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APRESENTAÇÃO 

 

A rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina:  

caso de estudo da Rua da Madalena 

 

Luís Miguel de Barros Moreira Pinto 

 

Esta investigação relaciona os aspetos intangíveis associados aos significados 

emocionais que as cores e as formas induzem no observador, e ainda, ao valor 

cultural de um lugar, relacionando-o com o valor patrimonial e imobiliário.  

Com base nas informações recolhidas a partir de inquéritos e workshops, realizados 

ao longo dos últimos 3 anos, obtiveram-se algumas respostas que serviram de base 

para a construção de uma aplicação para telemóveis. Esta aplicação irá medir o tipo 

de atmosfera arquitetónica que um determinado ambiente proporciona. Esta atmosfera 

relaciona-se diretamente com as questões estéticas e emocionais que as formas e as 

cores induzem no observador, aliando-as ao valor cultural do lugar. Neste caso, 

escolheu-se a Rua da Madalena, em plena Baixa Pombalina, para, com base nestas 

informações, dinamizar-se a referida rua, atraindo mais pessoas e ao mesmo tempo 

protegendo a sua própria identidade. 

Como conceito dinamizador, foi proposto que a rua servisse de base para que o vinho 

da região de Lisboa, elemento marcante da identidade nacional, fosse ao mesmo 

tempo dado a conhecer, atraindo assim mais turismo e mais turistas para aquela rua. 

A dinamização deste lugar, levou em conta os vários aspetos intangíveis, analisados 

nos workshops e inquéritos, que foram posteriormente traduzidos em alguns layouts 

tipo, para a arquitetura de interiores e a serem aplicados nos vários espaços 

comerciais, existentes na rua. 

Para além de tudo isto, foi ainda proposto o recurso ao vídeo-mapping, como técnica 

de projeção de imagens associadas a alguns elementos característicos da arquitetura 



Pombalina e do vinho, transformando os edifícios ali existentes, durante o período 

noturno, numa realidade virtual que irá interagir com o real e alterando essa realidade 

para um cenário urbano, que irá proporcionar uma experiência única ao observador. 

Com esta investigação, fica a expetativa de que as autoridades possam, por um lado, 

olhar para a Rua da Madalena de um modo diferente, com uma identidade própria, 

uma vez que até este momento pouco tem sido a atenção dispensada a este local, e, 

por outro lado, possam aplicar um conceito idêntico em muitas outras ruas, 

dinamizando-as, de uma forma clara e prática, mantendo as evidencias arquitetónicas 

e o património cultural existente. Transformando a rua como uma marca da cidade. 

 

Palavras-chave: Pombalino, Video-Mapping, Memória Cultural, Atmosfera 

Arquitetónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTATION 

 

The Street As A Brand In The Urban Tissue Of Baixa Pombalina: 

Madalena Street Case Study 

Luís Miguel de Barros Moreira Pinto 

 

This research relates the intangible aspects associated with the emotional meanings 

that colors and shapes induce in the observer those intangible aspects associated with 

the memory and the cultural value of the place, by linking it with the heritage and the 

real estate value. Based on data collected from surveys and workshops conducted 

over the last 3 years, we have obtained some answers which served as a basis for the 

construction of a mobile phone application. This application will measure the type of 

architectural atmosphere that a specific ambient provides. This architectural 

atmosphere is directly related to the aesthetic and intangible issues that shapes and 

colours induce to the observer, combining them with the cultural value that memories of 

the place carry. In this case, the Madalena Street was chosen, in the middle of Baixa 

Pombalina, in order to, on the basis of those informations, make the street more 

dynamic, attracting more people and at the same time preserving its own identity. 

As a dynamic concept, it was proposed that the street should serve as a platform for 

the Lisbon region wine, a remarkable element of Portuguese identity, at the same time, 

attracting more tourism and more tourists to that street. The promotion of this place 

took into account various intangible aspects, which were analysed during the 

workshops and surveys and were later translated, in some standard layouts, for the 

interior architecture design and to be used in the different commercial spaces that exist 

in that street. 

In addition to all these, video-mapping was also chosen as a technology for the 

projection of images associated with some typical elements from Pombaline 

architecture and from wine, which will transform all the buildings there during the 



evening into a virtual reality, linked to the real interaction with the urban scenario, 

providing a unique experience to the observer. 

With this research, it is intended that the authorities will be able, on one side, to look at 

the Madalena Street in a different way, with its own identity, since the attention focused 

on this place has so far been very low, and, on the other side, they will be able to apply 

an identical concept to many others streets, making them more attractive in a clear and 

practical way, maintaining the architectural and cultural heritage. Transforming the 

street like a city brand. 

Keywords: Pombalino, Video-Mapping, Cultural Memory, Architectural Atmosphere. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta tese reveste-se de um caráter significativo, uma vez que reflete o culminar de um 

conjunto de investigações e de trabalhos, alguns publicados em revistas ou jornais 

internacionais e outros que se consolidaram através de workshops ou mesmo de aulas 

em várias universidades.  

Atendendo às características, atuais sobre o turismo e sobre o turismo cultural, que se 

tem desenvolvido em grande escala dentro do espaço urbano das cidades, onde a 

arquitetura se tornou como um produto turístico, com capacidade de atrair milhões de 

pessoas, em todo o mundo, que se deslocam para contemplar e conhecer os 

monumentos e os centros históricos das cidades, serviu de fundamento para a 

conceção de uma proposta que visasse a revitalização de uma das ruas mais 

emblemáticas da Baixa de Lisboa. 

Todo o trabalho desenvolvido foi vivido de forma intensa e em momento algum existiu 

falta de motivação. As investigações, na área do campo imobiliário, e o valor do 

imóvel, que inclua aspetos relacionados com fatores intangíveis sobre a memória e a 

cultura local, as questões relacionadas com a perceção das formas e das cores e a 

sua relação com a arquitetura, e ainda, as questões ligadas à dinamização das ruas, a 

que no início se chamou de “Happy Streets”, concorreram no culminar de uma 

investigação profunda, que associada ao turismo e ao modo como o turismo pode vir a 

ser utilizado para dinamizar uma determinada zona, que ao mesmo tempo se encontra 

em risco de perder, aos poucos, as suas memórias culturais, serviram de base para o 

aparecimento de um conceito unificador. Conseguindo atrair mais pessoas a uma rua 

específica, e, que ao mesmo tempo seja prático e eficaz na sua execução, 

dependendo fundamentalmente de uma decisão política. Assim sendo surgiu a ideia 

de organizar a rua com uma imagem associada a uma marca ou a um ícone.  

A Rua da Madalena, desde sempre nos intrigou, tanto pela sua escala como pela sua 

arquitetura, que ao longo dos tempos, sempre se manteve parada no tempo, por isso 

mesmo, a decisão foi a de utilizar esta rua, em plena Baixa Pombalina, para dar a 

conhecer uma metodologia que associada às novas tecnologias, será preservada no 

seu todo e na sua essência, mas ao mesmo tempo poderá atrair mais pessoas e 

preservar a memória original do projeto da Baixa. 
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1.1. RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

As cidades atraem cada vez mais pessoas que procuram segurança, trabalho, 

estabilidade e algum conforto na mobilidade. Nas cidades podemos encontrar 

atividades comerciais e empresariais, mas também encontramos empreendimentos 

públicos, com funções destintas, entre organismos políticos, escolas, hospitais e 

muitos outros recursos. Mas existe um recurso que com o tempo, se veio a revelar 

como uma forma de expressão cultural da cidade, são os seus edifícios e todo o 

desenho urbano que revela as várias fazes de evolução da cidade e o seu passado 

histórico. Na cidade conseguimos ler e entender a identidade cultural de um 

determinado povo. 

Hoje em dia as cidades são igualmente um elemento chave no mundo do turismo, pois 

cada vez mais atraem turistas de todo o mundo em busca da cultura e dos hábitos de 

outros povos. 

A cidade é um palco onde as pessoas, os objetos e os lugares são a base criativa de 

uma narrativa estrutural que através das suas ligações e ações vão revelar um outro 

lado invisível da dimensão da cidade, referimo-nos aos aspetos intangíveis e a um 

conjunto de interligações que fazem parte de uma narrativa coletiva. 

Ao longo dos tempos tem sido muitas as definições sobre o que é e o que se entende 

sobre uma cidade. Um mosaico de mundos sociais (Wirth, L;1987) ou, por exemplo, 

também definida como uma rede geográfica, uma organização económica, um teatro 

de ação social e um símbolo estético de uma unidade coletiva quando nos referimos à 

arquitetura. (Mumford, L; 1937). 

Não existe a cidade de hoje porque a cidade de hoje já é a do futuro, a cidade vive 

entre o passado e o futuro entre uma memória coletiva e uma memória histórica. A 

paisagem urbana encontra-se em constante metamorfose. 

A arquitetura surge como um elemento chave que liga a tradição e a cultura é uma 

espécie de eco ou de reflexo da imagem da própria cidade e das pessoas que lá 

habitam. 

As cidades não existem se não existir arquitetura ou objetos arquitetónicos. Estes 

revelam a cultura e o momento histórico em que a cidade foi construída. Por isso 
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mesmo o espaço urbano, foi organizado de modo a incluir vários aspetos ligados ao 

que chamamos hoje em dia de cidade criativa. A criatividade como pano de fundo está 

intimamente relacionada com o conceito de cidade criativa, o planeamento urbano 

contemporâneo e as narrativas arquitetónicas (Rabazauskaitė, V.; 2015). O modo 

como vemos a cidade, as sensações e as emoções que nos são transmitidas a cada 

passo que damos, quando percorremos as suas ruas, são uma espécie de 

combustível para alimentar a perceção individual do cenário urbano. 

