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“Projectar, planear, e desenhar, não deverão traduzir-se 

para o arquitecto na criação de formas vazias de sentido, 

impostas por capricho da moda ou por capricho de 

qualquer outra natureza. As formas que ele criará 

deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua 

visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto 

deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que 

conhecer e ser se confundem…”. (Távora, 2006) 
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RESUMO 

 

 Este trabalho aborda a questão do edifício icónico e o desenvolvimento das 

cidades em função dos diferentes programas associados a uma imagem representativa 

de uma cidade, uma marca, um modelo, um modo de vivência ou as mudanças sociais e 

familiares sobre o tema consumo. 

 Projetar um espaço para o comércio, seja uma loja de rua ou um centro 

comercial, é um desafio que vai além das fronteiras do projeto, isto porque, a constante 

mudança do modo de vida, da forma de consumir, das necessidades e as facilidades que 

hoje temos para adquirir qualquer tipo de produto é um dado mutável. 

 O arquiteto precisa enquadrar a problemática da conceção de espaço comercial 

numa dinâmica mais ampla, precavendo o possível desenvolvimento das dinâmicas 

comercias e proteger as necessidades básicas associadas a um layout comercial. Haverá 

sempre uma relação própria e estreita entre o espaço privado e o espaço público. 

 Durante os últimos anos, as localizações dos espaços de comércio sofrem 

diversas alterações, quer ao nível do formato físico, como também pela regressão das 

periferias para os centros urbanos, desenvolvido por políticas de dinamização e 

crescimento do centro das cidades. 

 Nós arquitetos, temos a responsabilidade de projetar novas formas de 

comercializar, procurando estar atentos ás constantes alterações nos conceitos de 

comércio. 
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ABSTRACT 

 

This paper addresses the issue of iconic building and the development of cities 

based on the different programs associated with a representative image of a city, a 

brand, a model, a way of living or social and family changes on the theme of 

consumption. 

Designing a space for commerce, be it a street store or a shopping center, is a 

challenge that goes beyond the project's boundaries, because the constant change in the 

way of life, the way of consuming, the needs and the facilities that Today we have to 

acquire any kind of product is a changeable data. 

The architect needs to frame the problem of commercial space design in a 

broader dynamic, preventing the possible development of commercial dynamics and 

protecting the basic needs associated with a commercial layout. There will always be a 

close and proper relationship between private and public space. 

Over the last few years, the locations of the trade spaces have changed in terms 

of both their physical format and the regression of the peripheries to urban centers, 

developed by policies for the dynamization and growth of the city center. 

We architects have a responsibility to design new ways of marketing, trying to 

be aware of the constant changes in the concepts of commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: 

Icon, Place, Shop, Street, City, Commerce 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu orientador, Professor Doutor Francisco Peixoto Alves, pelo 

apoio, correção e incentivo demonstrado ao longo deste trabalho. Obrigado a todos os 

professores que durante todo o processo de formação contribuíram para o meu 

enriquecimento académico e pessoal. 

 

Á minha família, em especial á minha Esposa, Andreia, pelo apoio constante 

neste processo para concluir uma etapa a algum tempo adiada. Foi a personificação de 

insistência, perseverança, força, dedicação e do nunca desistir. Um muito Obrigado. 

 

Não menos importante, as minhas filhas, Inês e Matilde, pelas horas 

“dispensadas” de estar com o pai, para conseguir dedicar tempo e esforço na realização 

desta dissertação. 

 

Aos meus pais, pelo esforço realizado durante os anos de formação. 

 

 



X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XI 

 

INDICE 

 

 

RESUMO ......................................................................................................................... V 

ABSTRACT ................................................................................................................. VII 

 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................. IX 

 

INDICE .......................................................................................................................... XI 

INDICE DE IMAGENS ............................................................................................. XIII 

 

INTRODUÇÃO GERAL ............................................................................................. 21 

 

1. O EDÍFICIO ICÓNICO .......................................................................................... 27 

1.1. Da origem à sua afirmação .................................................................................. 27 

1.2. A Importância no desenvolvimento da estrutura da cidade: O lugar .................. 61 

1.3. Diferentes tipologias de edifício icónico ............................................................. 67 

 

2. O COMÉRCIO EM EDIFÍCIOS ICÓNICOS ....................................................... 77 

2.1. As lojas e os diferentes Formatos ........................................................................ 77 

2.1.1. Diferentes tipologias comerciais .................................................................. 80 

Loja de Proximidade ............................................................................................... 82 

Mercado .................................................................................................................. 90 

As Ruas Comerciais ............................................................................................... 93 

Supermercado ......................................................................................................... 94 

Hipermercado ......................................................................................................... 96 

Centros Comerciais ................................................................................................ 99 

2.2. O percurso do comércio de retalho em Portugal através de diferentes formas 

arquitetónicas ............................................................................................................ 105 

2.3. Programas de revitalização e dinamização dos centros Urbanos em Portugal 

(PROCOM e URBCOM) ......................................................................................... 121 

 

CONCLUSÃO ............................................................................................................. 129 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 131 



XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XIII 

 

INDICE DE IMAGENS 
 

1. Museu Guggenheim, Bilbao. ................................................................................................................ 27 

fonte: Iker Merodio, Museu Guggenheim Bilbao, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/786175/ 
2. MAAT, Lisboa. ..................................................................................................................................... 28 

fonte: Arlindo Camacho, MAAT, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url https://www.timeout.pt/lisboa/pt/museus/maat-museu-de-arte-

arquitetura-e-tecnologia  

3. Landmarks – Kevin Lynch .................................................................................................................. 29 

fonte: Kevin Lynch, Landmarks, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url https://ahbelab.com/2015/09/08/the-image-of-the-city/ 
4. Rem Koolhaas. A Cidade do Globo Cativo (1972). ............................................................................ 29 

fonte: Rem Koolhaas, Globo Cativo, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.188/5916 
5.   Allianz Arena, Alemanha. Pierre de Meuron & Jacques Herzog (2006). ...................................... 30 

fonte: Henrik Schipper, Allianz Arena, Munich, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url https://www.jung.de/pt/7988/referencias/allianz-arena-munich/2254/ 
6. BMW Welt, COOP HIMMELB(L)AU - Munique, Alemanha. ........................................................ 30 

fonte: BMW Group, BMW MUSEUM AND BMW WELT, consultado em Janeiro 2019  

disponível em WWW url http://www.architectural-holidays.com/venues/bmw-museum/ 

7. Centre Pompidou. Paris, França. ........................................................................................................ 31 

fonte: S.A., Centre Pompidou, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url https://www.pinterest.com/pin/269793833899467428 
8. Pirâmide do Louvre. Paris, França. .................................................................................................... 31 

fonte: Joanna Madloch, A Pirâmide do Louvre, consultado em Fevereiro 2019 

disponível em WWW url http://passeiosculturaisemparis.blogspot.com/2017/07/a-piramide-do-

louvre.html 

9. Duomo de Florença............................................................................................................................... 32 

fonte: spooh, A inigualável cúpula do Duomo, de Florença, consultado em Fevereiro 2019 

disponível em WWW url https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/piacere-italia/tudo-que-voce-

precisa-saber-para-visitar-o-duomo-de-florenca/ 

10. Casa da Música. Postal da Cultura da Cidade do Porto. ................................................................ 32 

fonte: Marinho Paiva, Vista panorâmica do exterior, consultado em Fevereiro 2019 

disponível em WWW url https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_M%C3%BAsica 
11.Torre Eiffel - Paris, França. ............................................................................................................... 33 

fonte: S.A., consultado em Fevereiro 2019 

disponível em WWW url https://www.getyourguide.com/paris-l16/-t196223/?utm_force=0 

12. Sagrada Família - Barcelona, Espanha. ........................................................................................... 33 

fonte: Neale Clark, La Sagrada Familia, consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://www.architecturaldigest.com/story/incomplete-la-sagrada-

familia-barcelona-construction-permits 

13. Logotipo da Casa da Música, Porto. ................................................................................................. 34 

fonte: S.A., consultado em Março 2019 

disponível em WWW urlhttps://www.casadamusica.com/ 

14. Biblioteca Laurenziana, Ricetto (interior). ...................................................................................... 38 

fonte: S.A., consultado em Março 2019 

disponível em WWW url http://www.storiaeconservazione.unirc.it/Docenti/Martino/CEGA/ 

immagini/11-12/?C=S;O=A 

 

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/museus/maat-museu-de-arte-arquitetura-e-tecnologia
https://www.timeout.pt/lisboa/pt/museus/maat-museu-de-arte-arquitetura-e-tecnologia
https://ahbelab.com/2015/09/08/the-image-of-the-city/
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.188/5916
https://www.jung.de/pt/7988/referencias/allianz-arena-munich/2254/
https://www.pinterest.com/pin/269793833899467428
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/piacere-italia/tudo-que-voce-precisa-saber-para-visitar-o-duomo-de-florenca/
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/piacere-italia/tudo-que-voce-precisa-saber-para-visitar-o-duomo-de-florenca/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_M%C3%BAsica


XIV 

 

15. San Lorenzo Sagrestia Nuova Firenze .............................................................................................. 39 

fonte: Tubantia, San Lorenzo Sagrestia Nuova Firenze, consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Lorenzo_Sagrestia_ 

Nuova_Firenze.JPG 

16. Basílica de Roma. ............................................................................................................................... 40 

fonte: vvoe, Basílica de San Pedro, consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://www.romando.org/basilica-de-san-pedro/ 

17. Plano de Sisto V, diagrama realizado por Sigfried Giedion. .......................................................... 42 

fonte: S.A., consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://ar.pinterest.com/pin/258605203584120165/ 

18. Igreja de Santa Maria in Campitelli, Roma. .................................................................................... 43 

fonte: S.A., Chiesa Santa Maria in Portico in Campitelli , consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g187791-

d246169-i256586184-Chiesa_Santa_Maria_in_Portico_in_Campitelli-Rome_Lazio.html 

19. Igreja de Santa Maria in Campitelli, Roma. .................................................................................... 43 

fonte: S.A., consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://www.romeartlover.it/Vasi117.html 
20. Planta da Basílica de São Pedro, Roma. ........................................................................................... 44 

fonte: S.A., Giovanni Battista Nolli-Nuova Pianta di Roma (1748), consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://pt.wikipedia.org/wiki/Basílica_de_São_Pedro 

21. Observatório Einstein, Potsdam. Erich Mendelsohn (1919-1921) .................................................. 45 

fonte: Doris Antony, Segunda visão da torre, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_Einstein#/ 

22. Terminal da TWA no aeroporto JFK, Nova York. Aero Saarinen (1956-1962) ........................... 46 

fonte: S.A., TWA Hotel, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/a20922293/ 

23. Pato e Galpão decorado. Ilustração de Apreendendo com Las Vegas. .......................................... 47 

fonte:S.A. "Pato" versos "galpão decorado", consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/798578 

24. Planta e Alçados do Pavilhão de Vidro, Bruno Taut. Exposição de Werkbund. .......................... 48 

fonte: Bruno Taut, consultado em Abril 2019 

disponível em WWW url https://www.pinterest.com/pin/388646642827324338/ 

25. Pavilhão de Vidro, Bruno Taut. Exposição de Werkbund.............................................................. 48 

fonte: Werkbundarchiv, consultado em Abril 2019 

disponível em WWW url https://www.1843magazine.com/design/i-wish-id-done-that/eric-parry-

on-the-glashaus 

26. Pavilhão da Philips, Exposição Universal de Bruxelas. Le Corbusier (1958) ................................ 49 

fonte: S.A., Pavilhão Philips Expo 58 / Le Corbusier e Iannis Xenakis, consutado em Abril 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/01-110968 

27. Capela de Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Le Corbusier (1950-1955) ..................................... 50 

fonte: Luke Stearns, Capela de Ronchamp, consultado em Agosto de 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/01-16931 

28. Catedral de Brasília, Óscar Niemeyer. ............................................................................................. 51 

fonte: Gonzalo Viramonte, Catedral de Brasília, consultado em Agosto de 2019  

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/782719 
29. Tempo de Lótus (1976-1986), Fariborz Sahba. Nova Déli. ............................................................. 52 

fonte: Jeremy Vandel, Lotus Temple, consultado em Agosto de 2019 

disponível em WWW url https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_L%C3%B3tus 
30. Le Corbusier (1887-1965). ................................................................................................................. 52 

fonte: S.A., Le Corbusier (1964), consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 
31.Le Modulador, Le Corbusier .............................................................................................................. 53 

fonte: S.A., Le Modulor, consultado em Agosto de 2019 

https://www.romeartlover.it/Vasi117.html
https://www.1843magazine.com/design/i-wish-id-done-that/eric-parry-on-the-glashaus
https://www.1843magazine.com/design/i-wish-id-done-that/eric-parry-on-the-glashaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier


 

 

 

 

XV 

 

disponível em WWW url http://www.fondationlecorbusier.fr 

32. Museu Guggenheim de Nova York, Frank Lloyd Wright. ............................................................. 54 

fonte: Laurian Ghinitoium, Museu Guggenheim de Nova York, consultado em Agosto 2019. 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/789219  

33. Terminal TWA, Eero Saarinen (1956-62) ........................................................................................ 54 

fonte: Max Touhey, Interiores Terminal TWA, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/799834/ 
34. Aeroporto de Dulles, Eero Saarinen. ................................................................................................ 55 

fonte: Deane Madsen, Dulles International Airport, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.reddit.com/r/brutalism/comments/5cw69z 

35. Opera de Sydney. ................................................................................................................................ 55 

Fonte: Neomam Studios, Sydney Opera House, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/911774/ 

36. Arquiteto Le Corbusier. ..................................................................................................................... 56 

Fonte: Michel Sima / Getty, Le Corbusier no ateliê de Paris, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://expresso.pt/sociedade/2015-08-29-No-mundo-de-Le-Corbusier-

o-arquiteto-estrela- 

37. Villa Savoye, Le Corbusier. ............................................................................................................... 57 

fonte: August Fischer, Villa Savoye, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.dezeen.com/2016/07/31/villa-savoye-le-corbusier-poissy-

france-modernist-style-unesco-world-heritage/ 

38.Centro Georges Pompidou, Paris. Renzo Piano e Richard Rogers (1972-78) ................................ 59 

fonte: Manolo Blanco, Centro Georges Pompidou, consultado em Março 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/01-41987 

39. Claes Oldenburg (1976) ..................................................................................................................... 60 

fonte: John Vosburgh, Clothespin, consultado em Agosto 2019  

disponível em WWW url https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-claes-oldenburgs-

supersized-pop-sculptures-made-public-art-fun 

40. Casa da Música, Porto. ...................................................................................................................... 62 

fonte: Philippe Ruault, Casa da Música / OMA, consultado em Agosto de 2019 

disponível em WWW url https://www.archdaily.com.br/br/765378 
41. Esquisso do Museu de Serralves da autoria do arquiteto Siza Vieira ............................................ 66 

fonte: Siza Vieira, Esquisso de Siza Vieira DR, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.publico.pt/2015/09/23/p3/noticia/esbocos-privados-de-

dez-arquitectos-expostos-em-coimbra-1824294 

42. Bairro da Bouça, Álvaro Siza Vieira, Porto. .................................................................................... 68 

fonte: João Rios, Bairro da Bouça, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://olhares.sapo.pt/bairro-da-bouca-architect-alvaro-siza-vieira-

foto7989575.html 

43. Sede da Vodafone, Barbosa & Guimarães Arquitectos, Porto. ...................................................... 69 

fonte: Fernando Guerra e Sérgio Guerra, A Sede da Vodafone em Portugal, consultado em 

Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://www.engenhariaeconstrucao.com/2011/02/nova-sede-da-

vodafone.html 

44. Museu Guggenheim, Frank Gehry, Bilbao. ..................................................................................... 71 

fonte: S.A., El Museo Guggenheim Bilbao, consultado em Outubro 2019 

disponível em WWW url https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio  

45. Estação do Oriente, Santiago Calatrava, Lisboa. ............................................................................ 72 

fonte: Martín Gómez Tagle, OrienteMGT, consultado em Agosto 2019  

disponível em WWW url https://en.wikipedia.org/wiki/Gare_do_Orient 

 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-claes-oldenburgs-supersized-pop-sculptures-made-public-art-fun
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-claes-oldenburgs-supersized-pop-sculptures-made-public-art-fun
https://www.publico.pt/2015/09/23/p3/noticia/esbocos-privados-de-dez-arquitectos-expostos-em-coimbra-1824294
https://www.publico.pt/2015/09/23/p3/noticia/esbocos-privados-de-dez-arquitectos-expostos-em-coimbra-1824294
https://olhares.sapo.pt/bairro-da-bouca-architect-alvaro-siza-vieira-foto7989575.html
https://olhares.sapo.pt/bairro-da-bouca-architect-alvaro-siza-vieira-foto7989575.html
https://www.engenhariaeconstrucao.com/2011/02/nova-sede-da-vodafone.html
https://www.engenhariaeconstrucao.com/2011/02/nova-sede-da-vodafone.html


XVI 

 

46. Livraria Lelo, Porto............................................................................................................................ 74 

fonte: Daniel Rodrigues, Livraria Lello, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.flickr.com/photos/visitportoandnorth/39455247704 

47. Mercado do Bolhão, Porto (Médio Formato) ................................................................................... 77 

fonte: S.A., consultado em Agosto 2019 

 disponível em WWW url https://www.portugaldenorteasul.pt/4865/visita-o-mercado-bolhao-no-

porto 
48. The Dubai Mall (Grande Formato) .................................................................................................. 78 

fonte: Dubay city Company, The Dubai Mall, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/ 
49. Loja de Rua – Pequeno Formato ....................................................................................................... 78 

fonte: S.A., Comércio Tradicional, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url https://www.noticiasaominuto.com/economia/498843/procura-de-

comercio-tradicional-no-porto-aumenta-na-epoca-de-natal 

50. The Dubai Mall, Emirado Árabes Unidos - Galerias Comerciais. ................................................. 81 

fonte: Dubay city Company, The Dubai Mall, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/  

51. Planta do rés-do-chão de uma habitação plurifamiliar. .................................................................. 83 

fonte: FERNANDES, Francisco (1999) - Transformação e Permanência na Habitação Portuense. 

Porto: FAUP Publicações. 

