que um dos estudos com grande interesse para a intervenção na 

paisagem é o que assenta no conceito de lugar simbólico, ou seja, sempre que um 

                                            
6
 Manuela Raposo Magalhães – Arquiteta Paisagista, Professora no ISA e no Instituto Superior 

de Agronomia. 
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grupo social escolhe um sítio como lugar; “vê nele muito mais dos que as suas 

caraterísticas naturais e atribui-lhe um significado mítico, transformando esse lugar 

num objeto significante, no qual se reúnem significados provenientes da paisagem em 

que esse lugar se insere”. 

“A relação do homem com os seus lugares e, por meio dos lugares, com os espaços 

assenta no habitar. O relacionamento entre o homem e o espaço não é outra coisa 

senão o habitar pensado essencialmente”. (Heidegger, 2013, p.21) 

A autora revela que o conceito de “coisa” definido por Martin Heidegger teria, segundo 

este autor, contribuído decisivamente para a formulação da teoria do Genius Loci. 

Querendo com isto dizer que, “a coisa reúne o mundo”, ou seja, é aquilo que reúne 

vários significados, através da representação simbólica. 

A autora refere-se também ao conceito de “mundo” de Norberg-Schulz que ajuda a 

compreender a hierarquia das relações entre lugares. Exterior/interior, céu/terra, fazem 

parte de mundos que englobam situações aparentemente opostas. Para este autor: 

“Habitar uma casa significa habitar o mundo” e, “cada situação é simultaneamente 

local e geral”. Considera também “a concentração e o encerramento” como as 

caraterísticas fundamentais dos lugares construídos pelo homem. E define outros 

conceitos, à luz da filosofia fenomenológica, como ponto de partida para os estudos 

sobre o “espirito do lugar”: natural/artificial, horizontal/vertical, exterior/interior.  

Nesta perspetiva, o autor determina que o espaço deixa de ser uma “entidade 

matemática”, para se constituir como uma “entidade existencial”, e o seu caráter passa 

a ser uma das suas caraterísticas fundamentais. De acordo com Norberg-Schulz, a 

estrutura do lugar manifesta-se como “totalidade do meio que engloba os aspetos do 

caráter e do espaço”. Enquanto o “espaço” significa a “organização tridimensional dos 

elementos que compõem o lugar”, o “caráter” significa a “atmosfera geral do lugar” e 

depende da maneira de fazer as coisas. Neste sentido, para este autor “o objetivo 

essencial da arquitetura é o de transformar um sítio num lugar”, ou antes, “de 

descobrir os sentidos potenciais que estão presentes num meio dado à priori”. 

A autora Manuela Magalhães refere-se também a Kevin Lynch, em que este determina 

a orientação e a identificação, como as duas funções psicológicas contidas no ato de 

habitar. Saber-se onde está e saber-se como é um certo lugar. Neste sentido para o 

autor Kevin Lynch, o lugar pode ser “natural” se houver uma predominância de 
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elementos naturais, ou “artificial”, se os elementos construídos pelo homem se 

sobrepõem ao lugar natural, modificando-o profundamente. Assim o caráter dum lugar 

artificial é definido pelo seu “grau de encerramento ou pela sua capacidade de 

abertura”, podendo ir desde o lugar isolado ao lugar com uma certa transparência que 

faz parte duma realidade mais vasta. Para este autor o encerramento é assim 

considerado a qualidade mais evidente de todo o lugar artificial. Pelo que o caráter e 

as propriedades espaciais dum lugar são determinados pelas suas modalidades de 

encerramento (ou abertura). Dependendo estas das linhas de demarcação do espaço, 

determinam outro aspeto do mesmo fenómeno: a orientação espacial. (Magalhães, 

2001, p.236-239) 

Prosseguindo com o autor Kevin Lynch7 este concebe a ideia que, “a cidade é uma 

construção em grande escala no espaço. E que todo o cidadão possui muitas relações 

com algumas partes da sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias e 

significações”. (Lynch, 2008, p.9)  

Para este autor o conceito de “estrutura urbana assente nas ruas e percursos, […] é 

percetível através de longas sequências temporais que, ao contrário da cidade antiga, 

deixou de ser objeto finito, bem delimitado no espaço, para constituir um vasto 

conjunto, nunca acabado e em permanente alteração”. Este autor considera também 

que relativamente aos “utilizadores” da cidade constatou que tem uma “consciência 

percetiva da cidade, variável de individuo para individuo de acordo com fatores que 

vão desde a cultura à utilização que fazem do espaço urbano”. 

A “variabilidade da perceção” levou-o a considerar a cidade, não só como uma 

“entidade física” em si, mas também como uma “imagem” apercebida pelos citadinos. 

É com este pressuposto que desenvolve a “teoria da legibilidade” da cidade, 

considerando “a facilidade com que as partes podem ser reconhecidas e organizadas 

segundo um esquema coerente”. Considera também que a necessidade de 

reconhecer o nosso ambiente e o poder de lhe dar forma são de tal importância […] 

que “a imagem se reveste para o indivíduo de uma importância prática e afetiva”. 

Assim uma “boa imagem” do seu ambiente dá a quem a possui um “sentimento de 

profunda segurança afetiva”. A partir daí ele pode estabelecer uma relação 

harmoniosa com o “mundo exterior”. (Lynch, 2008, p.15-16) 

                                            
7
 Kevin Lynch (1918-1984) – Urbanista Norte-Americano. Responsável pelas obras A IMAGEM 

DA CIDADE e a BOA FORMA DA CIDADE, na forma como as pessoas entendem o espaço, e 
os diferentes ambientes urbanos. 
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4. DOS LUGARES AOS NÃO-LUGARES 

De acordo com o autor Marc Augé8, o lugar é definido como o “lugar antropológico”, 

uma vez que, significa que “é ocupado pelos indígenas que aí vivem, que aí 

trabalham, que o defendem, marcam os seus pontos fortes, vigiam as suas fronteiras, 

mas nele detetam também o traço das potências ctónicas ou celestes, dos 

antepassados e dos espíritos que povoam e que animam a sua geografia íntima […]”. 

Este autor define igualmente que para se compreender o lugar à que ter em conta, a 

“organização do espaço”; caraterizando dois tipos de natureza; uma “natureza 

selvagem”, e outra de “natureza cultivada”. O autor compreende que há que ter em 

conta também a sua “geografia” que contém conceitos; políticos, religiosos, sociais e 

económicos. 

Este autor concebe o lugar quando “alguém o reivindicou e quando alguém o 

reconhece como seu”. Determina que o lugar apresenta uma identidade que lhe é 

própria e que lhe distingue dos outros lugares. A identidade corresponde aquilo que o 

“funda, conserva, reúne e une”; e dele fazem parte aqueles que o vivem e participam 

desse mesmo lugar. 

O autor considera que ao lugar correspondem dois conceitos, “identidade e relação”; a 

identidade é definida de três formas, por ser uma “identidade partilhada”, ou seja, 

“corresponde ao conjunto de um grupo”; “identidade particular”, “de um tal grupo por 

referência a um outro”; e “identidade singular”, “do individuo ou de um grupo de 

indivíduos na medida em que não são semelhantes a nenhum outro”. E que para além 

destas identidades também existe uma outra que corresponde à “identidade 

individual”, ou seja, corresponde ao lugar onde nascemos. “Nascer é nascer num 

lugar”. 