 A paisagem urbana liga a perceção sensorial à passagem do tempo. Sente-se a 

complexidade das cores e das sombras, que vivem numa sintonia harmónica com as 

formas da paisagem construída, com os relevos e as texturas (Holl, Steven & all; 

2007). É uma experiência sensorial, muitas vezes associada á criatividade, observar 

uma cidade in loco ou lembrar da cidade através das memórias que se conseguiram 

gravar na nossa mente. 

Os edifícios, antes da Revolução Industrial, tinham fachadas muito ornamentadas, 

refletindo de algum modo um gosto aristocrático ou burguês, que espelhava a vida 

social e a sua importância num contexto urbano naquela época. Mas após a 

Revolução Industrial, o planeamento interior das casas tornou-se mais importante. O 

modo como a casa era organizada no seu interior em detrimento das fachadas que 

acabaram por ser mais simples e com menos ornamentação.  

Atualmente a arquitetura é quase como um grande objeto de design, existe uma 

identidade muito forte, que normalmente marca um lugar da própria cidade, tornando o 

edifício quase como que um ícone, atraindo muitas pessoas ao local, quer pela sua 

função, quer pelo seu layout. 

Com o avanço tecnológico, e com a utilização da nanotecnologia, surgem materiais de 

revestimento e de construção capazes de resolver problemas técnicos e construtivos e 

ao mesmo tempo resolvendo algumas das questões relacionadas com os materiais de 

revestimento das fachadas.  

O arquiteto tornou-se mais criativo e livre de correntes, de estilos artísticos, que eram 

considerados belos e por isso deveriam ser seguidos. Os edifícios são agora mais 

abstratos e as cidades acabam por viver um período, com um ritmo construtivo, 

associado a uma musicalidade dissonante. Tudo isso porque de algum modo a 
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globalização acabou por influenciar no gosto coletivo das várias populações, 

mostrando e dando a conhecer novas formas de construção, mais ecológicas e 

eficientes. As cidades e os edifícios ficam rendidos ao avanço tecnológico e tornam se 

inteligentes. 

As cidades tornam-se inteligentes organizam-se entre si e dentro delas próprias, 

comunicam e estimulam a eficiência. Em conjunto os edifícios são também cada vez 

mais inteligentes porque se complementam com a tecnologia da domótica, gerindo e 

facilitando a vida dentro e fora do próprio edifício. 

A criatividade tecnológica atingiu o seu esplendor, abrindo atualmente as portas a que 

esta tecnologia esteja patente no nosso dia-a-dia, sem que demos por isso, mas que 

já não conseguimos viver sem ela. 

Sabe-se que a arquitetura consegue provocar sensações e emoções ao observador, 

mas só no final do século XIX é que se começa a abordar esta temática, de uma forma 

mais séria, com o aparecimento da teoria da simpatia (Einfulung) de Robert Vischer 

(Zevi, B; 1974). Quem observa um edifício irá descobrir um conjunto de emoções que 

lhe são transmitidas, porque, a arquitetura, consegue emanar através da sua forma 

construída estados de espírito animando-as e humanizando-as. Mas se até aqui a 

arquitetura era feita em prol do homem atualmente existem já muitos exemplos onde a 

arquitetura se apresenta como arte aparecendo de uma forma fria onde acaba por ser 

construída como uma obra de arte e não como uma obra em prol do Homem como 

elemento principal, passando a ser considerada como apenas uma obra de arte e não 

como uma obra de arquitetura, que desperta a curiosidade do Homem.  

Com a globalização, as pessoas acabam por viajar mais, e mais rápido, pelo que as 

cidades deixam de ser habitadas apenas pelos seus cidadãos, mas também por 

muitos estrangeiros e turistas. A população das cidades acaba por aumentar. O 

avanço tecnológico, que já se revela através das smart cities, acaba por desenvolver 

um espírito criativo nas pessoas. O conhecimento tecnológico generaliza-se e todos 

acabam por usufruir dele mesmo sem se aperceberem. Hoje em dia a cidade é uma 

espécie de máquina onde habitamos e vivemos no seu interior. Tudo está interligado 

entre si, e todos temos funções que funcionam em rede e que ajudam a manter em 

funcionamento esta grande máquina chamada de cidade.  
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A domótica mecanizou o modo de habitar. Agora as tarefas que antigamente eram 

normais de se realizarem, hoje acabam por ser realizadas por máquinas, ligadas a um 

computador central e à Internet. Por exemplo, hoje podemos abrir e fechar as janelas 

das nossas casas à distância, através de um telemóvel e de um computador central, 

que se encontra ligado através da Internet. Podemos ligar e desligar o ar 

condicionado. Ou podemos simplesmente deixar programado para que através de 

sensores, o computador entenda que já é de noite e deve enviar uma ordem para que 

as luzes da casa se acendam e o aquecimento também. Enfim, é um mundo de 

oportunidades, que se desenrola à nossa volta e nos faz viver de um modo bem 

diferente do que como se vivia há cerca de 50 anos atrás. O Mundo tornou-se virtual, e 

nós interagimos com o mundo real através do mundo virtual que nos rodeia. 

A criatividade acabou igualmente por ser afetada, muitos ainda não aceitam o modo 

de ser criativo de hoje em dia. A necessidade constante de utilização da Internet para 

realizar as nossas funções mais básicas, acabam por se tornar de tal modo 

dependentes umas das outras que fazem com que seja impossível pensar em não as 

utilizar. 

Agora vivemos em cidades repletas de sensores, uns para regularizar o tráfego 

automóvel, outros para regularem a hora de acender os candeeiros das ruas outros 

para reconhecer a cara das pessoas por questões ligadas à segurança, outros 

simplesmente verificam as matrículas dos carros à entrada e saída de um parque de 

estacionamento. Enfim, como podemos ser criativos de um modo primitivo? Como 

pode a cidade ajudar a influenciar a criatividade cultural de um conjunto de pessoas? 

Como pode a cidade atrair mais pessoas para um determinado lugar, dinamizar o 

comércio e atrair turistas? 

Sabemos que o turismo e os turistas, como indústria, espelham a relação entre a 

globalização, o mercado global e a sua relação com os residentes e com a dinâmica 

que vão incutir a um determinado lugar, transformando-o, e, muitas vezes perdendo-se 

a identidade cultural e as memórias do lugar. 

Ao longo desta tese desenvolveu-se uma pesquisa assente em várias outras, 

realizadas pelo autor ao longo de vários anos, e utilizou-se a informação recolhida 

através de inquéritos e workshops, de modo a sustentarem as hipóteses. 
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Antes de se escolher o local, que seria a base para a aplicação teórica de uma 

metodologia de investigação e que posteriormente seria, também, o caso de estudo 

onde se iriam aplicar os resultados, em forma de uma proposta e de um conceito, com 

base nas informações recolhidas ao longo de todo este processo de investigação, 

percorreram-se várias ruas da cidade de Lisboa, embora a Baixa sempre fosse um dos 

locais de eleição desde o início. Deste modo, o conceito que se propôs assenta num 

cenário, que se baseia nas circunstâncias vividas até um período, pré-COVID-19, uma 

vez que esta pandemia, nos apanhou de surpresa quando a investigação já se 

encontrava concluída. Esta mudança de cenário levou-nos a verificar, que agora mais 

do que nunca, a estratégia de dinamização da rua, é ainda mais válida e urgente. 

Consideramos que um cenário é uma antevisão plausível do que se pode vir a verificar 

no futuro, baseado em suposições assentes em exemplos do presente e do passado, 

específicas sobre questões que podem vir a influenciar no modo de agir ou de ação 

em relação a uma determinada proposta (Porter, 1996) 

Deu-se especial importância ao significado das memórias culturais e da identidade 

cultural, conversando com as pessoas que trabalhavam e continuam a trabalhar na 

zona da Baixa, e passo a passo, fomo-nos direcionando para a Rua da Madalena. 

Sentiu-se que seria o local ideal para servir de pano de fundo para expor um conceito 

e uma estratégia que aliasse a cultura, a arquitetura e o turismo, em conjunto com as 

emoções estéticas e o recurso às novas tecnologias. Acabou-se, aliás, por propor a 

construção de uma ferramenta digital para telemóveis e a inclusão do vídeo-mapping, 

como ferramenta de disseminação de emoções e de cultura no cenário urbano que se 

escolheu. 

A principal preocupação não foi a de refletir sobre outras propostas que têm sido 

apresentadas para a zona da Baixa, até porque nenhuma incluiu a necessidade de 

promover uma rua específica com base numa temática própria de comércio, mas sim a 

de apresentar uma proposta que fosse capaz de dinamizar, preservando o local e as 

pré-existências da Rua da Madalena, uma vez que até ao momento tem sido incapaz 

de gerar o mesmo interesse turístico tal como outras ruas existentes na zona, nem 

mesmo ao nível dos sucessivos planos de proteção ou de reordenamento da Baixa. 

Sabe-se que a Baixa foi alvo de várias propostas de intervenção, logo após o 

terramoto de 1755, tendo sido um projeto que cresceu às custas do que se aprendeu 
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com o terramoto, reinventaram-se novas formas, na época eram consideradas 

inovadoras e modernas, tanto ao nível dos detalhes construtivos, simples e de modo a 

que pudessem ser construídos em série, ganhando tempo para que a construção 

fosse bem mais eficaz e rápida como, também, ao nível do projeto de praças, com um 

caráter enriquecedor do espaço urbano, mas que funcionavam igualmente como uma 

espécie de saída de emergência. O desenho urbano marcadamente geométrico, pode 

ser ainda hoje facilmente descoberto, provocou uma organização formal daquela zona, 

tendo implicado na organização comercial de cada rua, assente em tipologias de 

negócio muito específicas. 