52. Planta do piso térreo do quarteirão entre Sá da Bandeira e S.tª Catarina. ................................... 84 

fonte: FERNANDES, Francisco (1999) - Transformação e Permanência na Habitação Portuense. 

Porto: FAUP Publicações. 

53.A Pérola do Bolhão, Porto. Comércio Tradicional. .......................................................................... 85 

fonte: João Queirós, A Pérola do Bolhão, consultado em Outubro 2019 

disponível em WWW url: https://www.comerciocomhistoria.gov.pt/listings/a-perola-do-bolhao-

3387/ 

54. Pérola de S. Mamede, Lisboa. ........................................................................................................... 86 

fonte: CML, Lojas com História, consultado em Outubro 2019 

disponível em WWW url: https://www.comerciocomhistoria.gov.pt/listings/perola-de-sao-

mamede-3296/ 

55. Franchisado - Interior de loja Meu Super. ....................................................................................... 86 

fonte: S.A., sonae e jeronimo martins invadem comercio tradicional, consultado a Abril 2019 

disponível em WWW url: http://www.hipersuper.pt/tag/meu-super/page/4/ 

56. Logotipo da Marca - MEU SUPER ................................................................................................... 87 

fonte: S.A., Meu Super, consultado a Abril 2019 

disponível em WWW url: https://www.sonae.pt/pt/media/press-releases/meu-super-abre-loja-

em-catujal/ 

57. Loja Claus Porto em Lisboa .............................................................................................................. 87 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

58. Loja Claus Porto em Lisboa .............................................................................................................. 88 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

59. Loja Claus Porto em Lisboa .............................................................................................................. 88 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

60. Loja Claus Porto em Lisboa .............................................................................................................. 89 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

61. Loja Claus Porto em Lisboa .............................................................................................................. 89 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/
https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/
https://www.comerciocomhistoria.gov.pt/listings/a-perola-do-bolhao-3387/
https://www.comerciocomhistoria.gov.pt/listings/a-perola-do-bolhao-3387/


 

 

 

 

XVII 

 

62. ARX - Mercado Municipal Abrantes ................................................................................................ 90 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

63. ARX - Mercado Municipal Abrantes ................................................................................................ 91 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

64. ARX - Mercado Municipal Abrantes ................................................................................................ 91 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

65. ARX - Mercado Municipal Abrantes ................................................................................................ 92 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

66. ARX - Mercado Municipal Abrantes ................................................................................................ 92 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

67. ARX - Mercado Municipal Abrantes ................................................................................................ 93 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Mercado Municipal de Abrantes, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://arx.pt/projecto/mercado-municipal-de-abrantes/ 

69. Rua do Junqueiro, Póvoa do Varzim. ............................................................................................... 94 

fonte: PedroPVZ, Rua da Junqueira Povoa Varzim, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url: https://pt.wikipedia.orf/wiki/Rua_da_Junqueira_(P%C3%B3voa_de 

_Varzim) 

70. Supermercado Saldanha - Primeiro Supermercado em Portugal. ................................................. 95 

fonte: S.A., Supermercado Saldanha, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url: https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-

supermercados.html 

71. Hipermercado. Continente Bom dia Covilhã (2019), Canhoso. ...................................................... 96 

Fonte: Paulo Freitas, 2019 

72. Hipermercado do Grupo SONAE, Matosinhos, Porto. ................................................................... 97 

fonte: S.A., consultado em Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-

de-todo-o-pais-8953719.html 

73. Hipermercado Continente Matosinhos (interior loja) ..................................................................... 98 

fonte: S.A., consultado em Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-

de-todo-o-pais-8953719.html 

74. Vista aérea Continente Matosinhos e envolvente. ............................................................................ 98 

fonte: S.A., consultado em Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-

de-todo-o-pais-8953719.html 

75. E.LECLERC SHOPPING MALL .................................................................................................... 99 

fonte: REC, Centre Commercial E.Leclerc, consultado em Maio de 2019. 

disponível em WWW url: http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-

teste-de-buch/ 

76. E.LECLERC SHOPPING MALL .................................................................................................. 100 

fonte: REC, Centre Commercial E.Leclerc, consultado em Maio de 2019. 

disponível em WWW url: http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-

teste-de-buch/ 

77. E.LECLERC SHOPPING MAL ..................................................................................................... 100 

fonte: REC, Centre Commercial E.Leclerc, consultado em Maio de 2019. 

https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-supermercados.html
https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-supermercados.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/


XVIII 

 

disponível em WWW url: http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-

teste-de-buch/ 

78. E.LECLERC SHOPPING MALL .................................................................................................. 101 

fonte: REC, Centre Commercial E.Leclerc, consultado em Maio de 2019. 

disponível em WWW url: http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-

teste-de-buch/ 

79. E.LECLERC SHOPPING MALL .................................................................................................. 101 

fonte: REC, Centre Commercial E.Leclerc, consultado em Maio de 2019. 

disponível em WWW url: http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-

teste-de-buch/ 

80. The Dubai Mall. O maior Centro Comercial do Mundo. .............................................................. 102 

fonte: Dubay city Company, The Dubai Mall, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/ 
81.The Dubai Mall. (Galerias Comerciais) ........................................................................................... 102 

fonte: Dubay city Company, The Dubai Mall, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/ 
82. Centro Comercial Vasco da Gama, Lisboa. ................................................................................... 103 

fonte: S.A., Centro Comercial Vasco da Gama, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://engexpor.com/projeto/centro-comercial-vasco-da-gama/ 

83. Centro comercial - Arrábida Shopping, Vila Nova de Gaia. ........................................................ 103 

fonte: S.A., Arrábida Shopping, consultado em Agosto 2019 

disponível em WWW url: https://engexpor.com/projeto/arrabida-shopping/ 

84. Marchi Architects, Retail Park, Chambray-les-Tours, França. ................................................... 104 

fonte: Fernando Guerra, Retail Park, consultado em Abril 2019 

disponível em WWW url: http://anmarchi.com/fr/entry/retail-park/ 

85. Marchi Architects, Retail Park, Chambray-les-Tours, França. ................................................... 104 

fonte: Fernando Guerra, Retail Park, consultado em Abril 2019 

disponível em WWW url: http://anmarchi.com/fr/entry/retail-park/ 

86. Praça Duque de Saldanha e da Avenida da República ................................................................. 106 

fonte: S.A., Supermercado Saldanha, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url: https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-

supermercados.html 
87. Primeiro Supermercado Pão de Acúcar, Lisboa. ........................................................................... 106 

fonte: S.A., Primeiro supermercado "Pão de Acúcar" na Avenida Estados Unidos da América, 

em Lisboa, consultado em Janeiro 2019 

disponível em WWW url: https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-

supermercados.html 

88. Continente de Matosinhos, primeira loja do Grupo Sonae. .......................................................... 107 

fonte: S.A., consultado em Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-

de-todo-o-pais-8953719.html 

89. Centro Comercial El Corte Ingles, Lisboa. .................................................................................... 108 

fonte: S.A., El Corte Inglés, consutado em Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: http://lisboa.convida.pt/poi/shopping/el-corte-ingles-2361 

90. Dolce Vita MiraFlores (vista área) .................................................................................................. 110 

fonte: Promontorio Projets, Dolce Vita Miraflores, consultado a Março 2019 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores 

91. Dolce Vita Miraflores ....................................................................................................................... 110 

fonte: Promontorio Projets, Dolce Vita Miraflores, consultado a Março 2019 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores 

92. Dolce Vita Miraflores ....................................................................................................................... 111 

fonte: Promontorio Projets, Dolce Vita Miraflores, consultado a Março 2019 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores 

http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
http://www.recarchitecture.com/centre-commercial-e-leclerc-a-la-teste-de-buch/
https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/
https://www.dubaicitycompany.com/job-in-dubai-mall/
http://anmarchi.com/fr/entry/retail-park/
http://anmarchi.com/fr/entry/retail-park/
https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-supermercados.html
https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-supermercados.html
https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-supermercados.html
https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/10/primeiros-supermercados.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
https://www.jn.pt/nacional/primeiro-continente-originou-excursoes-de-todo-o-pais-8953719.html
http://lisboa.convida.pt/poi/shopping/el-corte-ingles-2361
http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores
http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores
http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores


 

 

 

 

XIX 

 

93. Dolce Vita Miraflores ....................................................................................................................... 111 

fonte: Promontorio Projets, Dolce Vita Miraflores, consultado a Março 2019 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores 

94. Dolce Vita Miraflores ....................................................................................................................... 112 

fonte: Promontorio Projets, Dolce Vita Miraflores, consultado a Março 2019 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores 

95. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda. ...................................................................................... 112 

fonte: Promontorio Projets, Vivaci Guarda, consultado a Março 2019. 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda  

96. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda. ...................................................................................... 113 

fonte: Promontorio Projets, Vivaci Guarda, consultado a Março 2019. 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda  

97. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda | Alçado Frontal e Planta das lojas ............................ 113 

fonte: Promontorio Projets, Vivaci Guarda, consultado a Março 2019. 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda  

98. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda | Corte Longitudinal ................................................... 114 

fonte: Promontorio Projets, Vivaci Guarda, consultado a Março 2019. 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda  

99. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda | Planta de Implantação na malha urbana. ............... 114 

fonte: Promontorio Projets, Vivaci Guarda, consultado a Março 2019. 

disponível em WWW url: http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda  

100 . Paulo David - Mercado Municipal Funchal ................................................................................ 115 

fonte: FG+SG, Armazém do mercado, consultado em Junho 2019. 

disponível em WWW url: https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/ 

101. Paulo David, Interior do Mercado do Quarteirão de Santa Maria, Funchal. ........................... 116 

fonte: FG+SG, Armazém do mercado, consultado em Junho 2019. 

disponível em WWW url: https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/ 

102.Paulo David, Interior do Mercado do Quarteirão de Santa Maria, Funchal. ............................ 116 

fonte: FG+SG, Armazém do mercado, consultado em Junho 2019. 

disponível em WWW url: https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/ 

103. Paulo David, Mercado do Quarteirão de Santa Maria, Funchal. ............................................... 117 

fonte: FG+SG, Armazém do mercado, consultado em Junho 2019. 

disponível em WWW url: https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/ 

104. Fórum Sintra ................................................................................................................................... 118 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Forum Sintra, consultado a Julho 2019. 

disponível em WWW url: https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/ 

105.Fórum Sintra (Alçado) .................................................................................................................... 118 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Forum Sintra, consultado a Julho 2019. 

disponível em WWW url: https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/ 

106. Planta do Fórum Sintra ................................................................................................................. 119 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Forum Sintra, consultado a Julho 2019. 

disponível em WWW url: https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/ 

107. Planta com circulação - Fórum Sintra .......................................................................................... 119 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Forum Sintra, consultado a Julho 2019. 

disponível em WWW url: https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/ 

108. Fórum Sintra (Corte Longitudinal) .............................................................................................. 120 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Forum Sintra, consultado a Julho 2019. 

disponível em WWW url: https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/ 

109. Fórum Sintra ................................................................................................................................... 120 

fonte: ARX Portugal Arquitetos, Forum Sintra, consultado a Julho 2019. 

disponível em WWW url: https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/ 

http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores
http://www.promontorio.net/projects/Dolce-Vita-Miraflores
http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda
http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda
http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda
http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda
http://www.promontorio.net/projects/Vivaci-Guarda
https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/
https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/
https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/
https://afasiaarchzine.com/2016/03/paulo-david-2/
https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/
https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/
https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/
https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/
https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/
https://espacodearquitetura.com/projetos/forum-sintra/


XX 

 

110. Cidade Romana, Conimbriga, Portugal. ...................................................................................... 121 

fonte: S.A., Roman city, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: http://ceam.pt/conimbriga-descoberta-da-presenca-romana-na-

lusitania/ 

111. Avenida dos Aliados, Porto. ........................................................................................................... 123 

fonte: S.A., Avenida dos Aliados, consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url: http://www.oquevisitar.com.br/ponto-turisticos/avenida-dos-aliados/ 

112. Rua Santa Catarina, Porto. ........................................................................................................... 127 

fonte: Pedro Granadeiro, Santa Catarina é o local por excelência do comércio de rua no Porto, 

consultado a Janeiro 2019. 

disponível em WWW url:  https://www.dinheirovivo.pt/empresas/porto-santa-catarina-e-rua-de-

tradicao-e-mass-market-com-lojas-para-todos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oquevisitar.com.br/ponto-turisticos/avenida-dos-aliados/


 

 

 

 

21 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Nos últimos 9 anos, ao trabalhar mais próximo do comércio de retalho, pude 

aperceber-me de diferentes estratégias de implementação de novas lojas, bem como as 

implicações diretas e indiretas das mesmas no processo criativo do espaço e como 

condicionam a malha urbana. 

 Com a análise dos diferentes modelos de lojas, formatos e as interações com a 

cidade, os projetos analisados estão ligados pela função, mas distintos no fio condutor 

de desenvolvimento de ambos. Iremos verificar que ao longo dos anos, com o 

desenvolvimento das técnicas comerciais, o primeiro ponto de venda, a loja, sofre 

diversas alterações no seu formato. A transformação de pequeno formato, loja, em 

grande formato, centros comerciais, será analisado nas suas diferentes etapas. Vamos 

perceber quais as dinâmicas entre o espaço publico e privado que acontece nas 

diferentes tipologias comercias. 

 O formato do comércio enquanto tipologia para a arquitetura apresenta-se como 

um grande desafio, visto ser muito dinâmico e introduzir transformações no contexto 

urbano. 

 Durante a história foi possível assistir a diferentes tipologias no formato do 

comércio, desde o nascimento da loja, as praças da antiguidade (Ágora, fórum), as 

praças medievais, as ruas de comércio até chegarmos aos modelos de grandes espaços 

comerciais do século XX, monumentais recintos de consumo que albergam um número 

infinito de lojas comerciais, de inúmeras tipologias e os mais variados formatos. É neste 

espaço que todos coabitam, tornando-se o novo “lugar” do comércio. 

 Os espaços comerciais são obrigados a ser de qualidade e o arquiteto tem que 

compreender e estudar diversos fatores. A análise dos projetos no contexto 

sociocultural, as razões de desenvolvimento e declínio do formato, a inserção urbana 

definida por sua condição de espaço púbico/privado, a sua capacidade de criar 

localizações, a sua função como lugar de distribuição ou como produto a ser 

comercializado pelo mercado imobiliária, as técnicas construtivas e a tecnologias dos 

materiais, o programa e o projeto.  

 O comércio a nível global sofreu inúmeras alterações ao longo dos últimos anos 

na forma de apresentar fisicamente o produto ao cliente. Desde a forma mais primária 
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em que o produto está fisicamente colocado na banca no exterior até ás imagens 

digitais, onde o produto é apresentado da forma idealista. Estas alterações criaram 

implicações diretas na forma e no layout do espaço que divulga o produto. É aqui que 

entra a arquitetura, enquanto meio de centralizar o comércio, de criar novas 

oportunidades de negócio, de ter uma imagem de referência, de ser um ícone. 

 O comércio desempenha um papel importante na requalificação dos centros 

históricos e primordialmente no desenvolvimento de uma cidade. Atualmente, o 

comércio é a segunda maior atividade económica da Europa. O comércio, e através da 

uniformização da moeda no espaço Europeu, permite o acesso fácil a todos os produtos 

necessários e desejados, criando a ponte entre o consumidor final e o revendedor.  

 No planeamento das cidades inspirado no modelo da Carta de Atenas, separado 

em quatro grandes áreas, a habitação, o lazer, o trabalho e os transportes, o comércio 

está circunscrito ao centro da cidade e é o motor e dinamizador do mesmo, a atividade 

económica acompanha o desenvolvimento da urbanização. 

 O modelo de urbanização, desenvolvimento da cidade e convivência com o 

comercio sofreu grandes alterações no pós-guerra, em que surgiu a necessidade de 

adaptar a cidade a novas formas de comércio. Embora em Portugal, a década de 90 dite 

o início do esforço de planeamento e ordenamento urbanístico, ainda assim o comércio 

não é tido como um equipamento importante. Surgem sim, diversos polos comerciais, 

com uma nova expressão retalhista, como são os casos dos hipermercados e os grande 

centros comerciais. 

 Os centros das cidades ficam vazios de ícones comerciais, sendo estes 

transferidos para a sua periferia. Com esta transfiguração dos modelos da cidade, com a 

cidade esquecida enquanto chamariz, com o desenvolvimento das cidades em torno dos 

novos polos urbanísticos na periferia da cidade surge na necessidade reequilibrar a 

cidade, dotando a cidade esquecida de novos mecanismos de gestão. Foram aplicados 

programas de revitalização e dinamização para os centros históricos. 

 Se na década de 80, nos E.U.A. surgem as primeiras iniciativas de modelo de 

gestão dos centros cidades, denominadas mais tarde como unidades de gestão 

Comercial Centralizada, na Europa apenas surge em 1997, com a Comissão Europeia e 

seus Estados-Membros a desenvolver um modelo que tem como objetivo manter o 

equilíbrio do comercio de grande escala com as pequenas lojas. Com esta ação procura-

se “a responsabilização coletiva dos intervenientes no centro da cidade, de modo a que 
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o retorno no investimento individual seja influenciado pela qualidade dos serviços em 

conjuntos.” (Balsas, 2002: 36)  

 Os Ícones arquitetónicos do comércio “deslocam-se” para as periferias sob a 

forme de grandes armazéns, impulsionado pela arquitetura do ferro, onde uma grande 

quantidade de lojas de diferentes tipologias e tipos de comércio estão concentradas no 

mesmo espaço, mas que também acentuam a dificuldade dos pequenos retalhistas de 

rua, das tais cidades do centro “abandonadas” de competir de igual forma. O fácil 

parqueamento ao contrário das longas filas ou inexistências dos mesmos, os horários 

alargados, toda uma estrutura para que todas as condições exteriores não sejam um fator 

dissuasor, uma aparente segurança e um inúmero de ofertas são os fatores que penderam 

a balança durante muito tempo paras estes novos centros, situados nas periferias. 

 É nesta fase que foi necessário reorganizar o planeamento urbano e dotar 

novamente os centros históricos, e novas valências para que se tornem um ponto de 

paragem. Um dos fatores, e aquele que será mais explorado durante esta dissertação, é o 

comércio enquanto ícone da sua atividade, sendo este um dinamizador dos centros.  