Outro conceito que define o lugar para além de “identitário e relacional” é o conceito de 

“lugar histórico”, que corresponde aos “lugares de memória”, onde reconhecemos os 

seus pontos de referência. São definidos como os lugares onde “neles aprendemos a 

nossa diferença, a imagem do que já não somos”. (Augé, 2013, p.48, Citando: Pierre 

Nora) 

                                            
8
 Marc Augé – (1935-) Antropólogo, Diretor de estudos “Lógica simbólica e ideologia” na École 

des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris e Presidente da mesma de 1985 a 1995, é 
autor de uma consagrada obra.  
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Este autor carateriza o espaço de “espaço geométrico”, assente em três formas 

espaciais; “a linha, a interseção e o ponto de interseção”. A linha corresponde ao 

itinerário, a um eixo ou caminho que atravessa o espaço. A interseção corresponde, 

por exemplo, a praças, onde o homem se reúne, se encontra e se cruza. O ponto de 

interseção relaciona-se com um centro, um espaço de fronteira, um espaço de 

referência que o distingue dos outros. 

Neste sentido o autor revela a importância do desenho da “cidade tradicional” na 

referência ao “centro da vila”; onde geralmente se dispunham de um lado os 

monumentos que simbolizavam a autoridade civil; e de um outro, a igreja integrada 

num recinto de uma praça, onde neste recinto passavam os itinerários que permitiam 

atravessar a cidade. O autor pretende elucidar a importância destes centros por 

qualificá-los de “centros animados”. E que hoje “as cidades novas resultantes de 

urbanismo ao mesmo tempo tecnicista e voluntarista, não proporcionam um 

equivalente aos lugares de vida”. 

O autor determina que a “modernidade” evoca os lugares, “não os apaga mas põe-nos 

em plano recuado”; considera-os como “indicadores do tempo que passa e sobrevive”. 

Identifica no autor Merleau-Ponty a distinção do “espaço geométrico”, o espaço 

anterior considerado de “espaço antropológico” como “espaço existencial”; 

identificando-o como o lugar de uma experiência de relação com o mundo de um ser 

essencialmente situado em relação com o meio”. (Augé, 2007, p.69, Citando: Merleau-

Ponty) 

Refere-se também ao autor Michel de Certeau em que este considera que o espaço é 

um “lugar praticado” e que, “são os transeuntes que transformam o lugar em espaço, a 

rua geometricamente definida como lugar pelo urbanismo”. Para este autor “praticar 

um espaço”, é “repetir a experiência jubilatória e silenciosa da infância”; ou seja, a 

primeira viagem experimental, “a do nascimento como experiência primordial da 

diferenciação, do reconhecimento, considerando-a como a primeira prática no 

espaço”. Recorre à expressão “narrativas do espaço”, determinando-as como 

narrativas que “atravessam”, e que “organizam” os lugares. O espaço como prática 

dos lugares acontece segundo o autor, por meio de uma “deslocação”. Determina que 

“a viagem constrói uma relação fictícia entre o olhar e a paisagem”, e neste sentido, o 

olhar ao fundir-se com a paisagem torna-se o objeto. (Augé, 2007, p.68, Citando: 

Michel de Certeau) 
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O autor Marc Augé para além de definir o conceito do Lugar determina também a 

existência de um outro conceito oposto ao anterior designado-o de o Não-Lugar. 

Considera a “sobremodernidade”, a responsável pela criação dos não-lugares, 

querendo com isto dizer, que não são eles próprios “lugares antropológicos” e que, 

contrariamente à “modernidade”, não integram os “lugares antigos”, ou seja, os 

“lugares de memória”. 

Neste sentido, o autor faz uma crítica aos não-lugares (autoestradas, aeroportos, 

centros comerciais, etc.) argumenta que “já não atravessamos as cidades”, e que o 

“viajante é de certo modo dispensado de parar e até mesmo de olhar”; a “paisagem 

toma as suas distâncias, e os seus pormenores arquiteturais ou naturais tornam-se 

ocasião de um texto, por vezes enfeitado por um desenho esquemático quando se 

verifica que o viajante de passagem não está na realidade em situação de ver deveras 

o ponto notável indicado à sua atenção e se acha por isso condenado a extrair prazer 

da simples notícia da sua proximidade”. O percurso da autoestrada evita todos os 

“lugares nobres” aproxima-nos desses lugares com placas informativas ao longo do 

percurso que se completa quando chegamos às áreas de serviço onde estas 

complementam a informação e tomam cada vez mais o aspeto de “casas de cultura”. 

Com estes “não-lugares” em crescimento o autor determina que a intimidade da vida 

quotidiana começa a perder-se. (Marc Augé, 2007, p.39-65) 

De acordo com a análise dos autores Elisabete Freire9 e Jorge Gonçalves10, estes 

autores determinam que o “não-lugar” é então um novo “protagonista geográfico”, que 

representa a antítese do Lugar. Estes autores consideram que o “não-lugar” foi 

concebido para traduzir a crescente transformação das relações que os indivíduos vão 

estabelecendo com os diferentes espaços construídos (autoestradas, aeroportos, 

centros comerciais, etc.). 

“Quaisquer destes casos representam lugares sem memória e sem história, com 

dificuldade de estimular momentos relacionais, consequentemente, sem possibilidade 

de ser apropriados e de gerarem laços afetivos”. 

Estes autores exemplificam o caso de Lisboa, uma vez que a cidade foi sujeita a 

“grandes transformações urbanísticas gerais decorrentes de grandes eventos ou de 

ajustamentos à pressão para a terciarização intensa que criaram novas 

                                            
9
 Elisabete Freire – Investigadora e Docente da Universidade Lusíada de Lisboa. 

10
 Jorge Gonçalves – Investigador e Docente da Universidade Lusíada de Lisboa. 
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“descentralidades” na Área Metropolitana de Lisboa; completaram-se novas 

acessibilidades na cidade atendendo ao crescimento de automóveis, são exemplo, a 

CRIL e o eixo Norte-Sul passando pelos túneis, viadutos, rotundas, etc.; ao tecido 

urbano foram sendo acrescentados elementos que permitiram o acréscimo de 

velocidade e que vieram a constituir-se como barreiras de difícil passagem para peões 

ou trânsito local. Perdendo assim uma dimensão humana”. 

“A terciarização tem sido a atividade que mais se expandiu nos anos 90 e o seu 

crescimento provocou o esvaziamento residencial e comercial essencialmente no 

centro da Baixa tendo consequências negativas tornando os espaços vazios, com 

pouca vivência e permanência, espaços com pouca circulação”. 

“Os parques verdes cresceram mas a uma escala em que coloca o individuo numa 

posição desconfortável porque este sente dificuldade em criar uma territorialidade 

pessoal com aquele espaço e à noite torna-se um lugar inseguro sendo considerado 

neste sentido um não-lugar”. 

As “grandes superfícies comerciais” criaram o oposto da “antiga rua comercial” na 

lógica da socialização e integração. Tornando-se “espaços impessoais”. 