Não se pode esquecer, que naquela época, Lisboa era um dos principais portos 

comerciais da europa, e por isso mesmo o comércio acabava por se realizar e 

estabelecer em toda aquela zona. 

A Rua da Madalena serviu durante muito tempo como charneira entre a zona do 

Castelo e a zona da Baixa. A rua encontra-se localizada junto à base da colina onde 

se situa o Castelo, com apenas uma rua principal que deriva da Rua da Madalena e 

que se dirige até á zona da Sé. Com isto, para além das questões morfológicas do 

terreno, também se conseguiu que as pessoas que ali habitavam, se misturasses com 

os empresários e comerciantes, ricos e abastados, que viviam ou apenas faziam 

negócios na Baixa. 

Ainda hoje a Rua da Madalena é uma espécie de rua secundária, de todo o conjunto 

da Baixa. A nossa proposta visa exatamente proteger a memória do existente e da 

cultura local, oferecendo através do conceito da “Rua do Vinho” uma nova 

oportunidade de ir ao encontro do que o turismo em geral procura. Tanto do nacional 

como do internacional. 

A ideia é levar a rua a viver uma experiência positiva, onde tudo se desenrolará numa 

“telling story”, onde os espaços comerciais, principalmente os restaurantes e bares vão 

oferecer a oportunidade de se sentir uma experiência sempre ligada a uma atmosfera 

assente em conceitos e ideias ligadas ao vinho. No exterior, as fachadas e os 

passeios serão alvo de projeções do tipo “vídeo-mapping”, onde os temas assentam 

principalmente nos azulejos portugueses e em temas relacionados com o vinho. A 

estrutura Pombalina não será esquecida, tendo um caráter obrigatório em todos os 

espaços comerciais. 
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Já existem, como se sabe, cidades com ruas dedicadas às artes, outras dedicadas ao 

comércio de um produto específico, como a moda, a música ou a cerveja, por 

exemplo. Já existem ruas localizadas em zonas que estavam degradadas ou que são 

consideradas como património, onde surgiram bares e restaurantes. Existem muitos 

exemplos, que todos nós já conhecemos ou porque lá estivemos ou porque tomámos 

conhecimento nos meios de comunicação social. Aqui, neste caso de estudo a ideia 

será a de promover a nossa cultura, ir buscar o que a Baixa tinha de original e que se 

está a perder por completo, que é o conceito de as ruas serem organizadas por temas 

de comércio especializado. 

Foi realizado um levantamento sobre os principais tipos de comércio da Baixa e a sua 

localização, participou-se em conferências onde se deu a conhecer o atual conceito e 

ouviram-se opiniões, escreveram-se artigos, que se encontram publicados em revistas 

e jornais internacionais, organizaram-se e desenvolveram-se workshops com crianças 

e adultos sobre o significado das cores e das formas. Desenvolveu-se o conceito das 

“Happy Streets”, estabelecendo um paralelismo entre os valores intangíveis da rua e o 

valor do património imobiliário e começamos a desenvolver uma ferramenta digital que 

irá medir o grau de satisfação que as pessoas sentem dentro de um espaço ou numa 

rua.  

Visitaram-se, igualmente, dois “hotsopts” da cidade de Lisboa, a “Pink Street” e o 

“LxFactory”,e, com esta visita, que no fundo serviram de casos de estudo para o 

conceito que mais tarde viria a ser proposto para a Rua da Madalena, construiu-se a 

ideia da “Wine Street”, no âmago do que se chamou mais tarde de “Happy Streets”, 

por causa da utilização do significado das cores e das formas, de modo a interagirem 

com os visitantes proporcionando, igualmente, uma boa atmosfera arquitetónica ou 

urbana, naquela rua. A Rua da Madalena, passará a ser uma marca da Baixa. 

Serão estes alguns dos aspetos que nos ajudaram a sedimentar e a propor uma 

organização formal e cultural na Rua da Madalena. Esta organização só será possível, 

na nossa opinião, se posteriormente se desenvolver um plano de pormenor para 

aquela rua, plano esse que descreva e induza as pessoas a respeitarem este conceito. 

Só assim, julgamos ser possível dinamizar efetivamente aquela rua, com recurso ao 

turismo e as turistas. Atraindo as pessoas ao local, onde poderão encontrar várias 

lojas associadas às várias marcas de vinho nacional da Região de Lisboa. 
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No campo imobiliário, o valor das habitações, nomeadamente em Lisboa e na Baixa, 

mais especificamente, sofreram uma valorização vertiginosa nos últimos anos, graças 

ao aumento do turismo e à crescente procura por edifícios e habitações, para serem 

transformadas em unidades hoteleiras e em apartamentos para arrendamento de curta 

duração, quase sempre ligados a plataformas digitais online, com recurso à Internet, e 

que acabam por ser um negócio bastante rentável, tendo em conta que se encontram 

quase sempre ocupados.  

No entanto parte dos residentes, que viviam nestas zonas mais turísticas e históricas, 

acabaram por se afastar e irem viver para outras zonas da cidade, estas zonas 

acabam por perder a sua tipicidade restando apenas a arquitetura como forma 

praticamente inalterada do ponto de vista exterior, para dar a conhecer algumas 

memorias mais relevantes, servindo de cenário para as atividades turísticas e culturais 

que são organizadas especialmente para proporcionar novas experiências lúdicas e 

históricas, aos novos visitantes e turistas. 

Não se pretende a criticar esta situação, uma vez que não é esse o âmbito primordial 

deste trabalho, mas sim a dar a conhecer uma realidade óbvia. 

Gradualmente os espaços urbanos vão sendo reaproveitados, nas zonas mais 

históricas e turísticas, dando origem a uma cidade mais organizada e disciplinada. É 

de salientar que Lisboa, investiu em parques de estacionamento subterrâneos e 

exteriores, para além dos transportes públicos serem relativamente eficientes, desde 

cedo, e por isso mesmo existe alguma facilidade de estacionamento temporário, no 

centro da cidade. 

A avaliação imobiliária acaba deste modo por ser incluída nesta investigação, pois 

considerou-se importante destacar que até aqui as avaliações são praticamente 

realizadas através de valores por metro quadrado, e nunca se incluem aspetos 

intangíveis, que se consideram importantes, uma vez que as memórias e a identidade 

cultural dos lugares podem se perder se não se protegerem e não forem valorizadas, 

tanto ao nível do investimento, como ao nível da sua percentagem valorativa no que 

respeita ao valor potencial de um imóvel que se situa numa zona onde seja importante 

realçar essas mesmas memórias. Esse é o caso de toda a zona da Baixa de Lisboa. 
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A escolha deste tema, nomeadamente do caso de estudo nasceu do interesse em 

analisar, investigar e propor uma estratégia de revitalização e reabilitação da Rua da 

Madalena, que despertou interesse desde muito cedo e por isso mesmo decidiu-se 

começar a estudar formas de atrair mais pessoas e fixar outras àquela rua e ao 

mesmo tempo estabelecer uma relação direta com o turismo, que em muitos casos 

parece descontrolado e sem um fio condutor.  

Paralelamente ao interesse, pessoal sobre a perceção e o modo como a arquitetura, 

as cores e as formas influenciam ou podem influenciar as emoções estéticas e a 

atmosfera arquitetónica, serviram de porta de entrada para a proposta e para a 

estratégia que se vieram a propor ao longo desta tese, no que respeita aos “layouts” 

para os espaços comerciais, meramente elucidativos e que servem apenas como 

proposta do que se poderá realizar com base neste conceito. 

Sobre o conceito, investigado em paralelo, das “Happy Streets”, utilizou-se a 

informação que se obteve através dos workshops e inquéritos, no que respeita às 

questões sobre o significado emotivo das cores e das formas, para se desenvolver um 

jogo que ao mesmo tempo é, também, uma ferramenta de trabalho, tanto para 

arquitetos como para avaliadores imobiliários. Esta ferramenta, a que se deu o nome 

de “LikePlace”, irá, com base numa fotografia, dar a conhecer através da leitura das 

formas e das cores existentes num determinado local, a possível probabilidade de 

aquele espaço influenciar numa boa atmosfera arquitetónica que implique numa 

sensação de bom estado-de-espírito a quem por lá passe, trabalhe ou viva. 

A Câmara Municipal de Lisboa, publicou em 2005, as bases para uma intervenção de 

salvaguarda na Baixa Pombalina e nas considerações finais podemos ler:  

“Para que os projetos não ponham em causa a autenticidade da Baixa Pombalina 

enquanto património urbano e elemento de identidade cultural, mas possam ser 

financeiramente viáveis, é fundamental desenvolver propostas em que a arquitetura, a 

engenharia, o restauro e por vezes também a arqueologia, constituam um todo 

coerente. (…) A Baixa necessita sobretudo de um conjunto de orientações estratégicas 

fundamentadas em estudos pluridisciplinares, que permita, a quem aqui pretende 

investir, direcionar da maneira mais correta os seus projetos.” (junho, 2005, p.59) 

É precisamente com base neste pressuposto, que se desenvolveu e se deu início a 

esta investigação. Dar a conhecer uma estratégia, que perpetue a memória e a 
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identidade cultural da Rua da Madalena, que a dinamize e que ao mesmo tempo seja 

o espelho de um produto Nacional. Mantendo e preservando as características 

arquitetónicas do lugar. 

Em 2006 é realizado um outro relatório com as estratégias para a Proposta de 

Revitalização da Baixa Pombalina. 

Mais tarde, em 2011, finalmente, é publicada a Proposta de Plano de Pormenor de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina, aqui destacam se alguns pontos que se tiveram em 

consideração como base para a investigação, nomeadamente: Polo cultural, Espaço 

comercial a céu aberto e Melhoramento do espaço público. Embora estes pontos não 

se refiram propriamente à Rua da Madalena, mas no fundo enquadram-se 

precisamente no que se sentiu quando foi realizada uma análise prévia àquela rua. 