 Esta estratégia tem que ser pensada e organizada de forma global e não pontual. 

É com este mote, que em junho de 2000, em Londres, foi realizado o congresso “Mundo 

de Gestão de Centro de Cidade”. Os consumidores não retornam aos centros só por 

reconstruir o existente, construir um projeto de grande dimensão ou criar 

estacionamentos. Os consumidores são movidos também pela heterogeneidade de 

comércio nos centros históricos, quer através de novos tipos de comércio como também 

por atividades de caráter cultural e recreativo. 

 

 “área integradora das múltiplas funções de um centro urbano, criando sinergias 

com elevado valor acrescentado para os vários intervenientes.” (Balsas, 2002: 12) 

 

Este estudo pretende esquematizar o desenvolvimento da arquitetura em relação 

aos espaços comerciais, quer na intervenção de pequena escala inserida nos centros da 

cidade, como também na dinamização das periferias com a introdução da arquitetura de 

grande escala, convertendo espaços desertos de novos polos de desenvolvimento. 

Em face disto, algumas questões se colocam: Podem os centros comerciais 

substituir as lojas de pequeno formato nos centros urbanos? Qual o formato indicado ás 

constantes mudanças nos hábitos de consumo? Quais os ajustes necessários ao formato 
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de loja para que consiga cativar o consumidor? Os novos projetos de arquitetura para a 

área comercial podem tornar-se edifícios icónicos? 

 

Estudar a origem do edifício icónico e a sua importância na organização do 

centro da cidade é um dos temas que irá ajudar a compreender a relação entre os 

edifícios icónicos e a condição que os torna icónicos através da função. 

Atualmente o enquadramento dos projetos de revitalização comercial e os seus 

programas podem conferir aos edifícios caráter icónico. 

Neste contexto, em que as trocas comerciais já acontecem de múltiplas formas, 

em que o espaço físico não é o centro para a pesquisa e desenvolvimentos de novos 

conceitos de captação dos clientes sobressai é a arquitetura que tem um papel 

importante na dinamização e projeção de espaços diferentes, quer na sua forma como 

também de outras vivências que poderão advir dos novos espaços. 

  

 A estrutura da dissertação está dividida em duas etapas. Na primeira, será 

realizada uma contextualização do edifício icónico e estabelecida a sua relação com a 

cidade. Diferentes formatos de arquitetura icónica serão analisados, de modo a constatar 

quando e quais as características necessárias para que um edifício se torne icónico. 

 Na segunda etapa, será o estudo dos diferentes formatos de edifícios comerciais 

e a sua contextualização. Embora exista uma constante evolução na maneira de realizar 

o comércio, o espaço tem vindo a adaptar-se á população de forma a garantir a 

proximidade necessária para o seu bom funcionamento. A análise dos diferentes 

formatos, a evolução do comércio em Portugal através das inúmeras formas 

arquitetónicas e os programas e políticas que dinamizaram este movimento ajudaram a 

perceber como devemos atuar atualmente. 

 

Ao longo da dissertação visaremos todos estes pontos que condicionam o projeto 

do arquiteto, bem como, serão analisados modelos onde a escala é muito importante 

para o formato do comércio. A dimensão do projeto, através do pequeno, médio e 

grande formato é o ponto de partida para a inserção na malha urbana, onde o comércio 

se torna a alavanca de um grande desenvolvimento imobiliário, como também pode ser 

o pontuar da malha urbana com uma necessidade. 
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EDIFÍCIO  

ICÓNICO 
1.1 Da origem á sua afirmação 
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1. O EDÍFICIO ICÓNICO 

1.1. Da origem à sua afirmação  

O ícone representa de forma muito vinculativa um objeto, uma pessoa ou um 

edifício a um movimento artístico muito específico, a uma data cronológica concreta, a 

um lugar com características individuais e únicas. O ícone, procura distinguir marcar 

relevantes, obter um papel importante no desenvolvimento de uma cidade e alcançando 

repercussão a nível global. 

Na arquitetura, ao longo de diferentes séculos, foram sendo construídos edifícios 

icónicos com diferentes formas, umas mais sintéticas, outras de grande impacto no 

desenvolvimento urbano. Este movimento iniciou-se no século com a construção do 

Museu Guggenheim de Bilbao, apelidado de efeito-Bilbao, seguiram-se muitas outras 

cidades que sentiram a necessidade de criar seus próprios edifícios icónicos.  

Se aliarmos o projeto de arquitetura da construção de um edifício icónico, a um 

arquiteto de renome, obtemos a atenção das multidões, contribuindo para o 

desenvolvimento da cidade. Charles Jencks nomeou este fenómeno de edifício icónico 

em 2005 em “Iconic Building – The Poquer of enigma”. 

 

 

1. Museu Guggenheim, Bilbao. 

 



28 

 

O objetivo de acrescentar o simbolismo ás cidades através de edifícios icónicos é 

dotar os lugares urbanos de valor económico, que surge através de políticas de 

desenvolvimento urbano mais específicas e direcionadas a uma maior atração de turistas 

e de mão-de-obra altamente especialização. Os lugares ficam vinculados ao turismo que 

geram assim como ao consumo de produtos e serviços que lhe são característicos, como 

acontece com a região do Douro Vinhateiro, em que o turismo gerado pelas paisagens 

únicas contribuem para o consumo dos seus produtos mais típicos.  

Assim sendo, os edifícios icónicos na cidade contemporânea tornam-se bastante 

úteis enquanto marca distintiva das respetivas cidades, podendo ainda ter um alcance 

global. Enquanto motores no desenvolvimento das cidades, estes edifícios albergam 

programas nobres, de cariz cultural e artístico.  

 

 

2. MAAT, Lisboa. 

 

Segundo os moldes propostos por Kevin Lynch (1960), o edifício icónico pode 

ser considerado um LandMark, resultado do inegável valor que tal edifício terá ou tem 

para a configuração da cidade e da representatividade que este tem na construção da 

imagem da cidade contemporânea. Normalmente, os edifícios icónicos, devido ao seu 

mediatismo, e ao facto de ser desenvolvido por um arquiteto célebre, apresentam uma 

garantia ao nível da qualidade arquitetónica, mas que, no entanto, ainda continua a ser 

criticada. 
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3. Landmarks – Kevin Lynch 

 

“Colocados sobre pedestais iguais há uma série de arranha-céus conhecidos 

junto a diversas esculturas hipertrofiadas, entre elas algum architekton de 

Malevich. Koolhaas profetizou que no futuro um edifício, devido á magnitude e 

á complexidade de sua estrutura interna, já não poderia levar a marca de uma 

empresa. A individualidade teia que se transferir inteiramente à forma 

escultural autónoma, que se separaria das funções internas e seria igualmente 

visível com um signo forte. O edifício se converteria em um logotipo 

empresarial, plantado no bosque de emblemas comerciais que o capitalismo 

está erguendo atualmente no mundo.” (BACH, 2009: 92) 

 

 

4. Rem Koolhaas. A Cidade do Globo Cativo (1972). 
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  O efeito Bilbao, com o caso de sucesso projetado por Frank Gehry o 

Museu Guggenheim de Bilbao, em que a cidade conseguiu a recuperação económica da 

até então decadente cidade espanhola, tornou-se um fenómeno global. Diversos países, 

grupos empresariais, governos procuraram a construção de edifícios marcantes, de 

formas quase esculturais e sintéticas que serviriam como marcas, assinadas por 

arquitetos célebres, para obter um sucesso instantâneo, visibilidade de consequente 

retorno financeiro. 

 

5.   Allianz Arena, Alemanha. Pierre de Meuron & Jacques Herzog (2006). 

 

 

 

6. BMW Welt, COOP HIMMELB(L)AU - Munique, Alemanha. 
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7. Centre Pompidou. Paris, França. 

 

8. Pirâmide do Louvre. Paris, França. 

 

A construção de novos museus ao longo da década de 80, assim como 

equipamentos de espetáculos, foi o início do verdadeiro “boom” de grandes 

equipamentos na maior parte dos países que queriam dominar o mercado financeiro e 

cultural, captando a atenção de um grande publico, ajudando no desenvolvimento das 

cidades. Estes equipamentos são de carater financeiro, cultural, artístico, político, 
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desportivo, habitacional e religioso. Estes eram os edifícios espetaculares que apareciam 

como cartaz de uma cidade, país e do arquiteto que o projetou. 

 

“É difícil pensar em Florença sem que a presença desse grande edifício nos 

venha à mente”. (LYNCH, 1997: 91) 

 

 

9. Duomo de Florença. 

 

Kevin Lynch no livro “Imagem da Cidade” refere-se à Duomo, como 

representação de Florença. A este fenómeno de edifício duplamente icónico, em que 

consegue transportar toda uma linguagem arquitetónica de movimento artístico e de um 

arquiteto, consegue igualmente e com mais poder representar uma cidade. Este poder é 

igualmente aferível com o exemplo das Cidade de Paris representada pela Torre Eiffel e 

a cidade do Porto com a Casa da Música. Todas as cidades têm os seus símbolos, os 

edifícios icónicos que a representam. 

 

10. Casa da Música. Postal da Cultura da Cidade do Porto. 
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11.Torre Eiffel - Paris, França. 

 

 

12. Sagrada Família - Barcelona, Espanha. 

  

“… a principal característica física dessa classe é a singularidade, algum 

especto que seja único ou memorável o contexto. Os marcos tornam-se mais 

fáceis de identificar e mais passiveis se ser escolhidos por sua importância 

quando possuem uma forma clara, isto é, se contrastam com o seu plano de 
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fundo e se existe alguma proeminência em termos de sua localização espacial. O 

contraste entre figura e plano de fundo parece ser o fator principal”.  (LYNCH, 

1997: 88). 

 

O destaque de um edifício no centro da cidade é uma das características de um 

edifício icónico. Clarificando, destacamos o duplo sentido do ícone por um lado 

enquanto elemento identificativo de um determinado lugar, e por outro lado em 

representação de um movimento artístico, de um determinado arquiteto ou de um 

projeto. A este duplo sentido do ícone, que fornece uma identificação forte e imediata 

serve num primeiro plano para referência uma marca ou logo ou até mesmo em imagens 

metafóricas surpreendentes. Assim, num primeiro instante ocorre a identificação, 

através da forma. Em seguida existe uma propriedade comunicativa de teor quase direto 

que estas formas podem conter.  

Esta representação do edifício funciona como uma marca do próprio edifício, da 

instituição que está albergada no seu interior, não havendo a necessidade de criar de um 

outro símbolo gráfico. 

 

 

13. Logotipo da Casa da Música, Porto. 

 

“O recurso de usar formas globais de carácter escultórico é uma boa mostra 

deste processo de mudança formal no tratamento dos edifícios (…) Portanto, é 

no tratamento livre da cobertura (…) onde estas qualidade de revisão formal 

se expressam mais amplamente, mostrando a superação da discussão sore a 

cobertura plana.” (MONTANER, 2001, p.36). 
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  A forma como o edifício é desenvolvido para atingir o patamar de 

edifício icónico, resulta de dois fatores importante, a utilização de formas não 

convencionais e o valor escultórico atribuído ao mesmo. Nas palavras de Montaner, a 

cobertura, ou a pele do edifício é a ferramenta utilizada para dotar um edifício de 

elementos que o tornaram icónico, quer na sua envolvente. 

  Arquitetos emergentes nos anos 70, como Frank Gehry, John Hedjuk, 

Rem Koolhaas, Peter Eisenman, entre outros, acrescentaram a noção de arbitrariedade 

da forma arquitetónica. Estes arquitetos não só adotaram uma postura de distanciamento 

dos dogmas modernos a respeito da consistência formas, racionalidade escultural, 

coerência entre interior e exterior, como parece que ficaram posicionadas do lado 

oposto de tais ideias. 

 

“Um fantasma está assombrando a cidade global – o fantasma do edifício 

icónico. Nos últimos dez anos um novo tipo de arquitetura emergiu. Conduzido 

por forças sociais, demanda por fama instantânea e crescimento económico, o 

expressivo marco urbano desafiou a antiga tradição do monumento 

arquitetónico. No passado, importantes edifícios públicos, como a catedral e a 

prefeitura, expressavam significados compartilhados e os transmitia por meio 

de convenções muito bem conhecidas. Eles se destacavam do funco, (…) Mas em 

um mercado mundial competindo por atenção, decência e deferência tem pouco 

peso e até mesmo ataques aos edifícios icónicos tendem a falhar.” (JENCKS, 

2005: 7). 

 

Em suma, o ícone ocupa frequentemente um lugar importante na cidade ou 

possui uma função basilar no seu desenvolvimento. 

Após identificarmos o significado do edifício icónico nos tempos modernos, é 

importante perceber quais as suas origens e qual o significado do ícone nas diferentes 

épocas da arquitetura. 

O edifício icónico está diretamente relacionado com a criação de imagens 

mentais muito fortes que possibilitam a identificação dos lugares. A paisagem urbana 

fica marcada por edifícios com capacidade de aproximação as dimensões históricas, 

culturais e urbanas, alterando de forma intencional o Genius Locci, interpretado como o 

espírito do lugar.  
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  Ao longo da história da arquitetura, do desenvolvimento das cidades, as 

cidades contemporâneas, também designadas de cidades modernas, cidades globais, não 

terão ligações tão evidentes com o passado. No entanto, não quererá isto dizer que não 

detenham património histórico. Os ícones das cidades modernas são motores da 

dinamização das mesmas ou até estruturantes para o desenvolvimento sustentado da 

cidade. 

 

“A simbolização implica traduzir para outro meio um significado 

experimentado. O objetivo da simbolização é libertar o significado da situação 

imediata, por meio do que se torna um “objeto cultura...” (NORBERG-

SCHULZ, 1976: 453). 

   

  Os marcos arquitetónicos - ícones -, são o resultado de uma 

materialização simbólica que o tornou diretamente associado a uma etapa da sociedade. 

Temos edifícios que “nascem” logo como ícones de uma determinada atividade, de 

forma a marcar a cidade, dotando-a de uma diferente forma de estar. Outros edifícios só 

passados alguns anos, se tornam marcos, referências de cidades, reconhecidos como 

ponto de partida para a organização da cidade, como ponto de encontro da população, 

movimento artístico ou até mesmo como símbolo de uma época. 

 

Monumento, do latim monumentum, que por sua vez deriva de monere 

(“advertir”, lembrar) aquilo que traz á lembrança alguma coisa. A natureza 

afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de apresentar, de dar uma 

informação neutra, mas de trocar, pela emoção, uma memória viva”. (CHOAY, 

2006: 17-18) 

 

Após identificarmos o significado do edifício icónico nos tempos modernos, é 

importante perceber quais os seus antecedentes na arquitetura e qual o significado do 

ícone nas diferentes épocas da arquitetura. 

  A história do ícone na arquitetura resulta de diversos fatores, 

nomeadamente sociais, políticos, históricos, criados por diferentes gerações e em 

diferentes épocas. Se atualmente temos um ícone da arquitetura, resultado da sua forma 

excêntrica, pelo seu conteúdo programático, no início da história da arquitetura, o modo 
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como eram desenvolvidas as cidades, os ícones eram de caráter religioso, 

governamental ou militar, e serviam como referência para uma sociedade. 

 

“Quando Michelangelo afirmou que seu projeto para San Giovani dei 

Fiorentini, em Roma, superava gregos e romanos, o conceito de Renascimento 

fora superado; no momento em que é concebível a superação da antiguidade, 

ficou aberta a porta á filosofia moderna de livre experimentação e progresso 

ilimitado.” (ACKERMAN, 1997: 36) 

 

Michelangelo é considerado o responsável pelo desenvolvimento da dimensão 

psicológica que caracteriza a arquitetura do movimento cinquecento1. Almejava a 

criação de edifícios percebidos como organismos dinâmicos, “concebidos como se as 

massas construtivas fossem formas orgânicas e, como esculturas, suscetíveis de serem 

modeladas e talhadas, de expressar movimento, de criar sinfonias de luz, sombra e 

textura”. (ACKERMAN, 1997: 25). 

 

A substituição do Renascimento por um individualismo, um dramático fazer 

artístico, foi fomentado por Michelangelo. Como ponte de ligação entre o tema 

presente, o edifício icónico e o estudo da obra de Michelangelo estão relacionados com 

a intencionalidade escultória da sua arquitetura, como um modo de pensamento estético. 

O princípio dos trabalhos desenvolvidos por Michelangelo está diretamente 

relacionado com o estudo da anatomia humana. É este quem introduz uma visão mais 

orgânica do entendimento do corpo humano, ao contrário da arquitetura do movimento 

do século XV - Quattrocento. 

Com uma arquitetura baseada na anatomia, a individualidade e a introdução de 

movimento e “força” no interior das formas eram alguns dos ideais para tornar o 

edifício vivo. As funções que estão contidas no espaço são vitais para que o edifício 

viva e respire. 

 

                                                 
1 Movimento Renascentista datado do século XVI. Entre os seus principais representantes 

destacamos Maquiavel, na literatura; Rafael Sanzio na pintura e Michelangelo na escultura, arquitetura e 

também na pintura.  
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“…a referência aos olhos, nariz e braços sugerem, inclusive, uma ideia de 

mobilidade; o edifício vive e respira”. (ACKERMAN, 1997: 26). 

  

 

14. Biblioteca Laurenziana, Ricetto (interior). 

 

A Arquitetura clássica, era um movimento de regras bem definidas, de ordem e 

correção, mas em que faltava a liberdade criativa. Michelangelo foi o mestre da sua 

época defendendo que a liberdade criativa era compatível com tudo o que existia até 

então. Foi dos poucos mestres a aplicar esta liberdade criativa expressa nas suas obras. 

Numa época em que o trabalho coletivo era regra, Michelangelo abriu caminho 

para que mais arquitetos produzissem obras mais personalistas. Continuou a usar 

elementos clássicos, no entanto com uma abordagem mais experimental, em que 

acrescentava novos conceitos como o de habitabilidade, função e conforto. 

Um dos primeiros projetos em que introduz o seu individualismo e quebra as 

regras, o rigor, a tradição foi a Sacristia Nova da Basílica. Embora o seu exterior 

mantenha o seu aspeto tradicional, em que a cúpula é apoiada em cúpulas pendentes 

sobre um volume cúbico, nas paredes do interior são aplicadas simplesmente elementos 

arquitetónicos decorativos, desvinculadas da sua função primária. 