Os “condomínios fechados” tornaram-se locais de uma “cidade individualista, não 

partilhada e fechada”. As “áreas urbanas portuguesas encontram-se ainda no ciclo de 

expansão dos não-lugares.” Embora se registem já alguns sinais de inversão. A cidade 

precisa de um renascimento do centro histórico e de uma mudança na política da 

cidade na caraterização e personalização e na inversão destes “não-lugares em 

lugares”. (Freire e Gonçalves, 2001, p.27-33)  

A questão do lugar ao não lugar destes autores é pertinente, para que se entenda que 

a evolução da cidade nem sempre gera aspetos positivos. E mais uma vez o objetivo 

deste trabalho remete para o espaço do chão. Talvez a construção de uma cidade 

precise mais, do que ser somente pensada ao nível do plano vertical, e precise de um 

olhar rasteiro, e com isto, mais uma vez pretendo dar relevância ao plano horizontal; o 

espaço do chão. O espaço de relação; de transição, de ligação/união, de continuidade, 

um espaço de significado. 
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5. AS CIDADES TÁTEIS  

De acordo com o Professor Bernardo d´Orey11, a cidade é definida por “cidade tátil”. 

Desse tato é identificado a sua identidade. Este autor considera que “pensar a 

arquitetura é sobretudo pensar cidade”. Identifica que a construção da identidade da 

cidade contemporânea implica “um entendimento do projeto de arquitetura como 

expressão de sensibilidade contextual, de claridade concetual e de uma dimensão 

poética”. Considera também que “o espaço projetado deve articular-se com a 

envolvente física e cultural”. O projeto por “condição culturalmente vinculado” é 

fundamentalmente um sistema de relações. 

Este autor determina também que a construção da identidade tem como objetivo 

promover “cidadãos reflexivos, enamorados pela sua cidade e individualmente com 

sentido de pertença a um todo […]”. E que “os projetos devem clarificar o espaço 

urbano tornando-o apropriável e socialmente partilhável”. Determina que é pelas 

“relações que nós construímos; e é pelas relações que as nossas cidades devem 

evoluir, crescer, e desenvolver-se”; e que “a arquitetura realiza-se em toda a sua 

plenitude como construtora de espaços de relação”. Esses espaços de relação são 

“conquistados porque a paisagem urbana participa”. 

Assim o autor entende a arquitetura como o “espaço do encontro”. E que a partir do 

“espaço público tudo deve adquirir sentido”, o espaço público é o “elemento estrutural 

da cidade”. O espaço público enquanto “vazio que suporta o edificado”, e esse vazio é 

considerado como “a possibilidade das coisas aparecerem”. "Assim na cidade 

consolidada, os sons, os cheiros, as texturas, as cores são absorvidos pelos sentidos 

com uma intensidade infinita. […] Estamos em presença de um lugar construído por 

homens que tiveram a rara sensibilidade de se deixarem tocar pelas forças da vida 

imanentes ao vento, ao mar, ao sol, às plantas, às pedras e de as revelar aos outros. 

[…] As pedras são mudas. Mas objetivamente gritam se houver um homem que 

consiga decifrar a sua linguagem. E toda a linguagem fecunda é sempre indireta. É 

necessária empatia para ouvir a voz da arquitetura”. (d´Orey, 2010, p.47-50) 

  

                                            
11

 Bernardo d´Orey – Professor Doutor Arquiteto na Universidade Lusíada de Lisboa. 
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6. ELOGIO A UM PERCURSO URBANO DESDE O CAIS DA RIBEIRA DAS 

NAUS ATÉ A AVENIDA DA LIBERDADE 

 

Ilustração 6 - Vista sob o Terreiro do Paço, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

A viagem roubada, porque à superfície se pretende livre para os carros. Lá fora, 

poderíamos ser beijados pelo sol depois de um enorme aguaceiro, poderíamos 

perceber o raiar da manhã, as sombras longas da tarde, furar a neblina cedo ou um 

lençol de água de novembro; o cheiro a bolos da padaria poderia ser mais intenso hoje 

do que nunca; e a cidade, o espetáculo dos edifícios atrás das árvores alinhadas, o 

modo da luz, as sombras, na rua transversal que veríamos afastar-se rápida, às vezes 

uma cortina que voasse de um daqueles andares altos, o som das vendedoras, o 

conforto de uma esplanada onde nem sequer pudéssemos parar mas que 

invejássemos. Lá fora, está construído um mundo inteligível e pronto à nossa 

apropriação, compreensão, ao nosso amor militante. Lá fora, há uma enorme rede 

onde depositamos memória e desejo, chama-se cidade, poderia ser Lisboa. Cá dentro 

é só o mundo das trevas, são só as estações iguais intervaladas de negro, é só o 

contrário da cultura, é só o contrário do prazer, é só o contrário da viagem. (Dias, 2001, 

p.33-39) 

De acordo com o autor Manuel Graça Dias o privilégio de desfrutar a cidade, neste 

caso de Lisboa, resultou numa “viagem roubada, porque à superfície se pretende livre 

para os carros”; no entanto hoje, assistimos a um retrocesso de prioridades; e neste 

sentido, pretendo demonstrar a importância do ato de caminhar. “Lá fora, há uma 

enorme rede onde depositamos memória e desejo, chama-se cidade”. (Dias, 2001) 

Considerando a cidade como o “território do andar”, pretendo elucidar pelo registo 

fotográfico como é importante esse território ser contínuo, livre de barreiras, ser um 

território comunicante, de relação e significado. Considerando que “andar é uma arte 

que contém na sua essência a arquitetura e a paisagem […]”. (Oliveira, 2008) 
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6.1. RUA NOVA DO CARVALHO/ RUA COR-DE-ROSA 

 

 
 

Ilustração 7 – Ortofotomapa, Lisboa, Rua Nova do Carvalho, 2012. (Google Inc., 2014) 

“A Rua Cor-de-Rosa é um projeto de intervenção urbana do Atelier do Arquiteto José 

Adrião para a Rua Nova do Carvalho, no Cais do Sodré. O projeto promovido pela 

Câmara Municipal de Lisboa, pela Associação Cais do Sodré e Absolut Vodka, insere-

se na estratégia de reabilitação do bairro.  

Em Dezembro de 2011 a Rua Nova do Carvalho no Cais do Sodré foi pintada de Cor-

de-rosa. A pintura da faixa de rodagem da rua consolidou de um modo eficaz e 

pragmático o desejo de transformação. Criou um espaço público dinâmico, inclusivo, 

aberto e polivalente […]. A cor veio anunciar uma mudança à qual um enorme número 

de pessoas aderiu. A Rua Nova do Carvalho no Cais do Sodré passou a chamar-se de 

Rua Cor-de-Rosa. 

A proposta teve como objetivo fortalecer o seu caráter, dando-lhe continuidade e 

ambição de maior permanência. Propôs-se o nivelamento da faixa de rodagem com os 

passeios laterais, de modo a transformar o espaço existente num espaço público 

continuo e sem barreiras e oito estruturas de tipo Mupis ao longo da rua com o intuito 

de formarem uma galeria ao ar livre”. (José Adrião Arquiteto, 2014)  
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Ilustração 8 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

 

Ilustração 9 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

Direção; Contenção; Cor; Movimento. 
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Ilustração 10 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Continuidade; Enclave; Projeção. 
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Ilustração 11 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

 

Ilustração 12 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

Plasticidade; Movimento; Vibração. 
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Ilustração 13 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço; Permanência. 

 
 

Ilustração 14 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Enfatização. 
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Ilustração 15 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Perspetiva; Projeção. 

 
 

Ilustração 16 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Padrão funcional. 
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Ilustração 17 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 18 - Rua Nova do Carvalho, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

Clareza; Diferenciação. 
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6.2. AVENIDA RIBEIRA DAS NAUS 

 
 

Ilustração 19 - Ortofotomapa, Lisboa, Ribeira da Naus, 2007. (Google Inc, 2014) 

Percursos. 