Ao longo dos tempos temos vindo a assistir a uma aceleração na recuperação de 

vários edifícios existentes na Baixa Pombalina de Lisboa. Muitas foram as alterações 

realizadas tanto ao nível das fachadas como ao nível dos interiores, ao longo dos 

últimos anos, no entanto a maioria destas alterações e reabilitações foram feitas com 

materiais que não eram os mais apropriados e por isso alguns edifícios foram 

perdendo as suas características iniciais.   

Hoje e após a crise que teve início em 2008, aproximadamente e que se prolongou até 

meados de 2016, e o elevado número de turistas que tem procurado Portugal, 

nomeadamente a cidade de Lisboa, levou muitos investidores a comprarem edifícios 

que mais tarde se transformaram em unidades hoteleiras. Para além destes hotéis 

também muitos espaços comerciais foram fechados e abriram novos mais virados 

para o turismo.  

Surgem novos negócios quase todos eles lembrando um passado histórico e cultural 

marcadamente português, pois é precisamente a memória e a identidade cultural que 

os turistas atuais procuram e que os atrai quando visitam um país ou uma cidade em 

particular. 

No entanto a Baixa de Lisboa tem perdido alguma das suas características iniciais não 

só pelo tipo de comércio que ali se faz, mas também pelo elevado número de turistas 

que visitam a Baixa diariamente. 
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Embora existam alguns planos de pormenor e de salvaguarda da Baixa Pombalina o 

que sentimos quando a visitamos é que não existe um conceito único e dinamizador 

daquele espaço. 

A Rua da Madalena é uma rua que se situa em plena Baixa Pombalina e que 

atualmente serve como circular para o tráfico automóvel, que pôr ali passa, 

desvalorizando o local e o próprio Comércio que é praticamente inexistente.   

Num mundo cada vez mais global interessa proteger a identidade cultural de um povo 

e neste caso as memórias históricas existentes e que ainda prevalecem na zona da 

Baixa Pombalina.  

A reabilitação da Rua da Madalena é urgente uma vez que ainda existe a hipótese de 

se criar um conceito único e unificador que possa atrair mais pessoas para aquela rua 

e por conseguinte revitalizar e recuperar os edifícios existentes mantendo e divulgando 

a história e as características arquitetónicas, que no seu todo são património 

protegido.  

Os turistas procuram novas formas de fazer turismo aliando a cultura a emoções, 

aliando a história às novas tecnologias, disseminando a cultura através de vários 

meios digitais que todos utilizam com grande facilidade e, assim, promovendo a Rua 

da Madalena, atraindo mais visitantes e dando-lhe um carácter unificador e temático, 

tal como no projeto inicial da Baixa. 

Torna-se, assim, relevante divulgar e adaptar a nossa cultura ao mercado global atual, 

mas ao mesmo tempo não a deixar desaparecer. No caso da Rua da Madalena os 

edifícios ali existentes encontram-se, em grande número, devolutos quase na sua 

totalidade e o comércio que ali se faz é muito pouco característico da nossa identidade 

cultural. Por isso, estamos numa altura de charneira, entre o final de uma crise 

económica e uma nova crise que ninguém estava à espera e que obrigou ao 

confinamento e a paralisação de todo o tipo de tráfego e contacto entre as pessoas, 

provocada pelo aparecimento de um vírus, COVID19, em que ou se toma uma atitude 

e apresentamos uma nova proposta unificadora do espaço, com um conceito 

subjacente a uma identidade portuguesa, e, se consegue transformar aquela rua num 

ícone nacional e turístico ou vamos perder essa oportunidade. 
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É necessário relançar a economia, criando planos e estratégias que prevejam 

mudanças e que se consigam vir a adaptar a novas situações (Cooper, et al., 2001), e 

com isso desenvolver projetos criativos que atraiam as pessoas aos lugares e dando a 

conhecer uma nova forma de fazer turismo. 

1.2. NOÇÕES E SIGNIFICADOS 

Ao longo do texto desta tese existem alguns termos que carecem de uma noção ao 

nível do seu significado, prévia, de modo a que ajude a situar e a compreender o 

sentido de algumas palavras, que foram repetidamente repetidas ao longo do texto e 

da investigação. Claro que qualquer uma delas, por si só seriam com certeza alvo de 

uma outra tese, quer isto dizer que no fundo os termos podem parecer simples, mas 

na realidade estão sujeitos a algumas formas de debate e até mesmo de opinião, ao 

nível da interpretação linguística. No entanto, recorreu-se a alguns autores e a 

dicionários em língua portuguesa para se se obter uma resposta ao nível do 

significado, de uma forma mais resumida. 

O caso de estudo que se apresenta, assenta numa pesquisa e na recolha de 

informações nas mais variadas formas, sendo por isso mesmo, abrangente no seu 

início, e conclusiva, ao nível da proposta final apresentada. 

A noção de pesquisa está espelhada por vários autores, todos têm uma noção 

genérica sobre o que é pesquisar, por exemplo Cristino Ribal refere que todas as 

pesquisas sendo científicas ou não, são sociais (Ribal, 1975), outro autor o Vieira, 

refere que é “[…]Por meio da pesquisa exploratória podemos desenvolver um estudo 

inédito e interessante, sobre uma determinada temática” (Vieira, 2002, p. 65). Mais 

tarde outros dois autores, embora não contradizendo Ribal, acrescentam que uma 

pesquisa pode ser científica quando é académica, mas também pode ser de ponta, 

quando o caso de estudo se liga ao mercado e não ao conhecimento (Boente. & 

Braga, 2004). No fundo a metodologia utilizada ao longo desta tese utilizou estes dois 

conceitos, a pesquisa científica e bibliográfica e a pesquisa de ponta, direcionada ao 

mercado, assente num caso de estudo, e vocacionada à promoção de um produto, 

que é o lugar escolhido, para aplicar esta metodologia e o conceito que foi proposto. 

Basicamente entende-se que um caso de estudo é um estudo aprofundado de uma 

situação particular, e essa situação é a Rua da Madalena e a sua incapacidade de 
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gerar interesse turístico, estando situada numa das áreas de Lisboa mais procurada 

por turistas. 

A tese aborda especificamente a necessidade de se dinamizar, preservando, a 

memória cultural e o património existente, na Rua da Madalena, por isso surge em 

primeiro lugar necessidade de identificar o que significa a conservação, reabilitação, 

renovação urbana, recuperação, revitalização, reconversão, memória, identidade, 

cultura, património, património cultural, turismo, turismo cultural, e ícone.  

A Cultura como parte integrante das memórias individuais e coletivas associadas  ao 

modo de fazer turismo e de atrair turistas, levam a que exista uma interdisciplinaridade 

entre as várias expressões, uma vez que para que se atraiam mais pessoas àquela 

rua, é necessário, igualmente, proteger o património edificado, atendendo às suas 

característica únicas e por outro lado, que exista alguma criatividade ao nível da 

revitalização desse lugar, transformando-o numa marca ou num ícone de Lisboa. 

No dicionário Priberam, Conservação vem definido como o ato de conservar ou de se 

conservar. Estado do que se mantém sem muitos danos ou sem muitas marcas de 

envelhecimento ou decadência. Reparação ou prevenção de danos (ex.: obras de 

conservação do edifício). Tendência ou conjunto de ações para sobreviver ou manter 

livre de perigo. = Preservação. 

É igualmente entendido, como algo que se quer manter em bom estado ou no estado 

atual e que não se quer perder. 

No tocante à Reabilitação, no mesmo dicionário, lê-se que é o efeito de reabilitar ou de 

ser reabilitado, restituir direitos e prerrogativas, reparar, renovar (um imóvel, um bairro 

antigo). Entende-se que reabilitação se "[...] designa todo o processo de 

transformação do espaço urbano, compreendendo a execução de obras de 

conservação, recuperação e readaptação de edifícios e de espaços urbanos, bem 

como a modernização e adequação de funções.” (Ministério do Equipamento, 1998). A 

Renovação Urbana, foi definida no Comité de Ministros do Conselho da Europa. 

Secção I, Art.º 2º. em 2007, onde referem que a renovação urbana acontece sempre 

que “[...] através da renovação e adaptação da sua estrutura interna às necessidades 

da vida contemporânea, preservando ao mesmo tempo, cuidadosamente, os 

elementos de interesse cultural.” 



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 25   

 

Mariana Graça em 2013 escreveu que 

a reabilitação urbana, para além de dever ser vista como um importante instrumento de 

vitalização e de constituir uma mais-valia para a cidade e para o ambiente urbano deve 

ser observado e estudado o seu processo de aplicação e de evolução, a fim de serem 

encontradas formas mais eficientes de intervir. (Graça, 2013, p.7) 

mas quando se fala em renovação, surge um outro termo que é a Reconversão 

urbana, onde o Ministério do Equipamento Português define este conceito no 

“Planeamento e da Administração do Território” como algo que "[...] implica a 

reestruturação e modernização do tecido urbano, através duma revitalização 

económica, apoiada na promoção de novas atividades ou na reconstituição de redes 

económicas e sua abertura a novos mercados, da promoção e consolidação das redes 

de equipamentos, requalificação e melhoria do ambiente urbano, salvaguarda e 

valorização dos recursos naturais e culturais, apoio à formação e investigação, etc.", e,  

a Revitalização Urbana é entendida como "[...] o conjunto de operações destinadas a 

articular as intervenções pontuais de recuperação dos edifícios existentes em áreas 

degradadas, com as intervenções mais gerais de apoio à reabilitação das estruturas 

sociais, económicas e culturais locais, visando a consequente melhoria da qualidade 

de vida nessas áreas ou conjuntos urbanos degradados. 