O artista florentino entrava em contraposição com o movimento Renascentista 

uma vez que aquilo que era a regra e tornava o espaço estático, Michelangelo via como 

dinâmico, tanto no interior quanto ao exterior do edifício. 
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15. San Lorenzo Sagrestia Nuova Firenze 
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Os primeiros desenhos de Michelangelo foram de fortificações de Florença, não 

obstante nunca chegarem a ser contruídos, já era possível visualizar neles inovações na 

construção de fortificações, conjugando defesa e ataque no mesmo projeto. 

Bramante2, imponha o seu poder sobre o círculo arquitetónico de Roma e o 

gosto que disseminava entre as classes cultas, impossibilitando que qualquer um dos 

seus discípulos desenvolvesse uma obra de relevância em Roma. Ainda assim, 

Michelangelo foi capaz de inovações, usando a diagonal, a elipse e pela engenhosidade 

da utilização da ordem colossal. 

 

 

16. Basílica de Roma. 

 

Com uma planta central desenvolvida por Bramante, em que a expansão dos 

espaços é a partir do centro, como se de uma “adição hierárquica de unidade espaciais 

completas” (NORBERG-SHULZ, 1999: 126) se tratasse. Michelangelo concebeu as 

fachadas exteriores com a máxima liberdade, como um bloco escultório, tento em conta 

que grande parte estava inacabada. 

 

                                                 
2  Donato Bramante, importante arquiteto e pintor italiano nascido em 1444.  
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Michelangelo, embora estivesse a dar continuidade ao projeto de Bramante, 

procura introduzir novos significados à planta, não por alterar a sua forma, mas sim por 

enfatizar um novo significado. Para Bramante, a cúpula era a origem de todo o projeto 

enquanto que para Michelangelo teria o sentido simbólico de centro do mundo cristão.  

A Basília de São Pedro expressa o conflito de duas forças antagónicas, as formas 

estáticas, representadas pela centralização do interior e dinâmicas representadas no 

movimento contínuo do invólucro exterior. 

 

 No século XVII, o Homem foca a sua atenção na forma como persuade os 

outros, e não na forma como o demonstra. A persuasão da arquitetura barroca é 

caracterizada pelo seu especto espetacular e cenográfico, cria o “movimento dos afetos” 

e apelo às massas.  

 

“Espetacularidade e funcionalidade não são elementos contraditórios: na 

medida em que visa a estimular a imaginação e os sentimentos, a 

espetacularidade tem um objetivo prático, alcançado precisamente pela 

ostentação de amplos e imponentes “efeitos” formais.” (ARGAN, 2004: 270). 

 

A arte barroca tem como principal foco a comunicação e persuasão do público 

através da forma arquitetónica, impressionando direta e imediatamente. Segundo Argan, 

a arte barroca é uma arte de aparência, de visão, não procura ser verdadeira, mas uma 

maneira de chegar a outra finalidade através de aparências, a persuasão. 

 

“se a arquitetura deve ser persuasiva, se deve servir-se de palavras conhecidas 

para dizer coisas novas, então tudo pode ser modificado, exceto o vocabulário.” 

(ARGAN, 2004: 41). 

 

Comparativamente com outros tipos de arte, o estilo barroco consiste numa arte 

que relaciona diretamente o programa ao poder de persuasão. Desta forma, a Igreja, com 

o seu poder persuasivo de participar, aderir às suas causas e chamar massas foi um dos 

edifícios que mais foi desenvolvido durante o barroco.  As Igrejas tornam-se vitais para 

a transmissão da mensagem católica, pelo que as construções dinâmicas, organizadas e 

com novos traçados, eram frequentemente aplicadas pelo clero. 
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17. Plano de Sisto V, diagrama realizado por Sigfried Giedion. 

 

 

“(…) o espaço urbano já não é apenas o das ruas e das praças: o espaço 

interno de uma igreja, de um adro, um pátio ou uma escadaria de palácio não é 

menos urbanístico pelo fato de ser fechado e não aberto. Ele é também um 

espaço social e a vida da cidade circula igualmente nesses espaços fechados.” 

(ARGAN, 2004: 125). 

  

  Todo o espaço é valorizado, não apenas o interior do edifício, mas 

também a forma urbana, revalorizada nesta época como cidade-capital.  

Foi no século XVI, que a cidade de Roma através do seu prestígio, numa condição de 

centro espiritual, centro de todas as visitas, foi consagrada cidade santa. 

  Com o valorizar da cidade, representando o ponto de expressão política e 

religiosa, esta deveria tornar-se simples nos seus acessos e de fácil circulação, dotando a 

estrutura da cidade de novos espaços, nomeadamente a praça e a avenida. Com estes, 

Domenico Fontana, o técnico que comandou a reestruturação da cidade, conseguiu 

uniformizar o tecido urbano. 
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18. Igreja de Santa Maria in Campitelli, Roma. 

 

 

 

19. Igreja de Santa Maria in Campitelli, Roma. 
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  As praças e avenidas, ladeadas de fachadas imponentes, eram também a 

antecâmara do espaço interior do edifício. Estes com fachadas desenvolvidas, apelando 

à entrada do público, passam a pertencer mais à rua do que ao próprio edifício. São a 

separação do profano espaço da rua e o sagrado espaço da igreja. 

A experiência de viver o espaço ditou algumas alterações na forma da 

construção das plantas das igrejas, contruindo em plantas longitudinais em prol das 

plantas centrais. Esta alteração, resultado da criação de interior mais cénico, era 

favorável ao funcionamento do culto de massas, devido à organização que conseguia 

impor quando as pessoas se congregavam. 

 

 

20. Planta da Basílica de São Pedro, Roma. 

 

O expressionismo, como movimento arquitetónico sólido consolidado, durou 

muito pouco. Surgiu após a grande guerra mundial e desarticulou-se com a consolidação 

do racionalismo no início dos anos 20. 

O conceito de kunstwollen, até então divulgado pelos escritos de Wilhelm 

Worringer, seria o ponto de partida para uma revalorização do gótico e da tradição 

romântica sobre a qual é fundada a arquitetura expressionista. 
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A redução do ato criativo à produção utilitária foi o mote para as novas criações 

dos expressionistas alemães, introduzindo linhas obliquas e curvas livres, dando origem 

à produção de projetos radicais caracterizados por vivas formas expressivas, esculturais 

e de grande sentido figurativo. 

“…movimento de raízes essencialmente psicológicas não podia elaborar meios 

figurativos aptos a construir uma linguística”. (ZEVI apud ARGAN, 2004: 191). 

 

 

21. Observatório Einstein, Potsdam. Erich Mendelsohn (1919-1921) 

 

A semelhança do objeto com aquilo que representa, representa um convite à 

interpretação do significado do edifício icónico e o que ele simboliza enquanto 

movimento arquitetónico. Se por um lado, Jencks favorece o carater sugestivo do 

edifício icónico, denominando-o como um significante enigmático capaz de provocar as 

mais variadas reações e interpretações, Porphytios entende que deve ser claro o recurso 

da onomatopeia figural. O Projeto de Lequeu para um estábulo de vacas ou o Terminal 

TWA de Saarinen servem como exemplos de escala onomatopeixa. “Se no primeiro, ele 

descreve a fisionomia do modelo em sua pletora de atributos sensíveis; o segundo 
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descreve a fisionomia do modelo, mas nos seus traços específicos, nas exultantes, 

marcas voláteis de sua individualidade.” (PORPHYRIOS, 1982: 42). 

 

“Como uma técnica de representação, o Expressionismo é fundamentalmente 

baseado na onomatopeia figural. Com devota zombaria, ele comtempla a 

dimensão figural da forma, designando como sua tarefa a compilação de um 

inventário de fisionomias. Portanto sua arquitetura, libertando-se de todas as 

convenções estilísticas, lançasse sobre a região de uma visibilidade motivadas: 

sensacionalismo é a sua filosofia; onomatopeia é a sua técnica.” 

(PORPHYRIOS, 1982: 42). 

 

 

22. Terminal da TWA no aeroporto JFK, Nova York. Aero Saarinen (1956-1962) 

 

Embora os arquitetos do expressionismo tivessem como objetivo a aproximação 

do povo, produziam obras para artistas com caracter muito individual.  

A “coroa da cidade” foi apresentada por Bruno Taudt, que a “vislumbrou como 

um edifício cristalino de vidros coloridos que brilharia como um diamante cintilante 

sobre cada nova da cidade jardim, uma versão secular da catedral medieval.” 

(QOLQUHOUN, 2002: 91) 

O conceito de Stadtkrone foi publicado pela primeira vez em 1914, por Bruno 

Taut, realça a importância de um espaço comunitário, capaz de unir a malha urbana à 
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imagem ideal da cidade. A Stadtkrone é o edifício síntese das aspirações do 

expressionismo, símbolo da unidade social.  

O expressionismo desenvolveu-se em duas vias de ornamentação moderna. Por 

um lado, temos o expressionismo abstrato, em que existe a substituição do artificio 

tradicional pela expressividade dos materiais como forma de caracterizar o espaço, do 

outro lado, temos o expressionismo figurativo, em que existe a “transformação da 

própria obra arquitetónica em ornamento.”(SÁ, 2005: 100). 

 

 

23. Pato e Galpão decorado. Ilustração de Apreendendo com Las Vegas. 

 

O primeiro que introduziu este aspecto de forma moderna foi Robert Venturi. A 

esta manifestação intitulada de “pato” ocorre quando os sistemas arquitetónicos são 

substituídos por uma forma simbólica, por uma escultura. Com esta substituição perde-

se o caracter tectónico da forma e a noção de escala, torna-se uma escultura.  

Contudo, a mudança de escala do objeto, acentua e reforça a ideia de que o 

edifício é especial e um símbolo para a cidade. Com o início do simbolismo dos 

edifícios introduzido por Venturi, com o “pato”, muitos arquitetos começaram a dotar as 

suas obras de uma carga simbólica, através da representação escultórica das suas obras.  

No âmbito destas experiências, os pavilhões nas grandes exposições são o 

grande laboratório para as mais diversas experiências arquitetónicas. O próprio Bruno 

Taut funda a arquitetura expressionista na exposição da Werkbund, com a utilização do 

pavilhão de vidro, como meio publicitário do sector da indústria que o financiou. 
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24. Planta e Alçados do Pavilhão de Vidro, Bruno Taut. Exposição de Werkbund. 

 

 

25. Pavilhão de Vidro, Bruno Taut. Exposição de Werkbund. 

 

No âmbito das grandes exposições, com uma curta duração, de caracter efémero, 

o pavilhão geralmente ignora o “lugar”, estabelecendo poucas relações com os vizinhos. 

Tem uma presença visual muito grande, tornam-se edifícios icónicos. Estes edifícios são 

“auto-suficientes”, não precisam de ninguém para terem vida própria, para contarem a 

sua história á sua maneira.  
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Le Corbusier, aquando da exposição universal de 1958 em Bruxelas, projetou 

um dos pavilhões mais significativos de exposições. Denominado de “o Poéme 

Electronique” era o espaço provocador de sensações visuais e sonoras. 

 

 

26. Pavilhão da Philips, Exposição Universal de Bruxelas. Le Corbusier (1958) 

 

Na Arquitetura de exposições, não bastava a arquitetura criar imagens poderosas, 

precisava também de integrar a espetacularidade do edifício e da forma como era 

vivido. 
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A arquitetura, após as diversidades da monumentalidade usada nas grandes 

exposições mundiais, eventos efémeros, em que eram desenvolvidos projetos de 

caracter temporário, procura promover a arquitetura junto da comunidade. 

É a partir dos anos 50, que se assiste entre outras mudanças na prática 

arquitetónica, á introdução do tratamento formal dos edifícios, com particular enfase na 

diversificação e individualidade das fachadas dos edifícios e no livre tratamento das 

coberturas. 

É através da sensibilização das pessoas e o apelo á emoção de toda a 

comunidade que a construção e desenvolvimento de projetos direcionadas para as artes 

e a encontro da comunidade começa a ter um grande carácter escultórico. 

 

“Esta ideia escultória havia sido anunciada por Le Corbusier em seus projetos 

para o palácio da Sociedade das Nações em Genebra (1927) e para o Palácio 

dos Soviets em Moscou (1931).” (MONTANER, 2001: 37) 

 

  Le Corbusier, com a conclusão da Capela de Notre-Dame-du-Haut, em 

Ronchamp, introduz uma rotura com as tipologias tradicionais dos espaços religiosos, 

substituindo as formas rígidas e plantas centrais em formas escultóricas de plantas 

orgânicas.  

Este templo, a Igreja, serviu de orientação, e teve grande impacto nos arquitetos 

mais jovens. As propostas de Giedion, também tiveram o mesmo efeito sobre a 

comunidade de arquitetos dos anos 60. 

 

 

27. Capela de Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Le Corbusier (1950-1955) 
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28. Catedral de Brasília, Óscar Niemeyer. 

 

  Os espaços para abrigar a “fé”, de caracter monumental, desenvolvidos 

por uma nova geração de arquitetos, tendo como orientação e fio condutor a obra 

desenvolvida por Giedion e Le Corbusier, foram desenvolvidos um pouco por todo o 

mundo. No entanto, o desenvolvimento tardio da arquitetura moderna acabaria por 

culminar com o aparecimento dos arquitetos celebridades e seus edifícios icónicos.  

  A reprodução de imagens persuasivas é mais importante não através dos 

seus aspetos técnicos construtivos, mas sim da capacidade de criar empatia junto do 

homem comum, justificando a sua presença junto do mesmo, com mais e melhores 

edifícios “ícone”. Para Corbusier, e para manter o fator unitário e agregador da 

arquitetura, não o fraturando da envolvente, desenvolve toda a obra através de conceitos 

como “síntese” e “unidade”, valorizando a arquitetura no seu todo. 
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29. Tempo de Lótus (1976-1986), Fariborz Sahba. Nova Déli. 

 

É neste sentido que em 1948, Le Corbusier desenvolver o sistema modulador de 

proporções. Embora o objetivo primário fosse criar uma ferramenta unitária da 

arquitetura, a sua aplicação tornou-se mais ampla, resolvendo problemas práticos 

ligados ao projeto, pintura e escultura. 

 

 

30. Le Corbusier (1887-1965). 
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31.Le Modulador, Le Corbusier 

 

Nos anos 50 e 60, a arquitetura torna-se claramente icónica. É nesta altura que a 

globalização começa a ter contornos e moldes segundo aquilo que conhecemos hoje. 

Com as revoluções industriais, desenvolvimentos tecnológicos, o desmantelamento 

colonial e imperialista, a sociedade, a economia e a cultura sofreram uma restruturação. 

A esta, fomentou-se a criação de espaços sociais, importante para o desenvolvimento 

das cidades e do conceito cosmopolitano. 

É nesta altura, que a igreja e o estado começam a perder força para a iniciativa 

privada, sendo este o principal dinamizador e patrocinador dos novos ícones. 
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Os serviços arquitetónicos passam a ser um mercado livre. As comunicações 

aéreas, a velocidade do automóvel, os turismos intercontinentais potenciaram os espaços 

de receção e expedição de pessoas nos expoentes de desenvolvimento da arquitetura. O 

postal da cidade através da obra arquitetura passa a ser importante para o 

desenvolvimento económico da mesma. 

 

 

32. Museu Guggenheim de Nova York, Frank Lloyd Wright. 

 

 

 

33. Terminal TWA, Eero Saarinen (1956-62) 
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Saarinen, nos anos 50, foi a personalidade mais influenciadora da arquitetura dos 

Estados Unidos. Desenvolveu estruturas aeroportuária, que por sua vez tornaram-se 

imagens publicitárias das cidades. Foi o ponto de partida para a organização e definição 

da arquitetura enquanto artefacto publicitário. 

 

 

34. Aeroporto de Dulles, Eero Saarinen. 

 

A projeto da Opera de Sydney foi muito provavelmente o primeiro ícone global 

do pós-guerra, servindo de cartaz para turismo de massas, tornando-se singular no 

mundo e na cidade em que estava inserido. Através da aviação comercial, Austrália 

passa a ficar no mapa do turismo mundial.  

 

 

35. Opera de Sydney. 

 

É na segunda metade do século XX, que assistimos a uma profunda mudança da 

arquitetura moderna. Após inúmeras correntes artísticas, a arquitetura fragmentou-se e 

rumou ao individualismo e arbitrariedade que assistimos nos nossos dias. A valorização 
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da individualidade do autor, do projetista e da obra desenvolvida, tornou-se viral entre 

os arquitetos. 

A vontade de estabelecer uma nova linguagem universal da arquitetura, tem 

como base os cinco pontos de Le Corbusier e a sintaxe construtiva de Mies Van der 

Rohe. É durante esta época, que os arquitetos usam o “poder” dos meios de 

comunicação social para obter uma fama pessoal e um desenvolvimento de carreira 

reconhecimento de forma mais ampla e abrangente. 

 

 

36. Arquiteto Le Corbusier. 

 

Os Cinco Pontos da Arquitetura de Le Corbusier 

1. Terraço Jardim 

2. Fachada livre de Estrutura 

3. Janelas Fitas 

4. Planta livre da estrutura 

5. Construção sobre Pilotis 
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37. Villa Savoye, Le Corbusier. 

 

O exemplo primordial, sobretudo nos Estados Unidos, foi o arquiteto Frank 

Lloyd Wright. Wright tornou-se um modelo de arquiteto, onde a relação com a 

comunicação social serviu para o seu desenvolvimento de carreira. “Wright adorava a 

imprensa, e a imprensa adorava seu estilo…” (DUNSTER, 2001: 10). 

  Por sua vez, Le Corbusier com um estilo intelectual menos convencional, 

através das suas polémicas promovia a sua publicidade. No início da sua carreira era 

mais conhecido pelos seus escritos do que pelas obras construídas. Le Corbusier torna-

se o antecessor dos arquitetos globais de hoje, executando projetos nos diferentes 

continentes e de diferentes tipologias. Com a Globalização, a arquitetura contemporânea 

torna-se evidente na obra de Le Corbuier, com escritório “sede” em Paris, executa obras 

nos Estados Unidos e Japão.   

A novidade não é propriamente a execução de obras em diferentes países, pois 

Wright já havia contruído um hotel em Tóquio, assim como outros arquitetos através do 

colonialismo já tinham também desenvolvido obra em outros países. A novidade está na 

crescente movimentação dos arquitetos ao redor do globo, que parece ter início na era 

Moderna com Le Corbusier. 