 
 

Ilustração 20 - Ponte 25 de Abril / Margem Sul, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Projeção; Distância; Contemplação. 
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O Projeto da Avenida da Ribeira das Naus surge com o intuito de recuperar a memória 

da Antiga Ribeira. Do projeto fazem parte a Câmara Municipal de Lisboa, na 

Requalificação do Espaço Público financiado pelo QREN; os ateliês PROAP e Global 

Arquitetura Paisagista como autores do projeto, tendo como cliente a Frente Tejo, 

S.A.. A importância deste espaço resulta na consagração deste enquanto lugar. 

Inicialmente continha uma praia. E com o tempo foi-se transformando. Com os 

Descobrimentos passa a ser um espaço de influência “às rotas marítimas, e o Tejo faz 

a sua ligação aos mares e aos oceanos”. Este espaço era formado pela Casa da India, 

o Palácio Corte Real, pontões e barcos em reparação, os cais e as amarras.  

A Frente Ribeirinha era lugar de embarques e desembarques, e construções de 

estruturas navais. Após o Terramoto são “reforçadas as estruturas de construção 

naval”, os arquitetos pombalinos recuperam o “cais da caldeira; com desenho 

retangular delimitado por paredes de lioz”. Ganha forma uma nova estrutura, a “doca 

seca um espetacular poço integralmente revestido a lioz e rematado por uma 

comporta que permitia a entrada dos barcos e o escoamento das águas”.  

No século XX, a história da Ribeira das Naus sofre uma mudança radical com a 

pressão dos automóveis, “enterrando-se nesse momento a sua memória e o seu 

património”. A zona das docas transforma-se num “terreiro fechado para 

estacionamento junto ao rio, com uma triste faixa arborizada”, a cidade nesse 

momento deixa de ter relações com o rio tejo. 

“Ao longo dos tempos a cidade foi-se construindo ganhando terreno ao rio. Sobre a 

antiga praia foram-se construindo sucessivos aterros abrindo caminhos para barcos de 

maior calado; o novo Projeto parte do atual edificado transformando-o num grande 

jardim onde a história do local e dos vestígios arqueológicos tem lugar de destaque. 

Desde logo desenterrando a doca seca e o cais da caldeira. Recuperando as antigas 

rampas de varadouro e transformando-as em rampas relvadas dedicadas à fruição dos 

lisboetas. A nova Ribeira das Naus deixa a céu aberto parte das infraestruturas 

enterradas do Palácio Corte Real demolido com o terramoto. Os materiais presentes 

são a pedra branca, o lioz; a pedra basáltica; algum relvado; a plantação de espécies 

arbóreas que fazem parte do sítio.  

A antiga praia reaparece agora transformada numa escadaria e permite um suave e 

informal contato com o rio”. (PROAP – Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista) 
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Ilustração 21 - Rio Tejo, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço; Permanência; Quietude. 

 
 

Ilustração 22 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Contemplação; Diálogo. 
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Ilustração 23 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Vibração; Demarcação. 

 
 

Ilustração 24 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Continuidade; Aqui e Além. 
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Ilustração 25 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Eixo; Pontuação. 

 
 

Ilustração 26 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço. 
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Ilustração 27 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Demarcação; Apropriação pelo movimento; Separação; Padrões funcionais. 

 
 

Ilustração 28 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Permanência; Contemplação; Repouso. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  59 

 
 

Ilustração 29 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Relação; Projeção; Diálogo; Inspiração. 

 
 

Ilustração 30 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço. 
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Ilustração 31 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço; Permanência; Contemplação. 

 
 

Ilustração 32 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Pontuação; Movimento. 
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Ilustração 33 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição. 

 
 

Ilustração 34 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Pormenor; Textura. 
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Ilustração 35 - Avenida da Ribeira das Naus, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Memória. 
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6.3. TERREIRO DO PAÇO/ AVENIDA DA LIBERDADE 

 

 

Ilustração 36 – Ortofotomapa, Lisboa, Terreiro do Paço, 2012. (Google Inc, 2014) 

“A requalificação do Terreiro do Paço terminou em 2011. Este espaço foi assumido 

como uma praça monumental, limpa de ordenamentos de forma a fazer realçar a sua 

dimensão e o enquadramento único entre as colinas e o rio. É um espaço de 

contemplação e lazer que tem no cais das colunas um miradouro magnífico e que 

agora é vivido em plenitude. O cais voltou a receber as suas colunas. 

A requalificação desta emblemática praça começou com o condicionamento do 

trânsito no local e nas artérias adjacentes (rua do ouro e da prata), da autoria do ateliê 

Bruno Soares. Em junho de 2012, abriu um novo conjunto de esplanadas nas arcadas 

da ala nascente o que veio a contribuir para uma nova dinamização e vivência da 

praça”. (Projeto de Requalificação da Ribeira das Naus Global, Arquitetura Paisagista) 
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Ilustração 37 - Cais das Colunas, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Projeção; Espaço infinito; Sonoridade; Temperatura; Olfato. 

 
 

Ilustração 38 - Terreiro do Paço, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Praça; Reunião; Receção; Enquadramento; Espaço funcional; Dimensão. 
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Ilustração 39 - Arco da Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 40 - Arco da Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

Espaço funcional; Demarcação; Sequência. 
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Ilustração 41 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação pelo movimento. 

 
 

Ilustração 42 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Perspetiva; Eixo; Direção. 
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Ilustração 43 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Perspetiva. 

 
 

Ilustração 44 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Ritmo; Escala. 
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Ilustração 45 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Projeção; Continuidade. 

 
 

Ilustração 46 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Contenção; Abrigo. 
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Ilustração 47 - Rua Augusta, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Espaço de abertura. 

 
 

Ilustração 48 - Praça D. Pedro IV, Lisboa. (Ilustração nossa) 

Drama; Sonoridade; Espaço funcional; Memória; Ruina. 
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Ilustração 49 - Praça D. Pedro IV, Lisboa. (Ilustração nossa) 

Aproximação. 

 
 

Ilustração 50 - Praça dos Restauradores, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Delimitação do espaço; Pontuação; Velocidade. 
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6.4. AVENIDA DA LIBERDADE/ TERREIRO DO PAÇO 

 
 

Ilustração 51 – Ortofotomapa, Lisboa, Avenida da Liberdade, 2012. (Google Inc, 2014) 

 

Percursos. 

 
 

Ilustração 52 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Eixo; Velocidade. 
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A Avenida surge como um “fato urbano per si, assumindo-se como um elemento 

primário estruturante no desenho da cidade, comportando uma certa intemporalidade 

no processo de transformação urbana da cidade”, que lhe confere uma identidade 

própria. 

A Avenida da Liberdade “preserva nas faixas centrais a preexistência do Passeio 

Público apontado pelo iluminismo do Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina. O 

Passeio, mais do que uma memória perdida no tempo, determinou, com a sua 

dimensão de 300 por 90 metros, o generoso perfil da Avenida e assegurou a vocação 

das atuais faixas centrais como espaços de lazer arborizados. Esta arborização 

confere identidade a Avenida porque lhe garante uma escala humana, quer pela sua 

forma quer pelo seu conteúdo. 

Se olharmos para uma árvore pela sua forma, pelo volume que define no espaço, 

entendemos que a base da copa, a três ou quatro metros do chão, reduz o pé direito 

da cidade para alturas acolhedoras, criando espaço independente da configuração dos 

edifícios”. Desta forma é criado um “espaço de estar” independente dos edifícios. Um 

espaço resguardado do trânsito que garante a permanência das pessoas, uma vez 

ocupado por esplanadas e quiosques. 