"[…] A revitalização urbana, no fundo, é parte integrante da reconversão, uma vez que 

a reconversão irá implicar numa revitalização do lugar, ou pelo menos numa alteração 

no modo de ver e sentir aquele lugar” (Moura at all, 2006, p.15). Assim, a revitalização 

urbana obriga a intervir na melhoria da qualidade do ambiente urbano, das condições 

socioeconómicas ou no quadro de vida de um determinado território “[…] (‘território de 

revitalização urbana’), baseando-se numa visão global, atuando de forma integrada e 

concertando um grande número de domínios e dimensões de intervenção. A sua 

atuação não é rígida, mas adapta-se às realidades territoriais” (Moura at all, 2006, 

p.15). Mas quando a revitalização é exagerada, ou acabou por destruir o sentido de 

urbanidade ou apagou algumas memórias, então poderá ser necessário recuperar.  

A Recuperação urbana " [...] é o conjunto de operações tendentes à reconstituição de 

um espaço urbano ou conjunto degradado ou alterado por obras anteriores, sem que, 

no entanto, esse conjunto assuma as características de um restauro. (…) A 
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recuperação urbana implica a requalificação dos edifícios ou conjuntos recuperados.” 

(Ministério do Equipamento, 1998). 

Ao longo desta tese, são enumeras as vezes que a palavra e o sentido de Memória 

são escritos e conotados. Esta palavra têm um significado óbvio, mas que ao mesmo 

tempo torna-se muito importante de descrever, uma vez que a maior preocupação do 

conceito que foi proposto, como modo de revitalizar e atrair mais pessoas para a Rua 

da Madalena, foi exatamente, com base na manutenção e recuperação de algumas 

memórias históricas e estéticas. 

 No Dicionário de Filosofia, na sua versão online, podemos ler a seguinte definição 

sobre memória: “[…] uma espécie de lugar no cérebro onde retemos informações 

importantes. Ela guarda experiência na forma de imagens, sons ou de outras formas 

de lembranças, que são reavivadas através de um estímulo”. (Japiassú, 1996, p.178). 

O termo memória vem do latim mnemo, que significa a capacidade de guardar ou 

adquirir ideias, imagens e conhecimentos. Ou seja, podemos resumidamente entender 

que “[…] A memória pode ser entendida como a capacidade de relacionar um evento 

atual com um evento passado do mesmo tipo, portanto como uma capacidade de 

evocar o passado através do presente” (Japiassú, 1996, p.178). 

A Identidade Cultural, está diretamente relacionada com a memória e com a cultura de 

uma pessoa ou de um grupo de pessoas em relação a uma determinada situação. 

Com base num ideal comum somos levados, segundo Eduard Hall, a identificar ou 

reconhecer uma origem comum, de um conjunto de características, que 

posteriormente são partilhadas com outras pessoas ou grupos específicos de pessoas. 

(Hall, 2000, p.106). 

“[…] A Cultura refere-se a um conjunto de valores, ideias, artefactos e outros símbolos 

significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e avaliar como 

membros da sociedade “ (Engel, J. F.; Blackwell, R. D.; Miniard, P. W. 2000, p. 

394).“[…] Tradicionalmente entende-se cultura como sendo um conjunto de padrões 

de comportamento adquiridos socialmente e que são transmitidos aos demais 

membros de uma sociedade, seja através da linguagem ou fazendo uso de outro 

meio” (Mowen; Minor, 2003).  
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Não podemos falar de Identidade Cultural e de Cultura sem nos referirmos ao 

significado de Património Cultural, “[…] direito e dever de todos os cidadãos preservar, 

defender e valorizar o património cultural” (Lei de Bases do Património Cultural, Lei n.º 

13/85), “[…], o património cultural compreenderá então todos aqueles elementos que 

fundam a identidade de um grupo e que o diferenciam dos demais” (Peralta, Elsa da 

Silva, 2000). Sabendo à priori que "[…] Património é o conjunto das obras do homem 

nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e 

com os quais se identifica. A identificação e a valorização destas obras como 

património é, assim, um processo que implica a seleção de valores."(Carta de 

Cracóvia, 2000). 

“[…] Aquilo que é ou não é património, depende do que, para um determinado coletivo 

humano e num determinado lapso de tempo, se considera socialmente digno de ser 

legado a gerações futuras.” (Peralta, Elsa Da Silva, 2000).  

A tese descreve um conceito, uma ideia para preservar a memória e a identidade 

cultural, como já foi dito anteriormente, e, em paralelo em dar a conhecer ao mundo 

esta rua e ao mesmo tempo atrair mais pessoas e, por conseguinte, mais turistas, que 

procuram um tipo de turismo mais cultuo e diferenciado.  

“O Turismo cultural é o acesso a esse patrimônio cultural, ou seja, à história, à cultura 

e ao modo de viver de uma comunidade. […] Caracteriza-se, também, pela motivação 

do turista em conhecer regiões onde o seu alicerce está baseado na história de um 

determinado povo, nas suas tradições e nas suas manifestações culturais, históricas 

e religiosas.” (Molleta, 1998, p.9- 10). 

Este tipo de turismo irá obrigar à existência de um produto, de uma marca, de alguma 

coisa que se diferencie de outros produtos turísticos, e deste modo invoque a um tipo 

de turismo diferente.  

O Turismo é entendido como “[…] o deslocamento para fora do local de residência por 

período superior a 24 horas e inferior a 60 dias motivado por razões não-económicas” 

“[…]o turismo engloba as atividades das pessoas que viajam e permanecem em 

lugares fora do seu ambiente usual durante não mais do que um ano consecutivo, por 

prazer, negócios e outros fins” (A Organização Mundial do Turismo (OMT), 1994). Ou 

seja, a diferença que se procura oferecer, o produto que se quer divulgar, será a Rua 

da Madalena, organizada com base num conceito próprio, que vai aliar as pré-
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existências arquitetónicas à cultura e às memórias históricas e culturais, em conjunto 

com a utilização de novas tecnologias digitais.  

A rua será transformada num Ícone de Lisboa. “[…] Ícone (eikon) é, literalmente, uma 

semelhança ou imagem, tal como a de um santo pintado num painel de madeira.” 

(Charles Jencks, 2005), “figura simbólica ou representativa de algo” (Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa, 2020). 

1.3. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

O objetivo desta investigação assenta num caso de estudo que visa ilustrar um 

conceito que pretende dinamizar uma das ruas da Baixa de Lisboa, que se encontra 

atualmente em decadência, no fundo desejamos tratar a rua como se fosse um 

produto, com uma marca bem definida aliada a uma imagem que a tornará 

característica e reconhecível, e, que se julga vir a contribuir para potencializar o 

dinamismo e o interesse turístico neste espaço urbano. 

Propõe-se um conceito de que tenha em consideração o património edificado e que 

ofereça soluções estéticas que se adequem ao mercado atual, oferecendo uma 

solução relativamente rápida de se colocar em execução. Para tal propõe-se um 

conjunto de layouts para espaços comerciais ligados a restauração e a degustação de 

vinho assente num pressuposto que contenha alguns elementos chave, que refletem a 

memória da arquitetura Pombalina, e uma interação entre o edificado, o espaço da rua 

e a interação com o vídeo-mapping. Pretende-se tornar esta rua como um “hotspot” de 

Lisboa, transformando o centro Histórico como base de um cenário urbano que 

pretende atrair mais pessoas para a Rua da Madalena. “Ou seja, a capacidade em 

criar e em manter lugares de centralidade que possam ser propostos aos locais e aos 

estranhos como lugares a admirar e a venerar.” (Peixoto, 2006, p.82).  

Em paralelo foram realizados workshops e inquéritos de rua e online para descobrir 

qual o interesse das pessoas sobre as memórias que os edifícios existentes numa rua 

lhes proporcionam, ou seja, se a memória do lugar é importante preservar.  

Nos workshops e nos inquéritos procurou-se, igualmente, saber qual o significado 

estético e emocional que as formas geométricas e as cores poderiam causar nas 

pessoas. Esta investigação complementar serviu para nos apoiar ao nível das opções 
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a tomar, em relação aos aspetos relativos sobre a arquitetura de interior e aos aspetos 

relativos à dinamização da Rua da Madalena durante o período noturno. 

Como a Rua da Madalena ficará mais dinâmica prevê-se que o valor dos imóveis 

subirá, podendo vir a sofrer alguma especulação imobiliária, foi realizada uma outra 

investigação paralela sobre avaliações imobiliárias de modo a incluir nas fórmulas de 

cálculo um fator intangível que se prenda aos aspetos estéticos e culturais. Com base 

nas informações recolhidas nos inquéritos realizados conseguiu-se prever uma 

percentagem a que se chamou fator cultura. 

O mercado global e as novas tecnologias estão patentes em todas as  atividades, são, 

igualmente, importantes para promover um lugar, por isso desenvolveu-se uma 

proposta de aplicação digital para telemóvel que irá, em forma de jogo para uns e em 

forma de ferramenta de trabalho para outros, ajudar a relacionar as emoções estéticas 

do lugar com  uma avaliação ao nível da classificação da atmosfera arquitetónica 

desse mesmo lugar e assim ajudar a conceber os espaços, e, entender as emoções 

que  um projeto de arquitetura de interior ou das intervenções realizadas no exterior 

dos edifícios, ao nível das fachadas, podem vir a provocar nas pessoas. Ou seja, o 

objetivo principal é conceberem se espaços que proporcionem uma boa atmosfera 

arquitetónica e um estado de espírito positivo a todos que visitem esta rua. 