Com a globalização emerge a figura de arquitetura liberal. 
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“(…) star system arquitetónico começou a acumular força, e Eero Saarinen 

emergiu como uma versátil força para desafiar Wright. Cada um dos seus 

edifícios de estilos diferentes era uma admirável divergência, frequentemente 

mais uma imagem reduzida de estrutura e espaço.” (MONTANER, 2005: 35). 

 

 Emerge na segunda metade do século XX dois tipos de arquitetura, ou duas 

posturas diferentes que irão marcar o percurso arquitetónico de diferentes arquitetos. 

 Se por um lado temos os arquitetos de estilo mais individual (Le Corbusier, 

Santiago Calatrava, Zaha Hadid e Frank Gehry) em que as suas obras são verdadeiras 

obras de assinatura, por outro lado temos os arquitetos que ostentam obras com uma 

atitude mais eclética, entre os quais estão Rafael Moneo, Rem Koolhaas, Álvaro Siza e 

Robert Venturi. 

 O declínio da arquitetura moderna coincide com o fim das grandes narrativas, 

surgindo uma dispersão de tendências. Este processo está relacionado com a terceira 

geração de arquitetos modernos, no âmbito do CIAM, com os emergentes expoentes do 

Team X, com a modificação dos dogmas com elementos mais flexíveis e humanísticos. 

 Será apenas nos anos 60, com diferentes abordagens ao tema que os dogmas da 

arquitetura moderna serão verdadeiramente abalados. Kevin Lynch, com a Imagem da 

Cidade em 1960, e do jornalista Jane Jacobs com a obra Morte e Vida das grandes 

Cidades.  

 Aldo Rossi, com a obra Arquitetura da cidade, em 1966, desmitificou a aquele 

que foi o grande dogma modernista. O estudo e análise evolutiva da arquitetura romana 

nas cidades italianas, demonstraram que não era necessária qualquer correspondência 

entre a forma e função. No entanto, por uma questão de arbitrariedade, este tipo de 

abordagem viria a se tornar uma justificação para os mais variados edifícios. 

 Nos anos 70, o Centro Georges Pompidou de Renzo Piano e Richard Rogers, foi 

o exemplo máximo da arquitetura mega-estrutural, o high-tech. 

 

 

  A simplificação do percurso histórico, é o novo capítulo da arbitrariedade 

em arquitetura, onde a tendência liderada por Peter Eisenman, estabeleceu uma nova 

aproximação entre a arquitetura e filosofia a partir das ideias do desconstrutivismo de 

Jacques Derrida. Eisenman empenhou-se a eliminar as últimas grandes certezas da 

arquitetura, nomeada por ele no artigo O fim do clássico como as três grandes ficções: 
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representação, razão e história. A arquitetura de Eisenman caracterizou-se pelo 

afastamento das ideias com a função, contexto e significado. Uma nova abstração 

formal.  

 

 

38.Centro Georges Pompidou, Paris. Renzo Piano e Richard Rogers (1972-78) 

 

  A arquitetura de desconstrutivismos, em que Frank Gehry culminou com 

o projeto do Museu Guggenheim em Bilbao teve o apoio das novas tecnologias digitais 

de projeção. Como refere Moneo, “a liberdade com que Gehry maneja as formas o leva 

inconscientemente a propor a hipóteses de que qualquer forma pode se converter (…) 

em um edifício.” (MONEO, 2005: 40). 

  A obra de Frank Gehry alimenta-se da sua associação com artistas da 

pop-art. Foi no seu amigo escultor, Claes Oldenburg3, que Gehry encontrou a fonte para 

transformar objetos em edifícios. 

                                                 
3  Claes Thure Oldenburg é um escultor norte-americano de origem sueca e é, entre Andy Warhol e Roy 

Lichtenstein, a mais importante figura do Pop Art americano. 
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39. Claes Oldenburg (1976) 

 

  Se durante este processo, a arquitetura tem uma clara enfatização sobre a 

fragmentação formal, Rem Koolhaas procura reagrupar a tendência de dispersão através 

do mega-objeto. O conceito de mega-objeto parte da análise dos arranha-céus de 

Manhattan, onde a grandeza da arquitetura parece recuperada. O caracter icónico, 

grande significado para a obra de Rem Koolhaas, é referida por Moneo, onde menciona 

o grande interesse “em sua ambiciosa recuperação da condição icónica do edifício.” 

(MONEO, 2005: 319). 
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1.2. A Importância no desenvolvimento da estrutura da cidade: O lugar 

 

O território é a base de trabalho para um projeto. O arquiteto enquanto 

protagonista do processo, tem a capacidade de analisar, explorar, potenciar, transformar 

e reestruturar a paisagem de forma equilibrada e coerente.  

Esta intervenção não acontece de forma igual entre arquitetos, pois assim como 

referido na citação de Fernando Távora, no livro Da Organização do Espaço, a vontade 

individual de cada um também é imposta no ato de projetar.  

O território tem um papel importante para a caracterização de um lugar, dos seus 

costumes, das tradições arquitetónicas, da configuração morfológica e do tipo de 

população ali residente. É importante perceber qual é a caracterização de um 

determinado lugar e qual a forma mais adequada de intervir, para que assim possa haver 

uma identificação do ser humano com aquilo que foi ou pode ser projetado. 

Uma das questões mais pertinentes na construção de um edifício, que poderá 

tornar-se icónico, é perceber como o envolvente está estruturado e como o novo edifício 

pode tornar-se fraturante, referência na malha urbana desenvolvida. O arquiteto como 

elemento principal na transformação do lugar e da envolvente, será sempre encarado 

como o responsável da rutura ou continuidade arquitetónica. No entanto, outros fatores 

alheios ao ato de projetar como sejam a vontade do cliente e dos promotores, questões 

relacionadas com a gestão do território e o tempo de resposta a uma necessidade 

sobrepõem-se ás características do lugar. 

A interpretação que cada arquiteto tem ou adota em relação ao lugar e ao projeto 

a desenvolver é de carácter pessoal, no entanto o seu resultado pode ser criticado por 

todos, desde os mestres até ao transeunte de rua. Assim sendo, existem diversos textos 

de arquitetos que mostram e explicam a sua interpretação do território. Esta visão está 

relacionada mais com uma componente prática do que uma investigação teórica, ou 

seja, resulta da prática a construção de uma possível teoria. Quando um projeto fica 

materializado no terreno está exposto a todo o tipo de críticas que possam surgir sobre o 

mesmo. 

Os temas relacionados com a envolvente já foram abordados por diversos 

historiadores e arquitetos, entre eles Christian Norberg-Schulz e Ignasi de Solá-

Morales explicam de forma clara e distinta a maneira como o território está disponível 
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para os arquitetos, qual o significado que possui e as consequências que poderá ter com 

futuras intervenções arquitetónicas. 

As críticas que fazemos ao olhar ao nosso redor é caracterizadora da forma como 

encaramos a obra arquitetónica e o conhecimento que temos de determinado local.  

Os fatores que determinam um projeto também serão alvo de estudo, visto que 

estes podem interferir de forma positiva ou negativa na maneira que cada arquiteto tem 

para projetar. A interpretação de cada arquiteto surge do seu conhecimento 

arquitetónico e cultural, mas também é orientado pela vontade do cliente.  

No estudo desenvolvido, a transformação, a introdução e a reinvenção do 

edifício enquanto ícone para a cidade acontece através do conteúdo programática, da 

forma arquitetónica introduzida e das necessidades das cidades em promover uma 

marca através de imagens fortes. 

 

 

40. Casa da Música, Porto. 

 

O arquiteto Rem Koolhaas, com o projeto da Casa da Música, situado na cidade 

do Porto, estabelece uma relação neutra com a realidade arquitetónica existente, mas 

muito próxima da população. Aquando da atribuição do prémio do Instituto Real dos 

Arquitetos Britânicos em 2007, o júri classificou o edifício de “intrigante, inquietante e 

dinâmico”. A Casa da Música torna-se um ícone para a Cidade do Porto e um ícone 

como edifício arquitetónico na área cultural. 
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"Há alguns edifícios que oferecem uma continuidade, mas este tem esta espécie 

de elementos autónomos e abruptos, que se ligam através de um espaço fluído. 

Assim, vejo-o como uma espécie de ensaio acerca de autonomia e fluidez, 

separação e ligação. Para mim, é importante que os elementos fixos estejam 

rodeados por uma experiência muito mais fluída." (KOOLHAAS, 2007). 

 

A Casa da Música, que em termos programáticos é igual a tantas salas de 

espetáculo dispersas na cidade do Porto, torna-se referência de cultura na Cidade do 

Porto, resultado este que acontece pela forma “estranha” que marca a Rotunda da 

Boavista, e que a partir do momento que foi construída passou a servir de referência 

para todos os habitantes do Porto. 

 

“… não poderão excluir-se deles quer as formas naturais e mesmo aquelas que 

possam considerar-se puras, isso é não tocada pela mão do homem – quer as 

suas relações com as obras humanas, relações tão íntimas, infinitas e 

inesgotáveis que não é possível saber onde umas acabam e outras começam.” 

(TÁVORA, 2006: 13). 

 

O território é um elemento transmissor para o Homem. Todo aquele que usa e 

explora determinado espaço está capaz de retirar todas as propriedades que o espaço 

tem para oferecer. 

Esta contestação poderá ser confirmada quando fazemos uma viagem de carro, 

onde tudo aquilo que visualizamos quer de forma rápida ou de uma forma mais estática, 

leva o observador a tirar conclusões. Algumas delas poderão ser mais imediatas e outras 

requererem algum tempo e conhecimento do local. No entanto, existe uma que “saltará 

imediatamente à vista”: o resultado da integração de objetos no espaço físico. 

Esta integração poderá acontecer de forma dura ou de maneira a que não nos 

apercebemos onde acaba o meio físico e começa o objeto. Podemos assim tratar de duas 

coisas distintas, primeiramente o meio natural, definido pelos elementos naturais (a 

água, fauna, flora, terra, clima) e em segundo lugar, outro definido por tudo aquilo que o 

homem pode construir, elementos físicos, alguns para ser habitados e outros para 

servirem de meio de percurso pelo espaço. 
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Para o arquiteto é muito importante perceber o que o território, base do seu 

trabalho, tem para oferecer, mas também não será de descurar tudo aquilo que foi 

adicionado ao território, percebendo suas relações ao nível formal, estético ou 

morfológico. 

 

“Desde el inicio de su actividad professional, a mediados de los cincuenta, la 

manera de abordar el projecto de um edifico depende del estímulo que le 

proporciona el lugar donde se emplazará.” (TERESA, 2007: 163). 

 

Norberg-Schulz, no seu livro Genius Loci, descreve o conceito `Genius Loci´, 

aprofundando a relação que existe entre o homem e a espaço natural, descrevendo o 

lugar como sendo capaz de transmitir através dos seus elementos (cor, textura, forma, 

cheiro, ambiente, localização) uma identidade muito própria a caracterizadora do 

mesmo. 

Esta identificação será muito própria e individual, não carecendo de fatores 

externos para ajudar a caracterizar determinado lugar. Os elementos tais como a cor, o 

cheiro, a textura e a luminosidade são constantes, apenas variáveis consoantes cada 

época do ano. 

 

O lugar é um tema que origina diversos debates no mundo da arquitetura. São os 

arquitetos os responsáveis pela transformação do lugar, interpretando e projetando para 

o espaço um volume que servirá uma função e que poderá eventualmente marcar o 

lugar. A história do lugar é construída em longo dos anos, e marcar o lugar significa que 

a história do lugar poderá sofrer alterações, sejam estas negativas ou positivas. 

 

“E se um mau edifício pode ainda ser suportável numa rua ou numa praça, na 

medida em que estas dominem sobre ele, um edifício mal relacionado com um 

sítio significa todo um extenso trecho de paisagem destruído, toda uma 

oportunidade perdida. E também assim se vai delapidando o nosso espaço.” 

(TÁVORA, 2006: 59). 

 

Aquando do desenvolvimento de um projeto, é necessário que exista uma 

investigação no lugar, sentir o lugar como ele é, apreender os seus aspetos 

morfológicos, ambientais, climáticos, a sua fauna, as vivências humanas, a sua história e 
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a arquitetura existente. Cristian Norberg-Schulz fala destes aspetos quando usa a 

expressão o carácter do lugar. 

Todos os lugares estão carregados de história e de simbologias, não sendo alheio 

a todo e qualquer tipo de intervenção que se realize no território. 

A globalização permite que esta História se prolongue e seja divulgada em todo 

o mundo, permitindo assim que se crie imagens padrão de diversas zonas, quer através 

da arquitetura, como também das pessoas que ali habitam, dos costumes, das tradições, 

da fauna e dos aspetos morfológicos e sociais. 

No entanto, esta globalização da arquitetura torna-se negativa quando a imagem 

arquitetónica é transportada de país para país, desvirtuando assim as características 

próprias de determinado lugar. “… o conceito tradicional do lugar é uma batalha 

perdida e reacionária, face aos avanços das sociedades contemporâneas.”. (NEVES, 

2001: 7) 

Esta batalha, perdida e reacionária na sociedade contemporânea acontece quando 

existem formas distintas de interpretar a arquitetura, não na sua funcionalidade, mas sim 

na capacidade que o objeto tem para se relacionar com a envolvente e dar uma 

continuidade lógica da história e identidade do lugar. 

 

“A alma, que confere ao sítio a noção de lugar, é o carácter que advém do 

cruzamento da história, antropologia, topografia e das características psico-

sociológicas que se denotam, para além de toda a carga simbólica de que esteja 

contaminado.” (FERNANDES, 2001: 12). 

 

A “alma” referida na citação está de acordo com a descrição que Christian 

Norberg-Schulz faz no seu livro “Genius Loci”, em que alma não existe num lugar se 

não houver um conjunto de fatores que o possibilitam descrever como alma do lugar. 

Estes fatores, enumerados na citação variam de sítio para sítio, por isso, cada lugar ser 

único. 

A transformação do lugar através da obra arquitetónica deverá dar uma 

continuidade lógica. É nesta fase que o desenho constitui elemento principal na procura 

da solução, estudando diferentes efeitos e perspetivavas, sem que para isso seja 

necessário construir a obra. 
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 Siza Vieira afirma que é importante olhar o sítio e fazer um desenho, sem que 

esse tenha já estipulado os metros quadrados do programa. É com este olhar o sítio que 

vamos encontrar o sentido do lugar. 

 

41. Esquisso do Museu de Serralves da autoria do arquiteto Siza Vieira 

 

“Estruturar o “quase nada” é para mim a ideia de projecto como continuidade 

do carácter do lugar, pois nada eliminará a essência do(s) lugar(es), somente 

podemos prolongá-lo(s), dar-lhe(s) continuidade no sentido da História.” 

(FERNANDES, 2001: 13). 

 

A contínua procura da solução através do desenho e de um entendimento da 

história do lugar aprofundado e esclarecido, permitirá que exista uma harmonia entre as 

partes, entre o objeto arquitetónico e o lugar. 

Atualmente, com a globalização e a evolução dos processos construtivos, o 

arquiteto possui o poder e a autonomia para poder realizar obras ecléticas, obras sem 

contexto urbano, sem ligação com uma envolvente carregada de história e com uma 

sociedade singular pelas suas vivências. Podemos entender que a arte se sobrepõe à 

reflexão do lugar. A cópia, o querer igual, o tentar imitar, leva-nos a uma sociedade que 

vive de imagens, transportadas de um lugar para o outro sem que para isso existe uma 

captação de todos os elementos necessários para a sua reconstituição.  

A forma como é divulgada a arquitetura moderna, em que o objetivo é tentar 

fazer o melhor e da melhor forma, inovar sem precedentes, traduzir ideias em formas 
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arrojadas, criar destaque a um objeto perante os outros, todas estes motivos faz com que 

muitas vezes a arquitetura se sobreponha ao valor que o lugar tem e transmite.  

 

“A arte manteve sempre uma íntima relação com o conceito mais geral do 

lugar, quer seja o lugar da sua motivação ou inspiração criativa, o lugar da sua 

apresentação, institucional, ou o lugar entendido como matéria essencial de 

intervenção, na sua confirmação de espaço ou local físico concreto.” 

(SANTOS, 2001: 15). 

 

Quando a arte não toma consciência do lugar, apresentando propostas opostas ou 

que tem o intuito de provocar a rutura, o lugar torna-se mero espaço onde a arquitetura 

povoa de forma pouco cuidado o território. Donald Judd fala dos “Specific Objects” 

neste tipo de interpretação do lugar. Nestes casos o mais importante é a forma, a 

matéria, a cor e a escala. 

Solá-Morales introduz e assume uma nova leitura e interpretação do lugar. Na 

sua análise, Rem Koolhaas é um arquiteto que traduz aquilo que ele acha que deve ser a 

arquitetura, pelo que o lugar se torna estático quando a intervenção apenas procura dar a 

continuidade, quer espacial quer histórica. Para Solá-Morales, o lugar deve ser um 

espaço de vários acontecimentos e energias, com diversos fluxos à mistura. 

O arquiteto Rem Koolhaas, enfatiza uma clara intenção de individualidade e 

justifica as suas intenções, por mais discutíveis que possam ser, pelo seu estatuto de 

artístico do arquiteto. 

 

“O lugar é, neste caso, interpretado como um mero espaço de encontro de 

acontecimentos e fluxos, num tempo determinado, inserido numa lógica de 

transformação contínua que é impulsionada por vários tipos de energias: 

informativas, de tráfego, eléctricas, informáticas, etc.” (NEVES, 2001: 9). 

1.3. Diferentes tipologias de edifício icónico 

O edifício icónico, e aquilo que ele representa na estrutura da cidade e no seu 

desenvolvimento é representado em diferentes escalas, formatos e tipologias, desde a 

arquitetura habitacional, cultural, religioso, comercial e infraestrutural.  
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O desenvolvimento deste tema, foi ao longo dos anos trabalhado por diferentes 

arquitetos, sendo que teriam em comum devolver e dotar as cidades de símbolos 

capazes de estruturar, representar e devolver a autonomia das cidades através de 

projetos únicos e marcantes. 