A Avenida da Liberdade “garante a convivência de duas escalas: a escala humana e a 

escala da metrópole”. A primeira, absorvida por uma “necessidade de identificação 

com o lugar”, tem sobrevivido ao progresso da segunda, “dominada pelo 

funcionamento da circulação automóvel”. Este convívio de escalas faz da Avenida da 

Liberdade “um dos lugares públicos de exceção na memória e no quotidiano lisboeta”. 

(Roseta, 2005, p.13-17) 
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Ilustração 53 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Passeio público; Escala humana dada pela árvore ao espaço. 

 
 

Ilustração 54 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Indício.  
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Ilustração 55 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Contenção. 

 
 

Ilustração 56 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Atravessamento. 
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Ilustração 57 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Espaço de estadia. 

 
 

Ilustração 58 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição. 
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Ilustração 59 - Travessa da Horta da Cera, Lisboa. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 60 - Travessa da Horta da Cera, Lisboa. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Estreitamento; Relação. 
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Ilustração 61 - Travessa da Horta da Cera, Lisboa. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 62 - Travessa da Horta da Cera, Lisboa. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Estreitamento; Projeção; Intensidade. 
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Ilustração 63 - Travessa da Horta da Cera, Lisboa. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 64 - Travessa da Horta da Cera, Lisboa. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Delimitação do espaço; Profundidade. 
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Ilustração 65 - Rua do Salitre, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 66 - Rua do Salitre, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Afastamento; Reflexos; Aproximação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  80 

 
 

Ilustração 67 - Rua do Salitre, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Espaço de abertura. 
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Ilustração 68 - Avenida da Liberdade, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 

Ilustração 69 - Calçada da Glória, Lisboa. (Ilustração nossa, 

2014) 

Aqui e Além; Distância. 
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Ilustração 70 - Miradouro São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço; Relação. 

 
 

Ilustração 71 - Miradouro São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Acima do nível; Drama. 
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Ilustração 72 - Miradouro São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Acima do nível; Além. 

 
 

Ilustração 73 - Miradouro da Graça, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Posição; Espaço infinito. 
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Ilustração 74 - Miradouro São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Acima do nível; Distância. 

 
 

Ilustração 75 - São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Reflexos; Brilhos; Sonoridade. 
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Ilustração 76 - São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Abaixo do nível; Intensidade; Sombra. 

 
 

Ilustração 77 - Vista sob a Sé do Miradouro São Pedro de Alcântara, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Projeção; Enquadramento; Espaço infinito. 
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Ilustração 78 - Praça Luís de Camões, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Transição; Contenção. 

 
 

Ilustração 79 - Praça Luís de Camões, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Projeção. 
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Ilustração 80 - Rua Garrett, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Delimitação e Apropriação pelo movimento. 

 
 

Ilustração 81 - Rua Garrett, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Pontuação. 
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Ilustração 82 - Rua Garrett, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição; Movimento. 

 
 

Ilustração 83 - Travessa do Carmo, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição; Mudança de função. 
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Ilustração 84 - Largo do Carmo, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Encontro; Abrigo; Espaço funcional. 
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Ilustração 85 - Largo do Carmo, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 86 - Largo do Carmo, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Espaço e infinito; Enclave. 
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Ilustração 87 - Vista sob a Praça D. Pedro IV, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Acima do nível; Espaço funcional; Descoberta. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  92 

 
 

Ilustração 88 - Vista sob a Rua Santa Justa, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 89 - Vista sob a Rua do Carmo, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2014) 

Acima do nível; Eixos; Mudança de direção; Complexidade. 
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Ilustração 90 - Vista sob a Baixa Pombalina/Rio, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Projeção; Intensidade. 
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Ilustração 91 - Rua Augusta Vista de baixo, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 92 - Rua Augusta Vista de cima, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2014) 

Estreitamento; Contenção; Direção. 
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Ilustração 93 - Vista sob o Terreiro do Paço, Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 

Descoberta; Extensão. 

6.5. AVENIDA DA LIBERDADE/ PROJETO DE ESTUDO 

 
 

Ilustração 94 – Ortofotomapa, Lisboa, Avenida da Liberdade, 2012. (Google Inc, 2014) 
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Ilustração 95 - Ortofotomapa, Lisboa, Localização do projeto, 2007. (Google Inc, 2014) 
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O Projeto de estudo situa-se na Avenida da Liberdade em Lisboa, mais propriamente, 

nas traseiras da Cervejaria do Ribadouro. Existem duas ruas que interagem com a 

área de estudo, uma designada de travessa da horta da cera em que esta atravessa e 

divide a área de estudo em dois espaços, e uma outra na traseira designada de rua do 

salitre. 

O projeto abrigou três programas distintos; um hostel, uma guest house, e uma galeria 

de arte. A intenção do projeto foi essencialmente criar espaço livre entre os três 

programas e esse espaço ser o ponto de encontro desses mesmos. Ao caminhar pela 

cidade de Lisboa percebe-se a importância da rua enquanto fato urbano do 

entendimento dos diferentes espaços da cidade. Esta importância dos espaços 

estarem em comunicação e serem de fácil apropriação foi a ideia base na criação do 

projeto. Lisboa carateriza-se por ser uma cidade de percursos, um sobe e desce 

diário, por ser uma cidade de colinas apresenta vários pontos de vista ao ser 

percorrida, apresenta-se como um espaço de cidade comunicante manifestando um 

sentido de intriga/descoberta. 

Assim sendo a primeira forma de atuar na área de estudo foi criar um espaço de 

encontro, um espaço livre, ou seja, um espaço público. Semelhante a uma praça ou 

largo característicos da cidade. 

Esse espaço público sustenta o “chão” do projeto, abriga na sua cave a galeria de arte 

que tem tanto ligação à Avenida como à rua do Salitre. Por cima deste programa 

cresce em altura com o alçado principal para a Avenida o hostel resolvendo-se uma 

primeira área/programa. Paralelamente à travessa da horta da cera, ou seja, à 

segunda área desenvolve-se a Guest house. O projeto resolve assim tanto os três 

programas como cria também espaço público entre eles. Ou seja, cria a ideia de 

espaço de rua, espaço percorrido. Neste sentido uma parte da galeria segue a cota da 

rua pretendendo criar ao ar livre uma galeria de arte para quem vai a passar. 
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Ilustração 96 – Planta da Cobertura Hostel, Guesthouse e Galeria de Arte 
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Ilustração 97 – Planta do Piso 0 Hostel e Guesthouse 

 

 
 

Ilustração 98 - Alçado Principal Hostel e Alçado Lateral Guesthouse 
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Ilustração 99 - Planta do Piso -1 Hostel e Galeria de Arte 
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Ilustração 100 - Corte Longitudinal Hostel e Alçado Lateral Guesthouse 

 

 

 
 

Ilustração 101 - Corte Longitudinal Hostel e Alçado Lateral Guesthouse 
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Ilustração 102 - Alçado Tardoz Guesthouse e Hostel 

 

 

 
 

Ilustração 103 - Corte Transversal Guesthouse/Galeria de Arte e Alçado Tardoz Hostel 
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Ilustração 104 - Alçado Lateral Hostel e Corte Longitudinal Galeria de Arte 

 

 
 

Ilustração 105 - Corte Transversal Hostel e Corte Longitudinal Galeria de Arte 
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Ilustração 106 - Alçado Principal Guesthouse e Corte Longitudinal Galeria de Arte 

 

 
 

Ilustração 107 - Corte Longitudinal Guesthouse e Galeria de Arte 
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Ilustração 108 - Corte Longitudinal Guesthouse e Galeria de Arte 

 

 
 

Ilustração 109 - Planta Piso 1 e 2 Guesthouse e Hostel 
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Ilustração 110 - Planta de Cobertura Guesthouse e Planta Piso 3 Hostel 
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Ilustração 111 - Planta de Cobertura Guesthouse e Planta Piso 4 Hostel 
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6.6. PORTO/ PASSEIO DOS CLÉRIGOS 

 
 

Ilustração 112 – Ortofotomapa, Porto, 2007. (Google Inc, 2014) 

Percursos. 