Este estudo poderá, no futuro, ser utilizado como uma alternativa criativa para as 

abordagens tradicionais, enfatizando o contato direto com especialistas em 

reconstrução e preservação do património arquitetónico, em Portugal, fomentando um 

processo cognitivo, empírico e fenomenológico, que se julga muito importante, para 

atingir um resultado mais humanizador da paisagem local, urbana e arquitetónica. 

Relacionar pontos de vista de instituições internacionais, no seu sentido mais lato, e 

relacioná-las com as opiniões e saberes locais, contrapondo com a memória do 

passado histórico material e imaterial da rua, no seu todo. Dando a conhecer um 

conceito que por um lado, poderá possibilitar o desenvolvimento, a reabilitação e a 

proteção da memória arquitetónica existente na Rua da Madalena e por outro lado 

atrair mais pessoas para aquela rua que tem estado esquecida nos últimos anos. 

No que respeita à metodologia, e, por se tratar de um tema que explora um conceito, 

assente num cenário construído com base em investigações complementares, utilizou-

se ao longo desta investigação uma pesquisa teórica e cognitiva, ao nível da perceção 



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 30   

 

empírica, analisaram-se em atelier as hipóteses e os conceitos, de modo a provar o 

ponto-de-vista assente em suposições que partem da investigação “in loco” e de uma 

relação com o sentido interpretativo do “Marketing” como gerador de interesse e de 

curiosidade, que foram entendidos como fatores preponderantes numa abordagem 

fenomenológica sobre o lugar e o que se espera dele, sobre a ideia ou conceito de 

uma Rua do Vinho, como marca, como um produto arquitetónico. Ou seja, a Rua como 

uma marca da cidade. 

A pesquisa bibliográfica foi aqui entendida como um estudo exploratório de modo a 

enriquecer uma nova abordagem sobre o processo de renovação, reabilitação e 

dinamização da Rua da Madalena. Para Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa 

bibliográfica, não se prende apenas com a repetição do que já foi dito ou escrito por 

muitos outros, para comprovar um determinado assunto em estudo, mas antes será 

um veículo que nos leva a atingir resultados e objetivos inovadores. Por isso mesmo, 

os inquéritos tornaram-se igualmente fundamentais para a construção de uma 

proposta, assente num conceito que abrange a maior parte das pessoas. 

O recurso à investigação online, foi igualmente uma constante, ao longo de todo o 

processo de sistematização, no entanto a Internet foi maioritariamente utilizada como 

suporte técnico, tanto para o resumo em forma de percentagem, dos resultados 

obtidos nos inquéritos como também para consulta sobre informações relevantes e 

sobre notícias que implicassem diretamente com a zona da Baixa. 

 

1.4. SÍNTESE DA INVESTIGAÇÃO 

Na realidade, esta investigação, muito embora centrada numa rua especifica, teve 

como base várias investigações paralelas que foram decorrendo naturalmente ao 

longo dos últimos anos e que foram justificando a opção de dar a conhecer que existe 

a possibilidade de dinamizar uma rua, quer seja esta que se escolheu, quer seja uma 

outra qualquer, desde que os vários parâmetros no seu todo estejam alinhados no 

mesmo sentido.  

Ou seja, com uma análise prévia sobre as potencialidades turísticas do local, de um 

levantamento ou análise geral sobre a maioria dos alçados dos edifícios, existentes na 

rua, de um levantamento geral sobre as principais marcas e espaços comerciais 
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existentes na zona, entendendo as potencialidades imobiliárias da lugar, e, em 

paralelo aplicando os resultados sobre o significado emotivo das cores e das formas, 

pode-se concluir se a “Portugalidade” das marcas está patente em numero suficiente, 

ou se o local possui características arquitetónicas e urbanas, marcadamente 

tradicionais e idiomáticas, possibilitando a reorganização da rua, alterando o seu 

conteúdo, mas mantendo o seu significado original. É isso mesmo que foi proposto 

fazer ao longo desta investigação, subdividida em várias outras, que podem, no início 

parecer dispares, mas no fim estão todas interligadas. Tal como já foi referido 

anteriormente, o processo de investigação acabou por englobar alguns aspetos 

paralelos, á proposta, mas que serviram para confirmar sobre a importância em se vir 

a dinamizar o local escolhido, uma vez que tanto o valor imobiliário, como o interesse 

turístico pela rua, prevê-se que venha a aumentar ou a consolidar-se.  

A investigação desenvolveu-se segundo duas componentes, uma de natureza teórica 

e a outra de natureza prática, variando entre a investigação bibliográfica, análise de 

inquéritos, organização de workshops e posterior analise dos resultados, observação 

no lugar, execução de propostas de layout, e ainda, início da construção de uma 

aplicação digital, que obrigou a sintetizar informações de cariz emocional e estético, de 

modo a responder a problemas estéticos e funcionais que no seu todo fossem simples 

do ponto de vista da execução, levando igualmente ao incremento do número de 

pessoas para a Rua da Madalena, preservando o património existente e divulgando-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 1 - Esquema explicativo da metodologia e etapas utilizadas durante o processo de investigação. 
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Fonte: Luís Pinto 2020. 
Esta tese está organizada ao longo de 6 capítulos, que no seu todo se complementam 

entre si. 

 A Introdução e a escolha deste tema como caso de estudo para uma tese de 

doutoramento encontra-se espelhada ao longo do Capítulo 1, subdividido em 

subcapítulos que refletem a relevância da investigação, explicando de um modo geral 

a proposta de intervenção, nomeadamente no subcapítulo “1.1.”. Como existem alguns 

termos que foram repetidos ao longo da tese, foi necessário explicar e dar a conhecer 

os seus significados no subcapítulo “1.2”. Os objetivos que se esperam alcançar e a 

metodologia de investigação utilizada estão refletidos ao longo do subcapítulo “1.3.”, 

com o mesmo nome, “Objetivos e Metodologia”, o resumo do que foi efetivamente 

investigado e do conteúdo desta tese, está patente ao longo do subcapítulo “1.4.” 

A contextualização sobre as características do turismo em Portugal e, nomeadamente, 

na região de Lisboa, e sobre as características do local onde se pretende intervir 

acabam por estar descritas ao longo do capítulo 2. Neste capítulo, abordaram-se os 

temas relacionados com o património, no subcapítulo “2.1.” e sobre a importância do 

turismo e as suas características específicas, ao longo dos últimos anos, em Portugal, 

e principalmente na zona da Baixa de Lisboa. As características principais da 

arquitetura Pombalina e da Rua da Madalena, tanto ao nível dos seus edifícios, como 

das suas características geográficas, aparecem refletidas ao longo dos subcapítulos 

seguintes, nomeadamente do “2.4.” e do “2.5.” onde se fez uma descrição do local 

onde se situa o caso de estudo, as suas características, tando ao nível da paisagem 

urbana como ao nível dos edifícios. 

Ao longo do capítulo 3, deu-se a conhecer o levantamento realizado sobre a 

localização de alguns espaços comerciais na zona da Baixa, para se compreender 

aproximadamente, quantos estavam devolutos e onde se localizavam, incluindo as 

principais marcas. Em paralelo pesquisaram se alguns exemplos de adegas ou 

espaços comerciais de venda ou degustação do vinho em Portugal. Evitaram-se os 

exemplos internacionais, uma vez que o se procurou foi encontrar reflexos sobre a 

identidade cultural nacional, a uma escala mais reduzida, e, não numa escala global e 

abrangente, até porque o que se pretende é ir ao encontro do que os turistas 

procuram, que são os valores e as características nacionais. 
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Foram sendo abordados diversos temas de investigações complementares realizados 

ao longo dos últimos anos no âmbito de uma investigação mais alargada, que no 

fundo são todos eles questões, que mais tarde nos levaram a uma tomada de posição, 

tanto sobre a escolha do caso de estudo como da valorização da zona onde ele se 

encontra inserido.  

No capítulo 4, as questões relacionadas com um conjunto de investigações 

complementares, que serviram de base e de argumento para as conclusões e para as 

opções que se tomaram, como resposta ao aumento do interesse e à captação de 

pessoas para a Rua da Madalena. Construiu-se um conceito unificador, associado ao 

vinho, e, com a construção de uma aplicação para telemóveis, que de alguma forma 

irá ajudar a divulgar e a atrair mais pessoas para a rua em estudo, e ainda, com os 

resultados obtidos nos inquéritos, que mais tarde foram espelhados em forma de 

layout tipológicos para os espaços comerciais e para o recurso ao video-mapping, 

levou-se a cabo a investigação e concretizou-se esta tese. 

Ao longo dos últimos 3 anos pesquisou-se sobre o significado das cores e das formas, 

para além do modo como a memória e a identidade cultural pode ou não ser 

preservada. O significado das formas, das cores, e da rua em geral, o modo como 

interagimos e as sensações que nos são passadas, foram testadas em workshops, 

realizados em vários países, com exercícios empíricos e que do ponto de vista 

cognitivo, são muito importantes para os saberes de um arquiteto, pois será através 

destes elementos que o arquiteto manipula as formas e dá a conhecer a mensagem 

que quer ver transmitida. Esta investigação complementar encontra-se espelhada ao 

longo do subcapítulo “4.1.” e “4.2.”  

 Durante o decurso destes workshops foi realizado em paralelo um primeiro inquérito, 

mais específico sobre o significado da memória cultural, das formas e das cores.  

Mais tarde, e dando seguimento a uma matéria mais especifica na área das avaliações 

imobiliárias, foi realizado um outro inquérito em duas ruas da cidade de Lisboa, sendo 

uma a Rua Conde Monsaraz e outra na Rua da Madalena.  