 

 

42. Bairro da Bouça, Álvaro Siza Vieira, Porto. 

 

“Mas, porque os volumes são envolvidos por superfícies, estes são gerados por 

linhas e estas ainda por pontos pode concluir-se, generalizando o que foi dito, 

que os volumes, as superfícies e as linhas constituem, tanto como os pontos, 

acontecimentos de organização do espaço, aos quais se dá o nome geral de 

formas.” (TÁVORA, 2006: 12). 

 

Ignasi de Solá-Morales apresenta vários discursos em diferentes alturas sobre o 

que é a Arquitetura e como poderá ser entendida. Solá-Morales no seu livro 

“Diferencias”, onde apresenta textos críticos de outros arquitetos, salienta a importância 

dos mesmos para que exista um debate de ideias sobre como intervir com a arquitetura 

no lugar e envolvente.  
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Apesar da diversidade de temas abordados no livro, existem três inter-

relacionados que giram á volta de ideias contemporâneas, são eles: a arquitetura débil, a 

arqueologia e a autonomia.  

 

 

43. Sede da Vodafone, Barbosa & Guimarães Arquitectos, Porto.  

 

A arquitetura débil defende a decomposição da forte relação entre forma e 

função e entre a imagem o seu significado. Para Solá-Morales os objetos transitórios são 

autónomos, descontextualizados do tempo e do lugar.  

A experiência moderna revela-nos uma nova arquitetura, em que existe uma 

procura por uma diluição na paisagem do objeto arquitetónico, integração, continuidade, 

relação entre interior e exterior e uma adaptação. Hoje assistimos a uma arquitetura de 

carácter abstrato. A arquitetura atualmente não se trata de um ato de individualismo do 

arquiteto, mas sim de um processo que procura estabelecer uma relação entre o todo e as 

partes. 

O minimalismo, o existencialismo, a arquitetura débil, a autonomia, o 

individualismo e o funcionalismo são alguns desses temas que através de exemplos de 

arquitetos visam uma explicação de diferentes discursos arquitetónicos. Como analisado 

anteriormente, a evolução do objeto arquitetónico enquanto ícone, torna-se “postal” de 

uma cidade ou a marca de um arquiteto. 
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Mies Van der Rohe está associado ao movimento minimalista. A intensidade 

estética da obra de Mies pode ser explicada através do recurso ao classicismo, no 

entanto não poderemos dizer que Mies seria o último classicista. A obra de Mies não é a 

construção de imagens, mas sim na empregabilidade e uso de materiais.  

Para Mies, a arquitetura nunca é um momento. O objeto arquitetónico para Mies 

tem sempre um significado espiritual, ou pelo menos procura alcança-lo. Para os 

minimalistas a obra não evoca nada que não seja ela mesma. A autonomia da obra de 

arquitetura, o projeto de devolver á obra uma componente sólida e duradoura, é o motor 

ou o coração do trabalho de Mies. 

O ano de 1968 é emblemático porque é o fim do movimento moderno e a 

explosão da cultura pós-moderna. A explicação ao longo do tempo acerca do 

desenvolvimento da arquitetura no movimento moderno tem tido sempre bastante 

debilidade conceptual. 

Depois da II guerra mundial, a arquitetura vive tempos em que é necessário 

encarar os problemas de forma realista e dar resposta de forma breve e funcional. A 

Carta de Atenas (1933) dividiu a atividade arquitetónica em quatro grandes áreas, a 

habitação, o lazer, o trabalho e os transportes. As grandes cidades devem reconstruir-se 

de novas unidades residenciais capazes de ter vida autónoma. O centro das antigas 

cidades deverá adquirir uma nova vida como coração da cultura e política. 

A função do projeto de arquitetura origina diversas formas e interpretações do 

lugar. O conteúdo programático, ou a função do objeto arquitetónico pode determinar se 

o projeto é mais ou menos icónico na envolvente.  O programa muitas das vezes 

determina se o edifício é icónico para a cidade, para o país ou até mesmo referencia no 

mundo. 

Nos nossos dias, é cada vez mais frequente vermos a rutura com a malha urbana 

quando existem grandes intervenções arquitetónicas, estando estas associadas a 

equipamentos para a sustentabilidade da sociedade. Será sempre importante para o 

arquiteto não provocar uma descontinuidade em todos os aspetos que envolvem um 

projeto, quer a nível conceptual, formal, sociológico, cultural e económico. 

A globalização introduziu novos elementos de rutura no território, associados a 

uma velocidade impressionante de crescimento e transmissão de conhecimentos e 

ideias. A Globalização teve o seu impulso no final do século XX e início do século XXI 

com o crescimento dos meios de transporte e comunicação, que permitiu que o mundo 

ficasse ligado por motivos económicos, sociais, culturais e políticos.  



 

 

 

 

71 

 

O fenómeno gerado pelo capitalismo e controlo de matérias-primas, criou a 

necessidade dos países procurarem em diferentes partes do mundo os seus interesses e 

desenvolverem-nos através de pontos distantes e de forma vantajosa. 

 

“Com efeito, se o final do século XIX e os primeiros do século XX assistiram ao 

advento do veículo automóvel, veículo dinâmico, ferroviário, rodoviários e mais 

tarde aéreo, parece evidente que o final do século anuncia uma última mutação, 

coma a próxima chegada audiovisual, veículo estático, substituto das nossas 

deslocações físicas e prolongamentos da inércia domiciliária que acarretaria 

enfim o triunfo da sedentariedade, de uma sedentariedade agora definitiva” 

(VIRILIO, 1993: 35). 

 

Atualmente, esta globalização não se reflete apenas através dos meios de 

transporte e nas comunicações, reflete-se igualmente na capacidade de fazer chegar uma 

imagem em frações de segundos ao seu ponto mais distante. O edifício ícone para a 

cidade e para o mundo. Este bombardear de informação de fontes distintas, permite que 

sem sairmos do nosso lugar se consiga conhecer tudo. As redes sociais e os meios de 

transporte de baixo custo, permitem que tudo esteja próximo tanto o quanto o 

desejarmos. 

 

44. Museu Guggenheim, Frank Gehry, Bilbao. 

 



72 

 

A construção de edifícios icónicos e a organização de eventos mundiais são 

algumas das formas de identificar as cidades, quer no mapa do turismo, cultural ou 

económico, potenciando assim o crescimento. 

No entanto, em lugares em que o carácter e a história do lugar são inexistentes 

ou de pouco valor, tudo o que possa acrescentar tornar-se-á uma mais-valia para o lugar 

e poderá ser uma imagem da cidade. O Museu Guggenheim de Bilbao, do arquiteto 

Frank Gehry foi o motor para o desenvolvimento da cidade de Bilbao, que nada era e se 

transformou num polo turístico. 

 

Como exemplo em Portugal, e em diferentes áreas de intervenção, a Casa da 

Música e a Estação do Oriente em Lisboa, foram dois projetos que ajudaram a 

desenvolver a cidade, em dois pontos diferentes, um enquanto ícone da área da cultura e 

outro como ponto central no desenvolvimento das infraestruturas para uma zona que 

estava esquecida.  

 

 

45. Estação do Oriente, Santiago Calatrava, Lisboa. 

 

A velocidade é um elemento determinante para organizar as cidades e a sua 

construção arquitetónica. É também encarada como decisiva para o desenvolvimento da 

sociedade e sustento da globalização. 

A organização espacial da cidade ao longo dos anos sofreram transformações, 

segundo Fernando Távora existia uma melhor qualidade no passado do que atualmente, 

isto fruto de quem tinha o poder para ditar as regras. 

 

“Houve mais equilíbrio em épocas passadas do que aquele que existe 

actualmente; a presença de focos culturais dispersos, tais como a igreja e as 

elites sociais, garantia uma unidade cultural mais intensa do que aquela que 
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hoje se verifica e daí entre outras consequências, uma maior continuidade no 

espaço organizado, continuidade que começou a desintegrar-se na medida em 

que tais focos culturais começaram a concentrar-se em determinados lugares 

eleitos e tentadores, abandonando aqueles em que, durante gerações, se 

mantiveram.” (TÁVORA, 2006: 67). 

 

“… é mais importante aquilo que não se vê, do que aquilo que se vê.” (ROCHA, 

2007) 

 

O edifício pode tornar-se icónico através do seu programa, função, tipo e forma 

de construção e importância para o desenvolvimento da cidade. 
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46. Livraria Lelo, Porto 
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2. O COMÉRCIO EM EDIFÍCIOS ICÓNICOS 

2.1. As lojas e os diferentes Formatos 

 

Na arquitetura de comércio, iremos ver os diferentes formatos, tipologias de 

espaços para serem realizadas as transações comerciais. Ao longo da história, desde as 

feiras localizadas em grandes praças que serviam de ponto de encontro para a população 

para trocas comerciais até aos projetos de grandes centros comerciais, que albergam 

diferentes áreas de comércio. 

O desenvolvimento dos espaços comerciais, está relacionado com o nível de 

exigência do público, e com a forma como pretende que o produto chegue até aos “seus 

olhos”. 

A “imagem” do espaço, a forma como o mesmo é divulgado e publicitado, e os 

serviços que oferecem são alguns dos aspetos que o tornam uma referência na sua área e 

por sua vez icónico no trato entre cliente e comerciante.  

 

 

47. Mercado do Bolhão, Porto (Médio Formato) 
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48. The Dubai Mall (Grande Formato) 

 

 

49. Loja de Rua – Pequeno Formato 

 

Frank Gehry no documentário realizado por Sidney Pollak em 2006, intitulado 

de “Esboços de Frank Gehry”, afirma que gosta de trabalhar em diferentes escalas ao 
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mesmo tempo, pois isso permite-lhe não se afastar da realidade. A escala é uma 

ferramenta para o arquiteto, que quando usada pode enriquecer o projeto, quer a nível 

formal como também funcional. 

Para o arquiteto, todo o projeto tem que responder a diversos parâmetros, 

nomeadamente os formais, funcionais, morfológicos, económicos e sociais. 

O uso da escala faz parte do processo da construção da ideia e da concretização 

de um projeto. O pequeno, o grande e o monumental. A escala é uma comparação entre 

dois elementos físicos, e não uma dimensão real do objeto. Para fazer esta comparação, 

não podemos avaliar isoladamente os elementos do projeto. A escala do urbano ou a 

escala do rural sugere um discurso arquitetónico ímpar porque cada lugar tem as suas 

características sociais, ambientais e morfológicas. 

A interpretação da escala pode ser a relação que o projeto tem com a envolvente, 

a sua dimensão em função do homem ou a comparação com outros projetos de carácter 

similar. 

O arquiteto Rem Koolhaas desenvolve o projeto da casa da Música, na cidade do 

Porto, tendo em conta toda a malha urbana e prevendo o impacto que este teria sobre 

uma malha consolidada e caracterizadora de uma região. Usou da escala para dar 

destaque á forma da Casa da Música. 

Para desenvolver um projeto com uma intenção clara, em que a sua área pode ser 

pequena ou grande, a relação entre espaço público e privado pode estar separada por 

uma porta, em que o objetivo claro é a comercialização. O uso da escala na sua inserção 

na malha urbana é um ponto muito importante para tornar o edifício referência. O 

estudo da macro e da microescala, é a forma correta para a integração de um objeto na 

envolvente, tornando-o diferente ou semelhante ao existente.  

Nas diferentes tipologias de comércio, desde a visão micro até á macro, focada 

num público alvo ou aberta ao público anónimo é importante perceber relevância do 

edifício icónico associado á função “comércio” em diferentes modelos e escalas. 
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2.1.1. Diferentes tipologias comerciais  

 

 

 

 No desenvolvimento das atividades comerciais ao longo das últimas décadas, o 

espaço que estas ocupam na malha urbana e a forma como se inserem, é muito 

importante para o seu desenvolvimento enquanto negócio e poder de dinamização sobre 

a envolvente. Podemos verificar três formatos ou tipologias comerciais, o pequeno, o 

médio e o grande formato. 

 É com este estudo da história da evolução dos diferentes formatos, que o 

conceito de espaço público e semipúblico está presente quer nas lojas de proximidade, 

feiras, mercados cobertos, hipermercados e centros comerciais. 

 É no início do século XVIII que surgem as primeiras galerias comerciais, ruas de 

comércio cobertas, centros de trocas comerciais planeadas e dos centros comerciais. 

 O tipo de comércio, para quem o pratica e para quem o procura tem um impacto 

muito grande no desenvolvimento do formato do espaço do comercio, tendo sempre 

como base um modulo mínimo, individual, mais conhecido como loja. Este espaço, 

primariamente corresponderia a uma tenda ou módulo de comércio, onde cada 

comerciante o usava como meio para promover o produto. 

 Os armazéns foram a primeira etapa no desenvolvimento e aplicação de novas 

políticas de vendas, mais agressivas e sedutoras. O armazém constitui a primeira 
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revolução comercial moderna, dando início á distribuição em massa dos mais variados 

produtos. 

 As grandes mudanças provocadas pelos armazéns verificaram-se em primeiro 

lugar ao nível da grande rotação de stocks e de uma prática de preços baixos, tendo por 

base as vendas em grande escala. Em segundo, a diversidade de produtos, tornando 

aquilo que era de elite ou burguesia, em produto para as massas. Em terceiro, a nova 

organização e disposição dos produtos e por ultimo, mas não menos importante a 

capacidade de transformar os lugares de venda ou “lugares de sonho”. 

 

 

50. The Dubai Mall, Emirado Árabes Unidos - Galerias Comerciais. 

 

 Esta última mudança provocada pelos armazéns demonstra a transformação do 

consumo, já que os armazéns passam a ser dotados de formas e estilos monumentais, o 

tal edifício icónico para o consumo. 

 O novo armazém não procura apenas vender produtos, procura sim estimular a 

necessidade de consumir, provocando com novidades, com um estilo moderno, 
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decorações luxuosas, reflexos de diferentes materiais, som, entre outros fatores 

desenvolvidos e aprimorados pelas técnicas de marketing moderno. 

 Ao longo dos anos, instalou-se um ambiente de consumo-sedução, ou até mesmo 

sendo mais assertivos, um consumo-distração, onde a população ocupa o tempo livre a 

deambular nas galerias comerciais á procura de novidades e de serem seduzidos por 

campanhas de forte carater consumista. 

 Foi no início do século XX, que os estabelecimentos comerciais se viram 

obrigados a reagir e a mudar em função de um conjunto de novas regras de distribuição, 

conservação de mercadorias e fluidez de diversidade de produtos. 

 A evolução do automóvel, das tecnologias, dos aparelhos audiovisuais e a da 

difusão de linhas de crédito foram alguns dos fatores que contribuíram para uma 

mudança na forma de produção, distribuição e consumo. 

A divisão das tipologias de comércio em diferentes formatos, será analisado 

consoante a sua dimensão e denominações mais conhecidas. Assim sendo, estaremos a 

catalogar os formatos da seguinte forma: 

 

✓ Pequeno Formato 

▪ A loja de conveniência 

▪ O Mercado 

▪ As Ruas comerciais 

✓ Médio Formato 

▪ O supermercado 

▪ O Hipermercado 

✓ Grande Formato 

▪ Os centros comercias 

 

Loja de Proximidade 

  

 A loja de conveniência ou denominada loja de proximidade é o modelo mais 

antigo em termos de espaço e forma de realizar transações económicas. Um espaço de 

pequenas dimensões, circunscrito a um layout de balcão de atendimento e uma zona de 

exposição de produtos. 
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51. Planta do rés-do-chão de uma habitação plurifamiliar. 

 

A matriz de organização interna das habitações, cujo o rés-do-chão era destinado 

ao comércio de família, representada na imagem 51, separa o espaço público do privado 

através de entradas independentes.  

O desenvolvimento da loja de rua continua a ter como base um espaço destinado 

apenas a uma área de comércio. É nesta que toda a atenção está direcionada e que o 

layout está definido de forma simples. A organização do espaço está dividida em três 

áreas: a exposição, o espaço de atendimento / balcão e o armazém. O Armazém é de 

pequenas dimensões e quase sempre de acesso pela frente de loja. 
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Este tipo de configuração de espaço comercial, quase sempre especializado em 

uma área, torna-se ícone pelas características da fachada, pelo trato que o proprietário 

dá ao seu cliente fiel e pela permanência no local durante vários anos, o que transmite 

confiança ao cliente.  

 

 

52. Planta do piso térreo do quarteirão entre Sá da Bandeira e S.tª Catarina. 
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  A Pérola do Bolhão, uma mercearia tradicional, fundada em 1917, especializada 

em chás, cafés e especiarias alargou o leque de produtos através da comercialização de 

frutos secos a granel, vinhos e biscoitos regionais, é um exemplo de uma tipologia de 

comércio, do pequeno formato, em que o armazém é composto por estantes e 

expositores espalhados pela loja e que tem um cliente fiel, que sabe o que quer e onde 

pode encontrar. 

 A loja, integrada num rés-do-chão de um prédio urbano, com uma fachada 

características de Arte Nova, faz da rua uma extensão da loja e de divulgação do 

produto. 

Esta tipologia de loja, não consegue sofrer grandes transformações, pois está 

muito limitada ao lote inserido. 

  

 

53.A Pérola do Bolhão, Porto. Comércio Tradicional. 

 



86 

 

 

54. Pérola de S. Mamede, Lisboa. 

 

Na sua forma mais tradicional, em que a sua localização está próxima dos 

centros urbanos, de zonas habitacionais, adjacente ás ruas, o proprietário será quase 

sempre o dono do negócio. 

O Comércio Tradicional, representado pelas pequenas lojas de rua, onde o nome 

do espaço é representativo da sua localização ou da Família que o estabeleceu, tem sido 

substituído por lojas de pequeno formato, representativas de marcas de grande 

expressão no mercado, na sua maioria franchisados. 

 

 

55. Franchisado - Interior de loja Meu Super. 
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O desenvolvimento de projetos de lojas de pequeno formato tem sido um dos 

grandes objetivos para que se consiga transpor e replicar num micro espaço, o layout e a 

contemporaneidade dos materiais, tornando-os apelativos através do marketing, 

oferecendo aos clientes com menos possibilidade de se deslocarem, os mesmos serviços 

junto da porta de casa. Um serviço de Proximidade. 

O Franchising do modelo de Loja MEU SUPER, formato de loja de menor 

dimensão do Grupo SONAE, tem sido uma forma de devolver ás cidades as lojas de 

pequeno formato, respondendo assim ao repovoamento dos centros urbanos, até aqui 

esquecidos ao nível habitacional e de comércio. 