 
 

Ilustração 113 - Praça D. João I, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Delimitação e Apropriação do espaço. 
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Ilustração 114 - Praça D. João I, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição. 
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Ilustração 115 - Praça D. João I, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 116 - Rua do Bonjardim, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Desníveis; Delimitação de um espaço. 
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Ilustração 117 - Rua Rodrigues Sampaio, Porto. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 118 - Rua Rodrigues Sampaio, Porto. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Aqui e Além; Sinalética desenhada em calçada. 
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Ilustração 119 - Rua Rodrigues Sampaio/Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição do passeio pela mudança de cor da calçada e pela sinalética.  

 
 

Ilustração 120 - Soleira da Rua Rodrigues Sampaio, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição de um espaço público para um espaço privado notável pela variação de 

textura e desenho apresentado na soleira da porta.  
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Ilustração 121 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

A Avenida dos Aliados apresenta a calçada em granito disposta em leque, criando 

movimento e dinamismo àquela avenida, se olharmos a superfície num todo aparenta 

uma sobreposição de pavimentos; Movimento. 

 
 

Ilustração 122 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Reflexos urbanos no chão da cidade. 
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Ilustração 123 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 

Ilustração 124 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 

A dimensão do passeio permite uma mobilidade tranquila na vivência da cidade. 
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Ilustração 125 - Calçada da Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Pormenor da calçada na Avenida dos Aliados.  

 
 

Ilustração 126 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Contenção; Perspetiva. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  116 

 
 

Ilustração 127 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Aproximação. 

 
 

Ilustração 128 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Expansão. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  117 

 
 

Ilustração 129 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Intriga. 

 
 

Ilustração 130 - Avenida dos Aliados, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Território ocupado. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  118 

 
 

Ilustração 131 - Avenida dos Aliados/Rua Ramalho Ortigão, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transições suaves na mudança de percurso. 

 
 

Ilustração 132 - Rua Ramalho Ortigão, Porto. (Ilustração nossa,2014) 

Dois tipos de espaços, ambos com o mesmo tipo de pavimento embora de tons 

diferentes, revelam uma mudança de função. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  119 

 
 

Ilustração 133 - Rua Ramalho Ortigão, Porto. (Ilustração nossa,2014) 

Mudança. 

 
 

Ilustração 134 - Rua do Almada, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Expetativa. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  120 

 
 

Ilustração 135 - Praça D. Filipa de Lencastre, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação pelo movimento; Ritmo. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  121 

 
 

Ilustração 136 - Rua de Ceuta, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 137 - Rua de Ceuta, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Delimitação do espaço; Articulação; Vibração; Textura. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  122 

 
 

Ilustração 138 - Rua de Ceuta, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 139 - Rua da Picaria, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Expetativa; Apropriação pelo movimento; Transição; Além. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  123 

 
 

Ilustração 140 - Rua de Ceuta, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Articulação; Encontro. 

  
 

Ilustração 141 - Rua Avis, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Padrões funcionais. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  124 

 
 

Ilustração 142 - Rua Avis, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

  

Aventura. 

 
 

Ilustração 143 - Rua Avis, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transições; Texturas; Mudança de função. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  125 

 
 

Ilustração 144 - Rua da Fábrica, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 145 - Pavimento na Galeria de Paris, Porto. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Linhas de Força; Demarcação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  126 

 
 

Ilustração 146 - Pavimento na Galeria de Paris, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço. 

  
 

Ilustração 147 - Rua das Carmelitas, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Complexidade; Transições. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  127 

 
 

Ilustração 148 - Rua das Carmelitas, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

  

Padrões funcionais. 

  
 

Ilustração 149 - Rua Senhor Filipe Nery, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transição; Movimento. 

  



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  128 

Ao caminhar pela cidade do Porto descobre-se um projeto de espaço público intitulado 

de “Passeio dos Clérigos”, um projeto do ateliê Balonas e Menano. O novo projeto 

incide na antiga praça mais conhecida por “Praça de Lisboa”, há já algum tempo 

abandonada; ao longo do tempo foi sofrendo alterações na sua fisionomia até à atual 

obra de alteração e ampliação de um edifício destinado ao comércio e respetivos 

serviços. O projeto reforçou a estrutura do parque de estacionamento no subsolo da 

praça, edificou um conjunto de comércio e serviços, e na cobertura desenvolveu um 

jardim relvado com oliveiras contendo três pequenos quiosques. Desta forma criou-se 

um projeto, um espaço comercial aberto aproximando-se do conceito de comércio 

tradicional, idealizado como rua pedonal comercial oferecendo sombra ou abrigo às 

suas atividades e ao mesmo tempo liga-se também fisicamente e visualmente aos 

ícones da cidade.  

  



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  129 

  
 

Ilustração 150 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Articulação; Movimento.  

  
 

Ilustração 151 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação do espaço; Plasticidade. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  130 

 
 

Ilustração 152 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

  
 
Ilustração 153 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 

Distância; Aproximação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  131 

 
 

Ilustração 154 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 155 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Relação; Metamorfose. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  132 

  
 

Ilustração 156 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transformação. 

 
 

Ilustração 157 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Abrigo. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  133 

 
 

Ilustração 158 - Vista para a Capela São José das Taipas, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Distância; Drama. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  134 

 
 

Ilustração 159 - Rua de Trás, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 160 - Vista para o Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

Indício; Brilho. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  135 

 
 

Ilustração 161 - Vista para o Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 162 - Vista para o Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

Movimento; Articulação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  136 

 
 

Ilustração 163 - Pavimento do Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 164 - Pavimento do Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

Extensão; Diferenciação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  137 

 
 

Ilustração 165 - Pavimento do Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

  
 
Ilustração 166 - Vista do Jardim da Cordoaria para a Capela São 

José das Taipas, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Articulação; Textura; Dinamismo. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  138 

 
 

Ilustração 167 - Pavimento do Jardim da Cordoaria, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

  
 
Ilustração 168 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Sequências; Sombra; Escala. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  139 

 
 

Ilustração 169 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Pontuação; Intenção. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  140 

 
 

Ilustração 170 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 171 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Direção; Filtro; Sombra. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  141 

 
 

Ilustração 172 - Pavimento do Passeio dos Clérigos, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

  
 

Ilustração 173 - Vista para a Rua das Carmelitas, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

Texturas; Relação; Acima do nível. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  142 

 
 

Ilustração 174 - Vista para a Rua das Carmelitas, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 175 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Entrelaçamento; Direção; Ligação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  143 

 
 

Ilustração 176 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Acima do nível; Enfatização. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  144 

 
 

Ilustração 177 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 178 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Descida; Degraus; Texturas; Demarcação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  145 

 
 

Ilustração 179 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Encontro; Diálogo. 