Este inquérito, descrito no subcapítulo “4.3.”, foi mais focalizado para compreender a 

opinião das pessoas sobre a inclusão de aspetos intangíveis, estéticos e culturais, ao 

que foi chamado de Fator Cultura. 
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Entendeu-se, igualmente, que com a utilização e implementação de uma estratégia, 

que passa por resolver ou dar resposta a algumas questões intangíveis ao projeto, e, à 

rua em si mesma, e ainda, com a utilização das formas, das cores em conformidade 

com os resultados obtidos nos inquéritos e nos workshops, então o valor imobiliário do 

local poderá ser diretamente afetado, positivamente ou negativamente. O que acabou 

por se denominado de Fator Cultura. Pretendeu-se e pretende-se que este fator seja 

colocado nas fórmulas de calculo das avaliações imobiliárias, num futuro próximo, uma 

vez que se concluiu que este fator engloba valores intangíveis de grande importância 

que se refletem no valor final do imóvel. Foi realizada uma análise SWOT, em modo 

de conclusão, para se espelharem os aspetos positivos e negativos, sobre as 

conclusões alcançadas em cada uma das fases anteriores. 

Finalmente, resolveu-se desenvolver uma ferramenta digital, descrita sumariamente ao 

longo do subcapítulo “4.4.”, que associada a um telemóvel, possa resumir as cores e 

as principais formas, que o local em análise tem, e, indicar ainda uma percentagem de 

impacto positivo ou negativo nas sensações que aquele espaço transmite. Chamou-se 

a essa ferramenta “LikePlace”. 

Com base nos capítulos anteriores, no capítulo 5, revelam-se quais são os principais 

elementos construtivos e as características decorativas que se consideraram mais 

relevantes e importantes para serem repetidos ou aplicados, na revitalização ou 

reabilitação, dos vários espaços comerciais associados ao vinho e às fachadas dos 

edifícios existentes naquela rua. 

Estes elementos construtivos são ao mesmo tempo decorativos e vão evidenciar as 

características tradicionais e culturais do local, tais como a estrutura em madeira, 

típica da construção resistente e antissísmica, os azulejos e a repetição modular, de 

elementos construtivos e decorativos, com base na regra d’Ouro, sempre associados 

ao significado emotivo das formas e das cores. 

Ao longo deste subcapítulo foram apresentadas algumas propostas para o layout dos 

espaços de venda e degustação do vinho, das várias marcas da região de Lisboa. As 

propostas passam da mais tradicional à mais contemporânea, entre a utilização de 

madeira e azulejos, á utilização de elementos metálicos, mantendo algumas das 

principais memórias representativas do estilo arquitetónico especifico ali existente. 
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Como conceito o que se pretende é a transformação da Rua da Madalena num espaço 

mais animado, mas que ao mesmo tempo mantenha viva a memoria do local, não 

alterando as fachadas dos edifícios, mas introduzindo um conceito com base no tema 

do vinho, e desenvolvê-lo como elemento aglutinador entre as pessoas e os espaços 

comerciais que ali vão existir.  

O vinho e a promoção das marcas da região de Lisboa são o conceito chave, que se 

entendeu seguir com o objetivo fundamental de servir para atrair tanto os habitantes 

locais como os turistas, tornando-se esta rua conhecida no futuro como um lugar onde 

podem provar o vinho desta região. 

Claro que este trabalho, acaba por se interligar diretamente com as opções pessoais 

na área da investigação na qual se tem vindo a trabalhar, começando exatamente, 

com a primeira tese de doutoramento terminada em 2008, sobre o tema: História da 

Perceção na Ação Projetual, aqui o estudo dos aspetos cognitivos, dos elementos 

preponderantes de um desenho, as cores, as formas e as texturas, aliadas às novas 

tecnologias, foram realmente o grande impulso, que nos levaram a prosseguir no 

camo da investigação assente na perceção, principalmente. Sendo agora, não tanto 

ao nível gráfico, mas sim, baseada em experiências e workshops que se revelaram 

enriquecedores, no que que respeita ao modo como as formas geométricas dos 

edifícios e as cores utilizadas podem influenciar o estado de espírito das pessoas, de 

um modo geral. 

Finalmente, no capítulo 6, apresentaram-se as conclusões sobre o caso de estudo, 

refletindo em forma de considerações finais, um resumo geral sobre todo o processo 

desenvolvido, ao longo da investigação, com as respetivas conclusões parciais, sobre 

cada nível de investigação abordada. Nomeadamente os resultados dos inquéritos e 

dos workshops, a utilização do vídeo-mapping e os layout’s tipo que foram propostos, 

como exemplos a serem seguidos, que aglutinaram toda a informação recolhida ao 

longo dos capítulos anteriores. 

A conclusão fecha o corpo desta tese, deixando mais uma vez, uma explicação 

resumida sobre os resultados obtidos e abrindo a porta para a sua aplicação prática e 

para a continuidade desta investigação, em termos futuros. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO CONCEITO PROPOSTO. 

O turismo é uma das áreas que se tem desenvolvido e influenciado o desenvolvimento 

de determinadas zonas ou lugares.  

Durante o século XIX e XX, com a ascensão de uma burguesia, rica e avida de cultura, 

surge o turismo organizado, de massa, aliado ao aparecimento do avião e dos grandes 

transatlânticos (Molina, 2006). Os transportes influenciaram e abriram portas para o 

surgimento do turismo organizado. Este tipo de turismo atraia turistas que tinham um 

poder económico considerável, e por isso mesmo, conseguiam pagar pacotes 

turísticos de luxo, visitando lugares distantes, e ficando alojados em unidades 

hoteleiras cheias de glamour. Tudo era preparado em pormenor vários dias antes, 

para que tudo se adequasse ao que os esperava. As roupas, as joias, os amigos que 

se convidavam etc, tudo isto fazia parte de uma certa demonstração de poder 

económico e satisfação pessoal por conseguir fazer parte daquele grupo muito 

exclusivo. 

Durante a Segunda Guerra Mundial a atividade turística estagnou, mas algo aconteceu 

de positivo, a indústria da aviação sofreu uma evolução muito grande e por isso 

mesmo, surgem maiores e mais confortáveis aviões, com capacidade para se 

deslocarem até mais longe e em menos tempo. Em paralelo surge a IATA (A 

(International Air of Transport Association) que regula o espaço aéreo. A atividade 

turística acaba por beneficiar desta situação e do avanço tecnológico ao nível das 

aeronaves, levando mais turistas para todo o mundo, em busca de novos lugares e de 

novas experiências (Pires, 2004). 

Como nota pessoal, ainda me lembro de ver os meus avós a viajar pelo mundo fora, 

sempre muito bem vestidos, penteados e com todos os ornamentos adequados às 

várias situações. Ir de avião era um momento de grande festa, onde até mesmo dentro 

do avião existia uma atmosfera de riqueza, de educação e de grande gosto estético 

em todos os detalhes. Hoje como podemos verificar, viajar de avião é tão comum que 

ninguém ou quase ninguém se preocupa por exemplo com o que veste. Os aeroportos 

são autênticos centros comerciais, com os mesmos produtos e com os mesmos 

preços em todo o lado. Esta forma de globalização levou e leva a uma banalidade, que 

retira uma grande parte da atmosfera de glamour que umas férias podem ter.  
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Somos todos iguais, sem se ter a noção de diferenças sociais. Claro que quando 

alguém se destaca, acaba muitas vezes por dar demasiado nas vistas. 

O turista é agora atraído para locais mais distintos, menos iguais a todos os outros, 

por isso mesmo Lisboa tem ganho prémios em todos os níveis, uma vez que ainda 

existe uma certa autenticidade nos espaços urbanos e na oferta turística, distinguindo-

se de outras cidades europeias. Cada vez mais saturadas de turistas e publicitadas 

em tantos meios de comunicação. Tornando as muitas vezes vulgares. Lisboa aparece 

como um destino turístico diferente.  

Esta investigação procura espelhar um pouco melhor o que se passa com uma das 

ruas de Lisboa, da Baixa, que para além de ser tão bem localizada como qualquer 

uma das outras na mesma zona, acaba por ser uma rua sem sentido, sem interesse, 

uma vez que não atrai muita gente, e se tornou numa rua quase que apenas para o 

tráfego automóvel. 

Quem por ali passa, no geral apenas a atravessa porque vai ou volta da zona da 

Mouraria para a Rua Augusta, para a Praça da Figueira ou Praça do Comercio.  

Os espaços comerciais ali existentes acabam por não ser tão conhecidos como os das 

outras ruas, a menos de 100 metros de distância, estão dispersos ao longo da rua, e 

embora já existam alguns com características mais portuguesas e que vendem 

produtos nacionais, não são no entanto muitos e também não têm um layout ou uma 

arquitetura de interiores cuidada e apelativa, estando ainda devolutos muitos espaços 

comerciais.  

A necessidade de diferenciação dos espaços comerciais, das ruas e das cidades, é 

hoje imperativa, uma vez que irá atrair pessoas a habitarem em determinados lugares, 

em se estabelecerem comercialmente nesses lugares ou a visitá-los como turistas. 

Para melhor se compreender o propósito do deste caso de estudo, e da sua 

potencialidade como dinamizador da cultura e da memória local, atraindo mais 

pessoas e mais visitantes à Rua da Madalena, em Lisboa, é importante dar a conhecer 

primeiramente alguns elementos referentes ao turismo e aos turistas. 

A ideia que tem sobre o que são férias e o seu significado real é que passou a ser 

vulgar, é alguma coisa perfeitamente normal e já não é tão exclusiva como no 
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passado. Agora o que importa é o local onde se passam férias ou que se visita. Esse 

local terá que ser distinto, diferente, original, cultural e lúdico ao mesmo tempo. Lisboa, 

como já foi dito anteriormente, tem conseguido captar a atenção de turistas do mundo 

inteiro. Aproveitar as potencialidades da cidade, a cultura arquitetónica da Baixa, e as 

memórias associadas ao vinho, nos parecem ser elementos suficientes para tornar a 

Rua da Madalena num local distinto, exclusivo e lúdico ao mesmo tempo.  