 

 

56. Logotipo da Marca - MEU SUPER 

 

Atualmente as marcas apostam num design apelativo, de forma a atrair clientes 

não apenas pelo seu produto, mas também pelo espaço, que é convidativo e focado em 

valorizar o produto. A temática no desenvolvimento do projeto é geralmente tida como 

ponto fundamental e aglutinador dos diferentes espaços da loja. O franchising é um dos 

motores para o desenvolvimento e introdução de uma nova imagem em lojas antigas e 

abandonadas.  

 

 

57. Loja Claus Porto em Lisboa 
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58. Loja Claus Porto em Lisboa 

 

 

59. Loja Claus Porto em Lisboa 
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60. Loja Claus Porto em Lisboa 

 

 

 

 

61. Loja Claus Porto em Lisboa 
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Mercado 

  

 Em malhas urbanas densas, os espaços que concentravam atividades comerciais 

relacionadas com a agricultura e pecuária estavam na generalidade localizados num 

espaço denominado de mercado, com um horário de funcionamento quase sempre ao 

fim-de-semana, ou parcial á semana e com micro espaços de venda. Ao longo dos anos, 

sofreram mutações funcionais e alterações formais.  

  

 

 

62. ARX - Mercado Municipal Abrantes 
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63. ARX - Mercado Municipal Abrantes 

 

 

64. ARX - Mercado Municipal Abrantes 
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65. ARX - Mercado Municipal Abrantes 

 

66. ARX - Mercado Municipal Abrantes 
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67. ARX - Mercado Municipal Abrantes 

 

As Ruas Comerciais 

 

As ruas nos centros urbanos ofereceram durante anos uma grande diversidade de 

lojas de comércio e serviços, de modo a proporcionar uma resposta muito clara e 

imediata ás exigências do consumidor. 

Em virtude de não conseguir oferecer ao cliente o conforto proporcionado pelas 

grandes superfícies comerciais tais como: fácil estacionamento, espaços climatizados, 

zonas de restauração com grande variedade, zonas sanitárias, segurança e horários 

alargados, perderam a sua “clientela” para os centros comerciais, que durante muitos 

anos foram serviços pelo pequeno comércio. 

A Rua do Junqueiro é a rua mais antiga de comércio tradicional no centro da 

Póvoa de Varzim. É a principal rua de comércio, onde alberga diferentes lojas, algumas 

centenárias, e galerias comerciais. No século XIX, era nesta rua que podíamos encontrar 

todo o tipo de produtos. 
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Em 1955, a rua torna-se pedonal, sendo uma das primeiras ruas a proibir a 

circulação de qualquer tipo de veículo. 

Se no início do comércio de rua, cada proprietário estabelecia as suas regras, 

organizava o interior da sua loja, criava a sua própria forma de “trabalhar” o cliente, 

atualmente, já existem grupos de comerciantes que gerem a rua, tornando-a numa 

galeria comercial a céu aberto, mas que apresenta um fio condutor entre as diferentes 

lojas. São os próprios comerciantes que dinamizam a rua. 

 

 

68. Rua do Junqueiro, Póvoa do Varzim. 

 

Ao longo dos anos, os centros históricos com o abandono da população, em que 

a que fica está envelhecida, muitas lojas foram abandonadas por falta de clientes, 

tornando as ruas desertas. Iremos analisar quais os incentivos e as políticas adotadas 

pelas cidades para combater a desertificação, especialmente no que se refere ao 

comércio e os espaços que o albergam. 

Supermercado 

 

 Os supermercados teveram o seu início na década de 1920, nos Estados Unidos. 

No entanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial, que este modelo comercial se 

espalhou por todo o mundo. O supermercado é um sistema self-service, que oferece 

uma grande variedade de produtos ao cliente, quer sejam alimentares e não alimentares, 

organizados por regra em corredores. 
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 Este tipo de comércio consistia em grandes stocks de produto e vender a preços 

mais baixos que os espaços comerciais convencionais. Além de uma maior variedade de 

produtos e gamas, a forma como era disposto ao cliente, a higienização dos locais e a 

garantia de qualidade eram grandes atrativos para os compradores. 

 A proliferação deste tipo de comércio chega a Portugal em 1961 com o primeiro 

Supermercado localizado no Saldanha. 

 

  

 

 

69. Supermercado Saldanha - Primeiro Supermercado em Portugal. 

 

 Com um sistema de compra, em que o cliente escolhe uma grande variedade de 

produtos, alimentares e não alimentares, este formato de superfícies comerciais torna-se 
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mais expressivo, crescendo não só em número nas grandes cidades, mas também na 

dimensão da superfície de venda. 

 O supermercado pode ser definido como um método operacional, onde o foco é 

a venda de mercadoria de baixo valor unitário, dispondo uma grande diversidade de 

produtos, com um layout organizado por tipo de produto, facilitando o movimento 

rápido de um grande número de clientes ao longo dos corredores até á zona de 

pagamento. 

 Estavam lançadas as bases para a mudança das transações comerciais ao nível do 

retalho alimentar, onde a premissa do self-service foi bem aceite pelo consumidor e da 

parte do comerciante passou a haver uma preocupação maior no desenvolvimento do 

modelo, de forma a fidelizar o cliente á sua marca, de diversificar a forma como o 

espaço se apresenta e de continuar a ter a oferta de melhor preço e qualidade. 

 A oferta representa um grande número de produtos, de diferentes marcas, a 

diferentes preços, que através de técnicas de venda e publicidade tentam estar ao 

alcance do potencial cliente.  

Hipermercado 

 

 

70. Hipermercado. Continente Bom dia Covilhã (2019), Canhoso. 

  

O hipermercado é o resultado de um desenvolvimento sustentado da forma de 

comércio até então conhecida de supermercado, mas que, no entanto, está assente em 

algumas premissas que são bastante relevantes. Se por um lado temos o supermercado 
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localizado nos centros das cidades, a localização do hipermercado já está nas periferias, 

visto que a sua dimensão é muito maior e quase sempre está associado a grandes 

superfícies comerciais.  

 O hipermercado tem a capacidade de estruturar um espaço urbano, dinamizando 

toda a envolvente e servindo de mote a um plano urbanístico mais alargado. 

 Na cidade do Porto, o primeiro hipermercado “Continente” do Grupo Sonae, foi 

o motor de desenvolvimento de uma zona periférica á cidade do Porto, que estava 

localizava numa zona industrial, gerando um forte desenvolvimento de infraestruturas e 

criação de zonas habitacionais.  

Após várias renovações do espaço, em 1998 passou a ser denominado por Norte 

Shopping, sendo no contexto português o maior em área e o mais inovador. Introduz a 

Temática como base no desenvolvimento do espaço, no caso do Norte Shopping, a 

indústria foi o tema explorado. 

 

 

71. Hipermercado do Grupo SONAE, Matosinhos, Porto. 

 

 Considerado por muitos como o primeiro hipermercado em Portugal, o 

Continente de Matosinhos, surgiu em 10 de dezembro de 1985, no distrito do Porto. 
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 Com o nascimento dos hipermercados, mais de 24 mil lojas fecharam as portas. 

O comércio tradicional perdeu mais de 70% da sua importância. Os hipermercados 

continuam a ter um grande potencial, pois conseguem manter-se competitivos nos 

preços, resultado das campanhas promocionais, bem como da grande diversidade de 

produtos. As facilidades de pagamento através de créditos, são uma ferramenta para a 

compra que resulta do impulso da visita ao espaço comercial. 

 

 

72. Hipermercado Continente Matosinhos (interior loja) 

 

 

 

73. Vista aérea Continente Matosinhos e envolvente. 
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Centros Comerciais 

 

O centro comercial pode ser considerado uma mutação dos hipermercados na 

forma de integrar diferentes tipos de comércio. Se por um lado, temos os hipermercados 

dedicados e com foco na venda de bem alimentares e lar, os centros comerciais 

diversificam a oferta, ao criar ruas de comércio com todo o conforto e segurança, que as 

ruas tradicionais de comércio não conseguem oferecer. 

 O centro comercial é uma edificação que contêm um conjunto de 

estabelecimentos de comércio de diferentes tipos de bens de consumo, mas também 

oferece zonas de lazer, de restauração, zonas temáticas, fácil parqueamento de viaturas, 

espaços climatizados, limpeza, entre outros aspetos que estimulam e facilitam o 

consumo. 

A organização dos centros comercias são equiparados a pequenas cidades, onde 

existe uma administração, vários serviços de manutenção de infraestruturas, 

abastecimento de água e luz e empresas de segurança. A administração é centralizada, 

os espaços comerciais alugados, sujeitos a regras apertadas de comportamento, quer de 

funcionamento para a frente de “rua”, interior do Shopping, mas também na logística do 

armazém, onde o espaço de descargas é partilhado e os horários de descarga 

organizados para cada lojista. 

 

 

 

 

74. E.LECLERC SHOPPING MALL 
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75. E.LECLERC SHOPPING MALL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

76. E.LECLERC SHOPPING MAL 
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77. E.LECLERC SHOPPING MALL 

 

 

78. E.LECLERC SHOPPING MALL 

 

 

 Em 4 de Novembro de 2008, foi inaugurado o maior Centro Comercial do 

Mundo, o The Dubai Mall, localizado no Dubai, Emirados Árabes Unidos. O centro 

comercial possui mais de 1200 lojas, 22 salas de cinema, uma praça de alimentação com 
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160 operações de fast-food e 120 restaurantes, uma pista de patinação e um dos maiores 

aquários do mundo com mais de 33.000 animais marinhos em exposição. 

 

 

79. The Dubai Mall. O maior Centro Comercial do Mundo. 

 

 

80.The Dubai Mall. (Galerias Comerciais) 

 

Em Portugal, o Centro Comercial Colombo, anteriormente considerado o maior 

da Península Ibérica, suplantado atualmente em dimensão pelo Dolce Vita Tejo, estão 

localizados no Centro do País. A norte, o Norte Shopping, Gaia Shopping e Arrábida 

Shopping são os de maior dimensão.  
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81. Centro Comercial Vasco da Gama, Lisboa. 

 

 

82. Centro comercial - Arrábida Shopping, Vila Nova de Gaia. 

 

 Os Centro Comerciais ao longo dos anos foram dotados de novas 

ferramentas de comunicação e de novas formas de apelar ao consumismo.  As marcas, 

os comerciantes que através do modo de exposição da sua mercadoria, da forma como 

está desenvolvido o layout de loja, dos acabamentos e elementos decorativos da mesma, 
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que irão pautar e diferenciar os corredores, as ruas, as lojas que constituem a pequena 

cidade denominada de centro comercial. 

 

 

 

83. Marchi Architects, Retail Park, Chambray-les-Tours, França. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Marchi Architects, Retail Park, Chambray-les-Tours, França. 
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2.2. O percurso do comércio de retalho em Portugal através de diferentes formas 

arquitetónicas 

 O Comércio em Portugal ao longo da história sofreu diversas alterações, 

algumas ao nível urbanístico que tiveram bastante impacto no desenvolvimento das 

cidades, assim como o especto económico. 

 Em meados de 1890, o pequeno comércio sofreu a nível financeiro, diminuição 

de receita, resultado do aumento de impostos necessários ao correto funcionamento das 

pequenas lojas, o aumento do valor das rendas dos espaços e a diminuição do poder de 

compra da classe burguesa. 

 Numa altura em que se depende do “fiado” e da boa fé dos lojistas para que as 

transações comercias continuem a sustentar as rendas e o bom funcionamento dos 

estabelecimentos, o Partido Republicano promete devolver ao país o prestígio perdido e 

recuperar a sua economia. Desta forma, este é o mote para a implantação da República 

de 5 de outubro de 1910. 

 Desde essa data até meados dos anos 50, as pequenas empresas e o comércio 

tradicional português concentraram-se na sua maioria nos centros das cidades, em 

detrimento da envolvente rural. 

 No entanto os grandes centros urbanos não têm espaço para albergar grandes 

espaços comerciais, e desta forma, procuram localizar-se nas periferias das cidades. 

Estas são zonas de grande potencial urbanístico, sendo potenciadas com espaços de 

lazer, habitacionais e comerciais.  

O primeiro supermercado em Portugal, o Independente do Saldanha, teve lugar 

na Praça Duque de Saldanha, onde hoje está localizado o Banco de Portugal.  

Esta é a loja que introduz em Portugal o sistema de livre-serviço. O 

Independente marcou o início de uma revolução comercial, em que os consumidores se 

tornam autónomos nas suas compras, podendo circular livremente na loja, deslocando-

se ao balcão apenas para concluir a compra e efetuar o pagamento. 
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85. Praça Duque de Saldanha e da Avenida da República 

 

 O segundo supermercado inaugurado em Portugal fica situado no Algarve, em 

1963. após estas aberturas, o país começa a ser pulverizado com aberturas de superfícies 

deste género, onde o comércio começa a ser substituído por um sistema moderno de 

oferta ao público de produtos embalados, com uma rotação rápida do stock e um serviço 

em self-service. 

 Na década de 70, o Grupo Auchan, anterior conhecido por Pão de Açúcar, lança 

os primeiros produtos de marca branca. 

 

 

86. Primeiro Supermercado Pão de Acúcar, Lisboa. 

 

 Em 1985, o grupo Sonae abre o primeiro hipermercado em Portugal, o 

Continente de Matosinhos. Este é o ponto de viragem no sector do retalho, 

transformando o ato de comprar numa atividade de lazer para toda a família. 
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87. Continente de Matosinhos, primeira loja do Grupo Sonae. 

 

 É desta forma, que a transição do modelo tradicional de comércio para a 

concentração e policentrismo das atividades comerciais num único espaço afirma “a 

sociedade de consumo”, que ainda hoje reconhecemos. 

 Ao mesmo tempo que temos uma ascensão dos centros comerciais por todo o 

país, quer nas periferias como também nos centros urbanos, o pequeno comércio 

começa a ressentir-se a falta de capacidade para “combater” a diversidade e variedade, o 

comodismo, as linhas de créditos, a maior oferta de informação. Problemas de higiene 

também começam a afetar os pequenos negócios, sempre o princípio para a dissertação 

de clientela e a quebra de volume de vendas. 

 Quando mais políticas para o combate á desertificação dos centros históricos, 

mais centros comerciais surgem. 

 

Cronologia de alguns dos primeiros supermercados a abrir em Portugal: 

 

1963 – Primeiro supermercado no Algarve, PagaPouco 

 1968 – Primeira loja ACSantos, Lisboa 

 1970 – Primeiro supermercado do Pão de Acúcar 
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1985 – Continente Matosinhos, Porto 

 1997 – Centro Comercial Colombo, Lisboa. 

 1999 – Centro Comercial Vasco da Gama, Lisboa 

 2001 – Armazém El Corte Inglês, Lisboa 

 

No ano de 2001, surge a novidade através do primeiro Armazém El Corte Inglês 

que foi inaugurado em Portugal, onde os espaços abertos com diferentes marcas, 

separados unicamente por pisos, onde cada um deles representa um publico alvo. É um 

sistema de livre-serviço que se desenvolve num espaço aberto. Estes espaços também 

são designados de centros comerciais. 

 

 

88. Centro Comercial El Corte Ingles, Lisboa. 

 

Os promotores dos centros comerciais tendem a investir nas regiões de 

densidade populacional maior, onde os rendimentos per capita são mais elevados, onde 

a concorrência é mais baixa assim como o custo de instalação. Estes são os fatores que 

dinamizam o crescimento quer dos centros comerciais, como também de todos os outros 

espaços de menor dimensão, mas que têm como objetivo a venda. 

O processo de implementação dos centros comerciais começa pelo estudo da sua 

macro localização, e só depois de confirmado os pressupostos para o sucesso do 

investimento podemos analisar de forma mais detalhada e concreta. 
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Embora os centros comerciais tivessem o seu início na década de 70, foi nos 

anos 90 que dinamizaram a forma de fazer urbanismo, provocando novas centralidades, 

arrastando a cidade para as periferias ou até mesmo renovando os centros urbanos. 

O número crescente de centros comerciais em outras cidades, tais como 

Coimbra, Braga, Guimarães, Viana, que não as principais, Lisboa e Porto, são o 

resultado da atração que cada região tem e desenvolveu junto de diferentes promotores. 

A macro localização é uma das primeiras etapas no processo de seleção do local 

para fixar o centro comercial. Como referido anteriormente, os fatores mais relevantes 

são a demografia, a economia e a concorrência. Posteriormente, será analisada a sua 

zona de influência na área em que se inserir, a microlocalização. 

Numa primeira fase, os centros comerciais estão associados á especulação 

imobiliária, procurando dinamizar espaços devolutos, subaproveitados e destinados a 

estacionamento. 

Nos anos 80, com a chegada dos grupos de distribuição alimentar estrangeiros, 

as dimensões médias dos empreendimentos crescem e os formatos diversificam. Existe 

uma maior maturidade do mercado, onde o projeto e o trabalho do arquiteto é realizado 

de forma mais cuidadosa, contemplando uma maior harmonia entre espaços comuns e a 

área comercial, boa luminosidade, mais valências na organização funcional, corredores 

amplos e outras preocupações quer ao nível estético e funcional do objeto arquitetónico.  

O edifício torna-se icónico naquilo que ele representa ao nível do comercio de 

retalho e na forma como alberga diferentes tipos de comércio e serviços. 

Se no início, a localização do espaço comercial era nas periferias, o padrão 

começa a ser mais diversificado. Assim, podemos considerar que existe três tipos de 

localização, nas periferias, nos centros de novas urbanizações, junto aos principais eixos 

rodoviários suburbanos, e outros são integrados em projetos de renovação urbana. 

Nos anos 90, a ancora dos centros comerciais foram as grandes superfícies 

comercias de dominante alimentar (hipermercados e grandes supermercados). A 

qualidade arquitetónica começa a ser uma preocupação para os investidores, e é uma das 

características que é notada nos empreendimentos de pequena e média dimensão.  
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89. Dolce Vita MiraFlores (vista área) 

 

 

90. Dolce Vita Miraflores 
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91. Dolce Vita Miraflores 

 

92. Dolce Vita Miraflores 
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93. Dolce Vita Miraflores 

 

Os grandes centros comerciais procuram locais que tenham um grande potencial 

de consumidores, razão pela qual teve o seu início nas áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto. 