 
 

Ilustração 180 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Relação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  146 

 
 

Ilustração 181 - Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 

Ilustração 182 - Torre dos Clérigos, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Imediaticidade; Escala; Ícone. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  147 

 
 

Ilustração 183 - Rua das Carmelitas, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Transições. 

 
 

Ilustração 184 - Rua das Carmelitas, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Afastamento. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  148 

  
 

Ilustração 185 - Vista para a Igreja da Nossa Senhora do Carmo, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Extensão; Além. 

 
 

Ilustração 186 - Pavimento da Praça de Gomes Teixeira, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Ocupação; Movimento. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  149 

 
 

Ilustração 187 - Pavimento da Praça de Gomes Teixeira, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

  
 
Ilustração 188 - Pavimento da Praça de Gomes Teixeira, Porto. 

(Ilustração nossa, 2014) 

Vibração; Textura; Reflexo. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  150 

 
 

Ilustração 189 - Rua de Carlos Alberto, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

  
 
Ilustração 190 - Rua de Carlos Alberto, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

Pontuação; Focalização. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  151 

  
 

Ilustração 191 - Praça Carlos Alberto, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

Marcação.  

 
 

Ilustração 192 - Praça Carlos Alberto, Porto. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Focalização. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  152 

 
 

Ilustração 193 - Rua de Carlos Alberto, Porto. (Ilustração nossa, 

2014) 

  
 

Ilustração 194 - Torre/Passeio dos Clérigos, Porto. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Mudança de direção; Abrigo; Projeção; Descoberta. 

  



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  153 

6.7. COIMBRA/ MEMORIAL AO POETA MIGUEL TORGA 

 
 

Ilustração 195 – Ortofotomapa, Coimbra, 2012 (Google Inc, 2014) 

Percursos. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  154 

 
 

Ilustração 196 - Travessa da Rua do Norte, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 197 - Vista para o Museu Machado de Castro, 

Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Visão Serial. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  155 

 
 

Ilustração 198 - Museu Machado de Castro, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Visão Serial. 

 
 

Ilustração 199 - Vista do Museu Machado de Castro, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Visão Serial. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  156 

 
 

Ilustração 200 - Rua Beco de Cima, Coimbra. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 201 - Rua Beco de Cima, Coimbra. (Ilustração nossa, 

2014) 

Transições; Materiais; Apropriação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  157 

 
 

Ilustração 202 - Rua do Arco Almedina/Rua Fernandes Tomás, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Expressão; Modelação. 

 
 

Ilustração 203 - Rua do Arco Almedina/Rua Fernandes Tomás, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Articulação; Plasticidade. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  158 

 
 

Ilustração 204 - Rua do Arco Almedina, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 205 - Rua do Arco Almedina, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Recintos; Enclaves. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  159 

 
 

Ilustração 206 - Rua do Arco Almedina, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 207 - Rua do Arco Almedina, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Apropriação pelo movimento. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  160 

 
 

Ilustração 208 - Rua do Arco Almedina, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 209 - Rua Eduardo Coelho, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Particularidades; Eixos. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  161 

 
 

Ilustração 210 - Rua Eduardo Coelho, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Mudança; Ritmo. 

 
 

Ilustração 211 - Rua Eduardo Coelho, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Direção. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  162 

 
 

Ilustração 212 - Rua das Padeiras, Coimbra. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 

Ilustração 213 - Rua Eduardo Coelho, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Indicio. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  163 

 
 

Ilustração 214 - Recinto Junto ao Largo do Poço, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Recinto. 

 
 

Ilustração 215 - Rua Colégio Novo, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Articulação. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  164 

 
 

Ilustração 216 - Rua Colégio Novo, Coimbra. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 217 - Rua Colégio Novo, Coimbra. (Ilustração nossa, 

2014) 

Indícios. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  165 

 
 

Ilustração 218 - Faculdade de Direito e Reitoria da Universidade de Coimbra, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Extensão. 

 
 

Ilustração 219 - Faculdade de Direito e Reitoria da Universidade de Coimbra, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Direção; Transição. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  166 

 
 

Ilustração 220 - Faculdade de Direito e Reitoria da Universidade de Coimbra, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Distância. 

 
 

Ilustração 221 - Faculdade de Direito e Reitoria da Universidade de Coimbra, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Intriga. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  167 

 
 

Ilustração 222 - Vista sob o rio na Faculdade de Direito e Reitoria da Universidade de Coimbra, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Descoberta; Expansão. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  168 

 
 

Ilustração 223 - Rua Ferreira Borges, Coimbra. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 

Estreitamentos; Além. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  169 

 
 

Ilustração 224 - Rua Ferreira Borges, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação pelo movimento. 
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Ilustração 225 - Memorial ao Poeta/Escritor Miguel Torga, 

Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Direção; Relação. 
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Ilustração 226 - Memorial ao Poeta/Escritor Miguel Torga, Coimbra. (Ilustração nossa, 2014) 

Descoberta; Memorial. 

6.8. FARO/ VILA ADENTRO 

 
 

Ilustração 227 - Ortofotomapa, Faro, 2007. (Google Inc, 2014) 

Percursos. 
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Ilustração 228 - Rua de Santo António/Rua Vasco da Gama, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Perspetivas. 

 
 

Ilustração 229 - Rua de Santo António, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Distância; Direção. 
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Ilustração 230 - Rua de Santo António, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Indício. 

 
 

Ilustração 231 - Rua de Santo António, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Indício. 
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Ilustração 232 - Rua de Santo António, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Encontro; Demarcação. 

 
 

Ilustração 233 - Rua Dom Francisco Gomes/Rua Tenente Valadim, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Estreitamentos. 
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Ilustração 234 - Rua Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Drama. 

 
 

Ilustração 235 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Reflexos urbanos no chão da cidade. 
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Ilustração 236 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Apropriação pelo movimento. 
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Ilustração 237 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração 

nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 238 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Direção; Ritmo; Demarcação. 
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Ilustração 239 - Marina/Praça Dom Francisco Gomes, Faro. 

(Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 240 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração 

nossa, 2014) 

Eixo; Ritmo; Direção. 



Chão de Lisboa - um percurso: elogio a um percurso urbano desde o Cais da Ribeira das Naus até a Avenida da 
Liberdade 

Cátia Pessanha Baptista Filipe  179 

 
 

Ilustração 241 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Aproximação. 
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Ilustração 242 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 243 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Enclave. 
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Ilustração 244 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Drama. 

 
 

Ilustração 245 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Pavimento; Direção. 
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Ilustração 246 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Intriga. 
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Ilustração 247 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 248 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Indício; Distância. 
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Ilustração 249 - Largo da Sé, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Relação; Volumes. 
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Ilustração 250 - Largo da Sé, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 251 - Largo da Sé, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Degraus; Expressão; Demarcação. 
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Ilustração 252 - Largo da Sé, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 

Ilustração 253 - Largo da Sé, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Unidade; Metamorfose. 
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Ilustração 254 - Rua Monsenhor Boto, Faro. (Ilustração nossa, 

2014) 

 
 
Ilustração 255 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Deambulação; Encontro. 
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Ilustração 256 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

 
 
Ilustração 257 - Rua do Município, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Perceção; Enquadramento. 
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Ilustração 258 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Ritmo; Direção. 

 
 

Ilustração 259 - Praça Dom Francisco Gomes, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Distância. 
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Ilustração 260 - Rua Ivens, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Aproximação. 

 
 

Ilustração 261 - Rua Ivens, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Permanência; Estadia. 
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Ilustração 262 - Rua Ivens, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Função. 

 
 

Ilustração 263 - Rua Tenente Valadim/Travessa Ivens, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Afastamento. 
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Ilustração 264 - Rua Tenente Valadim/Travessa Ivens, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Entrelaçamento. 

 
 

Ilustração 265 - Rua Tenente Valadim/Travessa Ivens, Faro. (Ilustração nossa, 2014) 

Encontro; Projeção. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminhar produz lugares… 

Relembrando o Mito de Caim e Abel em que este determinou os dois modos iniciais de 

habitar o mundo, e por sua vez, de conceber o espaço, também correspondeu à 

determinação da “chave arquitetónica na construção do espaço simbólico”. 

Esta construção simbólica do espaço resultou com Abel e a sua atividade de caminhar 

através da paisagem, na construção de um sistema de referências entre a natureza e 

a vida. Deste modo o “tempo livre” de Abel correspondeu assim à primeira construção 

de um “universo simbólico em torno de si”, e ao mesmo tempo derivou num “primeiro 

mapeamento do espaço”, surgindo deste modo o nascimento da arquitetura da 

paisagem. 

Esta forma de habitar o mundo através do ato de caminhar ressalta um outro conceito 

da arquitetura. Embora a arquitetura seja concebida para um “espaço do estar”, na 

construção física de um espaço e de uma forma, também pode ser entendida 

enquanto um “espaço do ir”. Desta forma o caminhar mesmo não sendo uma 

construção física do espaço implica uma transformação do lugar e dos seus 

significados, pela perceção recebida ao atravessá-lo. 

Esta atividade de caminhar através da paisagem resultou num espaço imaterial com 

significados que podem ser simbólicos, religiosos ou um simples meio estético e 

poético de habitar o mundo. 

O percurso é entendido como o “primeiro sinal antrópico capaz de insinuar uma ordem 

no caos natural”. O espaço deixa de ter um uso meramente utilitário, para se tornar, 

num espaço fisico onde se atribui significados. E de um espaço quantitativo 

transforma-se num espaço qualitativo. O percurso pode ser entendido; como uma 

ação no espaço, como objeto arquitetónico e ainda como uma estrutura narrativa. 

Pode ser definido como uma “singularidade poética arquitetónica”, uma vez que, é a 

partir da nossa experiência individual que habitamos esse espaço, uma experiência 

que é singular e que depende de cada individuo. 

Este processo de caminhar através da paisagem também está presente na obra do 

artista Richard Long uma vez que, este utiliza a atividade do caminhar como uma 
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forma de fazer arte com o intuito de manter as pessoas em contato com os sentidos, 

ou seja, com o mundo real. A linha é assumida como escultura e o caminhar como a 

ação. 

“Uma paisagem nunca vista é uma grande felicidade, e em cada volta há sempre algo 

de novo”. (Thoreau, 2013, p.25) 

Da mesma forma para o escritor Henry David Thoreau considera que “o homem deve 

passar mais tempo com a natureza e para isso são necessários o ócio, a liberdade e a 

independência para esse ofício”. Considera que o caminhar sobre a natureza deve ser 

feito na “união entre o espirito e a mente, se a mente não acompanha o corpo não está 

consciente”. A sua caminhada através da paisagem tem um sentido moral, uma vez 

que, considera “o homem como uma parte, ou parcela da natureza e não um mero 

membro da sociedade”, o homem deve tomar consciência do rumo dos seus próprios 

passos. Querendo com isto dizer que o dominio exercido da civilização sobre a 

natureza é considerado como o caminho mais errado a seguir; entende que “a 

natureza encerra um subtil magnetismo que, se inconscientemente nos render-mos a 

ele, dará um rumo aos nossos passos; (…) existindo um caminho certo”. O homem 

deve entender que “desligar-se do mundo natural, e da espiritualidade que este 

encerra, e subvertê-lo ou estar excessivamente preso à civilização redundam na perda 

de capacidades vitais, na degradação de instintos vitais e no declinio civilizacional”. 

“Quando se viaja em direção a um objetivo, é muito importante prestar atenção ao 

caminho. O caminho é que nos ensina sempre a melhor maneira de chegar, e 

enriquece-nos enquanto o cruzamos”. (Coelho, 2005, p.40) 

Caminhar neste trabalho significou viajar pela cidade. E dessa viagem fica uma 

reflexão sobre a construção dos seus lugares a partir do chão da cidade.  

Este relevo ao espaço do chão, é dado por ser o espaço dos nossos passos, o espaço 

da nossa experiência. Por conseguinte determinou-se o conceito de cidade chão. A 

cidade chão teve como intenção nos mostrar como os espaços públicos nela são 

fundamentais para a nossa apropriação; o nosso habitar. 

A cidade chão é aqui entendida como o espaço do encontro, o espaço da relação. 

Este contato entre nós e o espaço fecundo em experiências físicas, visuais, 

emocionais que nos alimentam a nossa imaginação. Esta forma cenográfica de habitar 
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a cidade, esses “espaços sequenciais” que ela nos oferece no caminhar permitem-nos 

o entendimento da sua estrutura. Neste processo de caminhar evocam-se mitos, 

memórias que dão sentido aos espaços construídos. 

O espaço do chão pretende ser um sistema de referências da cidade. Este espaço 

enquanto “entidade existencial”, como o lugar de “reinvenção criativa”. Uma vez que 

os pavimentos podem resultar como elos de “conexão simbólica”, pois consagram pelo 

desenho e materialidade “estruturas continuadas no espaço significante”, cuja 

expressão plástica possibilita a consagração dos “territórios do andar enquanto 

registos mnemónicos da cidade”. 

Assume-se a viagem quando se constrói esta relação entre o olhar e a paisagem. 

O espaço público enquanto “vazio que suporta o edificado”, e esse vazio considerado 

como “a possibilidade das coisas aparecerem”. O chão da cidade enquanto expressão 

material de um lugar. 

“O Lugar é, pois, um instrumento de comunicação, dado que o homem pode 

comunicar por símbolos, coisas significativas deixadas para que o outro veja, ouça ou 

sinta”. (Magalhães, 2001, p.238) 

A cidade chão enquanto estrutura horizontal assume um papel determinante na 

construção dos lugares porque remete ao nosso contato físico com o lugar. A nossa 

consciência fisica do espaço e neste sentido deve promover “cidadãos reflexivos, 

enamorados pela sua cidade e individualmente com sentido de pertença a um todo”. 

O espaço do chão enquanto espaço de encontro, uma vez que, é pelas “relações que 

nós construimos, e é pelas relações que as nossas cidades devem evoluir, crescer, e 

desenvolver-se, e que a arquitetura realiza-se em toda a sua plenitude como 

construtora de espaços de relação. Esses espaços de relação são conquistados 

porque a paisagem urbana participa; e apartir do espaço público tudo deve adquirir 

sentido”. 

Neste sentido o ato de caminhar assume-se como o meio através do qual é possível 

descobrir essa estrutura da cidade enquanto “território do andar”. O “espaço do ir” de 

Abel e o seu “tempo livre”; a caminhada de Thoreau, deve refletir-se hoje e no futuro 

como forma através da qual é possivel descobrir um universo simbólico no espaço do 

chão, no espaço das nossas cidades. 
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Os nossos passos são livres…e a cidade deve oferecer essa liberdade, conquistando-

se assim a cidade chão! 

 
Ilustração 266 – O meu reflexo no Chão da Cidade. (Ilustração nossa, 2014) 
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