Os centros comercias de pequena e média dimensão aparecem um pouco por 

todas as cidades de menor dimensão, mas que, no entanto, têm um grande potencial 

quer ao nível da população como do espaço urbano a desenvolver. 

 

 

94. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda. 



 

 

 

 

113 

 

 

95. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda. 

 

 
96. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda | Alçado Frontal e Planta das lojas 
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97. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda | Corte Longitudinal 

 

 

  

 

98. Promontório Arquitetos, Vivaci, Guarda | Planta de Implantação na malha urbana. 
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Atualmente, a população alertada por novas formas de consumo e marketing, 

começa a ter consciência da desertificação dos centros urbanos, adotando medidas que 

ajudam a promover as ruas enquanto espaços comerciais apelativos.  

Surge o conceito de Centro Comercial a Céu Aberto, que propõe a determinadas 

ruas um conjunto de regras e regalias, nomeadamente a uniformização do horário de 

funcionamento, a oferta de lugares de estacionamento e até um sistema de segurança 

proporcionada por camaras de vigilância e seguranças na rua, que proporcionam o bem-

estar de consumidores e comerciantes. 

Novas e diferentes formas arquitetónicas surgem com a importância atribuída 

aos centros históricos, desenvolvendo projetos que “alimentem” e devolvam vivências 

outrora esquecidas nos centros urbanos. 

 

99 . Paulo David - Mercado Municipal Funchal 
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100. Paulo David, Interior do Mercado do Quarteirão de Santa Maria, Funchal. 

 

101.Paulo David, Interior do Mercado do Quarteirão de Santa Maria, Funchal. 
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 São diversos os fatores que condicionam a escolha do espaço, quer ao nível da 

macrolocalização como também da microlocalização, para a implementação de um 

centro comercial,  hipermercado, mercado ou loja de menor dimensão. 

 

✓ O tipo de população (atual e futura) e seus rendimentos; 

✓ O custo do território e as acessibilidades; 

✓ A concorrência do sector (retalho alimentar); 

✓ As acessibilidades ao nível local, transportes públicos, fluxo pedestre 

✓ Equipamentos lúdicos na proximidade 

✓ Proximidade de outros equipamentos de serviços e comércio 

 

102. Paulo David, Mercado do Quarteirão de Santa Maria, Funchal. 
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Assim sendo, poderemos assistir a 4 premissas para a localização dos espaços 

comerciais: primeiro a valorização das zonas de maior densidade populacional, 

segundo, segundo, as regiões com maior poder de compra, terceiro, investir onde o 

custo do solo é menor, e a quarta, e não menos importante, o investimento dos 

promotores ocorre em zonas onde a concorrência é menos intensa. A presença de outros 

retalhistas pode afetar negativamente a sua atração. 

 

 

 

103. Fórum Sintra 

 

 

 

 

 

 

104.Fórum Sintra (Alçado) 
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105. Planta do Fórum Sintra 

 

 

 
 

 

106. Planta com circulação - Fórum Sintra 
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107. Fórum Sintra (Corte Longitudinal) 

 

 

108. Fórum Sintra 

  

Deste o início do formato do espaço comercial, houve uma evolução na forma, 

dimensão e materialidade. Podemos estar a assistir atualmente a um regresso ao 

passado, onde a loja de menor dimensão permite estar mais próximo dos centros 

urbanos. 

 Os projetos de revitalização dos centros urbanos permitiram trazer para as 

cidades arquitetos “star” que introduziram novos conceitos, novos layouts na 

organização do espaço e uma nova forma arquitetónica na tipologia de espaço 

comercial.  
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2.3. Programas de revitalização e dinamização dos centros Urbanos em Portugal 

(PROCOM e URBCOM) 

 

 A crise do centro das cidades é um tema largamente abordado, criticado e 

explorado em toda a Europa, em escalas diferentes e modelos de intervenção adaptados. 

 Deste o início da história das cidades, o centro era onde havia a concentração de 

serviços e comércio, e também onde havia maior densidade populacional. O 

policentrismo intra-urbano é antigo, já nas cidades romanas o tinham bem presente na 

organização da mesma. No centro da cidade denominado de Foro, onde estavam 

localizadas tendas e edifícios públicos. As ruínas da cidade de Coimbra, Conimbriga 

demonstra esta mesma organização de cidade. 

 

 

109. Cidade Romana, Conimbriga, Portugal. 

 

Contudo, é possível falar de centros de diversos tipos, isto porque nem sempre 

coincidem os espaços comerciais com a malha urbana mais antiga, isto porque o seu 

desenvolvimento ao longo dos anos teve a necessidade de ser mais orgânico do que 

planeado e organizado. 
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Assim como na cidade do Porto, em que nem as muralhas da cidade separavam a 

cidade do campo, isto não impediu o seu desenvolvimento no exterior das muralhas. 

As novas centralidades nas periferias quase sempre são coincidentes com o 

repovoamento da população pela saturação dos centros históricos. Apesar desta 

pluralidade de centro e periferias, deslocando e criando novos centros, nos últimos anos 

foi possível assistir a um processo, de certo modo acelerado, da criação de novos polos 

de centralidade. A crise do centro urbano resultada da dispersão, fragmentação e 

mobilidade . 

Com a intitulada “crise do centro” urge a necessidade de intervir. Este é um 

problema transversal á Europa, já identificado em 1963, no Reino Unido, com o 

relatório “Buchanan”, (Colin Buchanan) que considerava que sem intervenção as 

cidades não seriam capazes de responder ás mudanças.  

O declínio económico, a decadência física e as condições sociais, chamam a 

atenção para a dimensão do problema. Em outros países da Europa, e também na 

América do Norte, passou-se da preocupação á ação, onde o discurso sobre criar uma 

nova vitalidade do centro era extramente importante. 

Os re´s multiplicavam-se durante esta altura, desde a renovação dos anos 60 e a 

regeneração dos 80. Urge a necessidade de recuperar o centro da cidade “velha”, que em 

muitos casos falamos de cidades com pouco anos, mas que foram de algum modo e ao 

longo dos anos sendo substituídas por novas centralidades nas periferias das cidades. A 

cidade do Porto é um exemplo desta mudança e consequente recuperação do seu 

significado enquanto centro histórico, no entanto com outras características e novas 

valências. 

A cidade histórica torna-se carenciada e alarga-se no seu espaço. Entre 

iniciativas políticas e iniciativas privadas, a grande hesitação prevalece entre o restauro 

ou renovação do centro histórico, até porque as políticas não poderão apenas se 

concentrar nestes centros históricos, mas sim, em toda uma outra área periférica onde 

habita toda a população e onde foram gerados novos centros. 

Deste modo, podemos dizer que era importante realizar 3 passos distintos, mas 

com uma finalidade em comum, tornar as cidades sustentáveis e independentes. Ou seja, 

reduzir o espaço urbanizável a limiares aceitáveis, reciclar a cidade no tecido mais 

antigo e consolidado, e por fim, reutilizar através da conservação de volumes 

contruídos, das ruas e jardins, atribuindo usos que correspondam ás necessidades e 

expetativas dos habitantes e dos variados utilizadores da cidade. 
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110. Avenida dos Aliados, Porto. 

 

O ordenamento do território Português, em grande parte orientado por diferentes 

PDM´s, não contempla de forma direta, diretrizes para a organização da atividade 

comercial. Estes em regra ditam as atividades primárias e secundárias, delimitando e 

regulamentando as reservas agrícolas e zonas industriais. As atividades económicas têm 

pouca expressão nestes planos. As exceções a este setor estão em “equipamentos 

públicos”, tendo em conta o número de habitantes e a estrutura urbana da cidade em 

causa. 

Quando é da iniciativa privada, especialmente o comércio retalhista, procuram 

definir uma área central e alguns pequenos núcleos secundários, deixando ainda assim 

uma ausência de indicações regulamentadas, permitindo desta forma que o mercado 

comande livremente a dimensão, o número e a localização destes estabelecimentos, 

sejam eles lojas de rua ou centros comerciais. No entanto este detém uma importância 

elevada na organização do território. 
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Os projetos de urbanismo comercial vieram suprir a ausência de planeamento 

físico, atribuindo importância ao comércio e á restauração, sendo motores da 

revitalização das áreas centrais. Deste modo, existe uma valorização global do espaço 

público, com prioridade á circulação a pé a pensar no conforto do peão-consumidor 

(com ou sem pedonização em arruamentos). Para este passo, contribuíram diretamente 

os empresários, a Direção Geral do Comércio, as Câmaras e a Associação Empresarial.  

Algumas das propostas passavam por remodelação dos estabelecimentos e de 

unidade de comércio, restauração e alguns serviços, remodelação urbanística do espaço 

publico, e ações de promoção e animação. 

As políticas, ou o instrumento utilizado para esta renovação foi denominado por 

PROCOM  - Programa de Modernização do Comércio (1994-1999) e depois o 

URBCOM – Programa de Urbanismo Comercial (2000-2006). O efeito desta política 

foi bem visível nos casos desenvolvidos, onde o “antes” e o “depois” eram notórios. O 

princípio destes planos eram a modernização dos estabelecimentos comerciais e a 

qualificação de espaço público.  

Se no início do programa havia um conjunto assinalável de cidades e vilas 

portuguesas contempladas neste âmbito que tinham condições vantajosas para os que 

estavam inscritos, posteriormente, devido às condições menos generosas, resultado do 

contexto económico pouco favorável do país, levou a um significativo arrefecimento do 

programa. 

Matosinhos, cidade do distrito do Porto, foi a primeira cidade que teve o 

primeiro projeto de urbanismo comercial aprovado. Devido ao impacto positivo nesta 

cidade e em outras, onde o programa teve sucesso, importa salientar que é indispensável 

pensar no planeamento enquanto processo. 

Por vezes, a diminuição de vendas no centro da cidade pode ter várias causas, 

nomeadamente a alteração dos espaços de residência e emprego, as mudanças de redes 

de circulação e do padrão de mobilidade ou a alteração do comportamento de consumo. 

Será importante no planeamento considerar que a necessidade de concentrar perto do 

consumidor, não apenas grandes espaços de consumo, mas também, outros elementos 

de polaridade e que se preocupem com a diversidade da oferta e a existência de espaços 

qualificados de consumo. 

Será necessário encontrar um equilíbrio entre o antigo e o novo estabelecimento, 

nomeadamente realizar um cadastro dos espaços existentes, do seu modo de 

funcionamento, do horário de comércio, da lei laboral, dos preços praticados, das 
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condições sanitárias existentes e da forma como estão organizados nos centros 

históricos. 

O programa URBCOM veio incluir financiamento também da formação 

profissional e a criação de uma unidade de gestão da área central. 

De uma forma geral, é possível concluir que esta iniciativa de revitalização dos 

centros urbanos foi positiva. Como primeiro elemento para um resultado positivo, foi a 

larga participação de empresários nas reuniões com as equipas encarregues do estudo, 

promovendo assim uma união entre a concorrência, estabelecendo como objetivo a 

competição com outras formas e outros espaços de concentração de oferta de bens. 

O PROCOM, ao contrário do programa anterior, foi concebido exclusivamente 

para os projetos de urbanismo comercial, embora com menor capacidade financeira. No 

entanto, por diversas vezes o “modelo” a seguir foi o shopping, sugerindo que a área 

central fosse uma cópia do adversário, um centro comercial a céu aberto. Contudo, não 

era possível competir com um grande formado, que era o shopping, isto porque a oferta 

é incomparável, quer nas proporções do espaço como também na oferta de condições 

favoráveis á sua visita, tais com o livre estacionamento, os horários tardios, ações 

contantes de animação, a segurança, o conforto ambiente face ao estado do tempo e a 

variedade de retalhistas num único espaço. 

Partindo do princípio que era impossível equiparar a rua ao shopping, foi 

necessário apostas na diferenciação, sobretudo na qualidade urbanística que os centros 

da cidade têm e que o centro comercial não consegue replicar, apostas em 

estacionamento enterrado, com ruas apenas para peões e com animação (a cidade de 

Braga e Fafe realizaram algumas destas medidas). 

A dificuldade dos projetos urbanísticos comerciais foi definir o seu raio de ação, 

e os critérios de intervenção. Pretendia-se que as zonas de intervenção servissem como 

“espaços de demonstração”, catalisadores e uma mudança comercial urbana em toda a 

cidade. 

Os contributos para os comerciantes da aplicação dos programas PROCOM e 

URBCOM foram muitos, no entanto podemos salientar três. Primeiro, foi a 

homogeneização das intervenções, uniformizando as imagens urbanas e comerciais, os 

pavimentos das ruas e fachadas dos estabelecimentos, no mobiliário urbano ou 

comercial. Neste processo, acelera-se uma certa “domesticação e estandardização das 
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ruas” 4, mais higienizadas e embelezadas, de acordo com as modas e muitas vezes 

também com os interesse das empresas em fornecimento de materiais (como toldos, 

reclamos ou bancos de jardim) ou da decoração das lojas. 

Outro aspeto foi o fato de muitas destas transformações ganharem um caráter 

efémero, visto não terem sido acompanhadas pós implementação, deixando a gestão e 

acompanhamento do centro da cidade á responsabilidade do comerciante. Outro, não 

menos importante, foi o enfatizar das diferenças entre aqueles que recebiam o 

investimento para modernização e outros que paredes meias, não sofreram qualquer tipo 

de intervenção, entrando em decadência e abandono. Uma situação visível deste tipo de 

dualidade, são os rés-do-chão com estabelecimentos comerciais com uma imagem 

apelativa, e andares superiores abandonados e em risco de ruínas. 

Após reflexão estratégica, para uma maior competitividade e sustentabilidade 

dos tecidos urbanos, a criação do programa POLIS XXI vieram introduzir significativas 

melhorias á reflexão e ação sobre as cidades, nomeadamente as áreas centrais. Neste 

programa, o passado é importante para o presente, prolongando-o, modernizando e 

adaptando ás novas tendências e realidades de comércio.  

A pensar na competitividade, é importante permitir que os centros históricos 

recebam negócios híbridos, que durante o dia são cafés ou livrarias e á noite espaços de 

espetáculos. Estabelecimentos com diferentes temáticas, outros direcionados para 

pequenos nichos de mercado (góticos, vegetarianos), assim como também espaços 

âncora, como uma forte presença no mercado principal (FNAC, ZARA, conjunto de 

restaurantes, locais de espetáculos culturais ou recreativos…), devidamente separados 

entre si, potenciando percursos a pé ao longo das ruas. Quem detém o papel principal 

para orientar o planeamento são as Câmaras Municipais, onde não deveriam apenas se 

pronunciar sobre a viabilidade e autorização, mas também na organização do seu todo.  

 

                                                 
4  JAYNE, 2006, p.16 
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111. Rua Santa Catarina, Porto. 

 

Ao manter o princípio da sustentabilidade, e valorizando as diferenças 

existentes, a circulação lenta através de percurso pedonal, o uso da bicicleta e o 

transporte por carril de ferro (elétrico) ajudaram a afirmar novamente o centro. 

O centro ganhou novas dinâmicas, onde é especialmente visível a presença de 

turistas e outros visitantes. Os programas e as políticas de competitividade, coesão e 

sustentabilidade tiveram grande importância no urbanismo comercial português. Se por 

um lado ajudaram na intervenção do espaço público, do outro promoveram a 

competitividade das áreas centrais na altura do aparecimento de grandes estruturas 

comerciais periféricas. 
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CONCLUSÃO 

 

O comércio, sendo parte integrante da cidade, está em constante transformação, 

sendo que a evolução está mais relacionada com a alteração de hábitos e necessidades 

da população do que com o desenvolvimento desta e das suas necessidades da mesma. 

A cidade tradicional foi transformada por fatores económicos, políticos e socioculturais, 

expandindo os seus polos comerciais para as periferias. 

A loja de proximidade, o mercado, o hipermercado e os centros comerciais, são 

motores da economia, que adaptam as suas características e a sua dimensão em função 

do local de inserção e das necessidades da população. 

Depois de analisada a evolução do espaço comercial ao longo dos anos, com 

diferentes formatos e layout´s, esta fica associada ao desenvolvimento da sociedade e 

das necessidades de consumo, do desenvolvimento da tecnologia e das redes sociais, do 

esvaziamento dos centros históricos, da necessidade de conforto e a procura pela 

segurança pela população.  

Se numa fase inicial o processo foi a deslocação das zonas comerciais para as 

periferias, pela dimensão dos investimentos, pelas acessibilidades, para dinamizar zonas 

“esquecidas”, atualmente estamos a assistir a um regresso de espaços comerciais aos 

centros históricos, adaptados á malha urbana, direcionados para uma população mais 

criteriosa no momento de escolha e com novos modelos de negócio. 

As formas arquitetónicas dos espaços comerciais foram adaptando o conceito e a 

relação de espaço público e privado, através dos espaços de circulação, dos vazios, de 

zonas de espera, de formas que cativem o consumidor. Se por um lado, temos grandes 

armazéns contruídos nas periferias, forrado por uma “capa” quase sempre identificativa 

da marca que os suporta,  organizado por inúmeros corredores, com grandes 

parqueamentos, conforto, segurança, com cliente anónimo, do outro temos a adaptação 

de espaços comerciais de pequenas áreas nos centros urbanos esquecidos até então, 

direcionados para um cliente fiel, com um layout de loja simples e configurado desde a 

fase inicial do projeto, com uma relação muito própria com a rua, estabelecendo 

relações de “condomínio” na rua  e com outros comércios. 

O desafio de transportar o conceito das grandes superfícies comerciais, 

denominado de Shopping, para espaços e zonas de intervenção reduzidos, é entregue 

por muitas vezes ao franchising, um modelo de negócio que replicado por diferentes 
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zonas. O arquiteto tem nas suas mãos o desafio de traduzir conceitos em formas 

inovadoras. O cliente é aliciado pelo “diferente”. As necessidades não desaparecem, as 

pessoas é que vivem de uma nova maneira, onde o consumismo e a forma como ele é 

gerado tem papel determinante. 

Os espaços comerciais para se tornarem edifício icónicos, representativos de um 

modelo de negócio, estão diretamente relacionados com a sua contextualização, com a 

forma arquitetónica, com quem a produz e para quem é direcionada. O edifício icónico é 

a imagem e o convite do melhor que a cidade tem para a oferecer, tanto ao nível da 

diversidade da forma, da marca que representa ou da temática. Eles são uma montra 

daquilo que que a população e turistas procuram e ou precisam. 
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