Santos (2014) refere que a interação entre as várias ofertas e as opções culturais, 

acabam por se revelar atrativas para o turista que procura a “diversidade, inovação, 

qualidade …”  

O turismo, atualmente, circula entre temas variados, como por exemplo espetáculos, 

concertos, exposições, ou a gastronomia ou simplesmente a cidade e as suas obras 

de arquitetura. A procura pelas zonas de praia ou de montanha, os desportos etc, 

continuam muito ativos, mas o turismo de e na cidade, despertou uma grande 

curiosidade generalizada. Lisboa e a Baixa Pombalina, têm cartas a dar uma vez que 

conseguem oferecer vários pontos de interesse, aliados ao prazer de desfrutar da 

arquitetura local. 

A Rua da Madalena, é atualmente uma hipótese para uma intervenção de fundo e com 

um cariz marcadamente arquitetónico, uma vez que se encontra em desvantagem em 

relação às outras ruas da Baixa. Esta desvantagem acaba por se tornar numa grande 

oportunidade, uma vez que existe uma hipótese muito real, mas também com 

necessidade de uma decisão política, de se conceber um plano detalhado com regras 

específicas de ocupação dos edifícios. É necessário haver uma proposta de fundo, 

com um conceito vinculativo que transforme a rua num espaço único e que atraia 

pessoas ao local.  

Por isso mesmo foi proposto que a rua assente num pressuposto de alguns elementos 

da arquitetura Pombalina e em paralelo na ideia do vinho, proporcionando a 

divulgação da arquitetura em si e do vinho como parte de uma área de negócio, e de 

restauração, aliando um conceito que se torne unificador ao nível do layout e das 

intervenções artísticas e culturais, que venham a acontecer nesta rua. Deste modo 
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seguem se os pressupostos da “International Council of Monuments and Sites” 

(ICOMOS)1, onde é referido que o património histórico e a memória coletiva de cada 

localidade ou comunidade é insubstituível e constitui uma base importante para o 

desenvolvimento, tanto no presente como no futuro. Por isso mesmo entende-se que a 

memória dos edifícios Pombalinos em particular e da baixa no geral, fazem parte da 

memória coletiva e que podem servir de base para uma proposta de dinamização e 

atração de pessoas e turistas para a Rua da Madalena, que se encontra pouco 

desenvolvida e aproveitada do ponto de vista turístico. Ou seja, concebeu-se um 

conceito que vai aliar a tecnologia ao modo de dar a conhecer e de preservar, tanto o 

património construído, como as memórias culturais daquela rua, e, ao mesmo tempo 

revitalizaram se os espaços comerciais, através de projetos específicos, que englobam 

os principais elementos caracterizadores da arquitetura pombalina. Em paralelo, 

propõe-se ainda que a rua, durante a noite se transforme através de projeções de 

vídeo-mapping nas paredes dos edifícios e nos passeios, criando uma atmosfera. Será 

assim uma nova oferta turística e uma nova oportunidade de reverter a rua á sua 

memória inicial, como uma rua temática, do conjunto urbano da Baixa Pombalina, que 

como se sabe, as ruas foram organizadas por temas associados aos vários tipos de 

negócios que se faziam ao longo delas. 

A história do turismo em Portugal tem cerca de 100 anos, começou pelas Ilhas com a 

vinda de ingleses com vista a realizarem negócios relativos à exportação do Vinho da 

Madeira e do chá, anos mais tarde as estâncias termais no centro de Portugal, 

atraíram muitos visitantes, nos anos 20 do século passado. Durante os anos 60, a 

zona do Algarve, também pela mão dos Ingleses, começa a ser explorada por 

operadoras turísticas Britânicas, tendo centralizado a oferta turística, principalmente, 

num único produto. O Sol e o Mar, que mais tarde, por necessidade de 

competitividade com outros países, como a Espanha ou a Grécia, acabou por se 

centrar estrategicamente em “Sophistication, Specialization and Satisfaction” (Cunha 

L, 1997). 

 

 

1 International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999  
by International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) 
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Nos anos 80, com a crise em que Portugal se envolveu e com a presença do FMI, 

perdeu-se uma oportunidade de dinamização e de construção de infraestruturas tanto 

de apoio turístico como de unidades hoteleiras. Este facto foi amplamente aproveitado 

por Espanha, que surgiu como uma alternativa, capitalizando para si a busca de 

unidades hoteleiras e destino turístico que Portugal não conseguia oferecer. 

Esta crise acabou por vir a favorecer Portugal pois a falta desenvolvimento turístico 

também fez com que os espaços urbanos e as zonas verdes fossem preservados, 

deste modo conseguimos escapar à construção em massa com vista a dar resposta 

ao que os grandes grupos turísticos procuravam. Posteriormente conseguiu-se apostar 

num modelo mais diversificado, orientado para determinadas classes sociais, e para 

ofertas turísticas mais personalizadas. 

A crise acabou por fazer com que as pessoas se tivessem que adaptar à situação 

atual do país, e como o turismo estava em crescimento, foi uma oportunidade 

agarrada por muitos, que mudaram de emprego e até de vida, abrindo negócios, 

multiplicando o alojamento local, criaram-se atividades de animação cultural e turística. 

O turista procura agora locais com uma imagem distinta, diferente, em relação a outras 

existentes noutras cidades por isso mesmo Lisboa conseguiu cativar e a trair turistas 

nacionais e internacionais sendo atualmente um local de muita procura turística, 

agregando várias atividades, tais como por exemplo conferências exposições negócios 

variados e espaços culturais, espetáculos, atividades de recreio e de lazer, etc. Esta 

oferta acaba por se tornar original, uma vez que para além dos critérios associados a 

uma certa modernidade, os empresários, tentaram associar várias memórias da 

cultura tradicional portuguesa, ao seu negócio, independentemente da sua tipologia. 

A imagem que temos de uma cidade, atualmente, vária em função do modo como foi 

criado o marketing para a promover. Os meios de comunicação associados às novas 

tecnologias acabam por proporcionar um aumento ao nível da produção Cultural e da 

realização de eventos cada vez mais diversificados. 

A cidade acaba por ser vista como um local de cultura e de lazer, para além das suas 

funções específicas, tornando-se num produto turístico e de investimento imobiliário. 

Muitas são as cidades que transformaram e aproveitaram antigas Zonas industriais ou 

antigas zonas degradadas espaços lúdicos, de recreio, de comércio, e até mesmo 
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novas zonas habitacionais. Com isto surgem novos equipamentos ligados à cultura e 

ao laser como por exemplo os centros de congressos, zonas de exposição, pavilhões 

para concertos, centros comerciais, etc. Mas os centros históricos são também, 

atualmente, recuperados, protegendo ou dando a conhecer as memórias especificas 

desse lugar, oferecendo novos equipamentos e melhores condições de acesso, 

nomeadamente para peões, com zonas de estadia e muitos espaços comerciais, 

adaptados a um comércio mais regional com produtos locais.  

A paisagem urbana toma agora, uma nova forma, e acaba por atrair cada vez mais 

pessoas a visitarem e a habitarem na cidade. 

A recuperação urbanística e arquitetónica das cidades em muito se deve ao papel dos 

fundos europeus e públicos que ajudaram, e, ajudam a concretizara reconversão 

urbanística e a reanimação de zonas urbanas mais desertificadas ou abandonadas 

(Law, 1993). Law refere-se como exemplo ao Albert Dock em Liverpool, G-Mex em 

Manchester, que sem estes incentivos nunca teria sido possível a sua requalificação. 

O modo como a imagem da cidade é mostrada é atualmente bem diferente, muitos 

pontos que no passado eram desvalorizados ou até conotados como algo a esconder 

ou a não dar a conhecer, são agora motivo de orgulho e servem de marca turística. A 

utilização da cortiça, tanto na decoração como na moda, tendo deixado de estar 

associada apenas ao vinho, a sardinha, e o próprio cheiro a sardinhas assadas, são 

agora símbolos, sendo vendidas em latas do tipo “vintage”, em cerâmica, e até em 

imanes, por exemplo. Quer isto dizer que a própria arquitetura, principalmente de 

espaços comerciais, foi e está a ser, muitas vezes adaptada em dois estilos, um mais 

moderno e minimalista, que procura transmitir uma sensação de sofisticação europeia, 

e um outro estilo mais revivalista, que procura trazer à memória situações de um 

passado bem recente ou até mesmo pormenores e detalhes tradicionais, que já 

estavam esquecidos, e que são atualmente de novo utilizados, com vista a conseguir 

atingir os objetivos da memória cultural do lugar, que os turistas tanto procuram. 

Existe ainda um turismo assente no áudio visual, assente nas novas tecnologias, é um 

tipo de elemento que ajuda a divulgar através de imagens, programas específicos de 

computador, aplicações para telemóveis ou simplesmente projeções nas fachadas dos 

edifícios, que atrai cada vez mais as pessoas. Por exemplo no que respeita às 

projeções, já se começam a vulgarizar em muitos locais das cidades, e principalmente 
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durante épocas festivas ou datas especiais, conseguindo captar a atenção das 

pessoas em geral, que acabam por se interessar e querer voltar.  

Os espetáculos de luz e cor, associados ao vídeo-mapping, conseguem atrair 

multidões. Esta é uma excelente oportunidade de divulgar a cultura local ou de fazer 

passar uma determinada mensagem. Geralmente estas imagens interagem 

diretamente nas fachadas dos edifícios, aproveitando o desenho e a composição 

arquitetónica, recriando-a, tornando a num espaço cénico, ou como parte integrante 

desse mesmo cenário. 

É, aliás, esta uma parte importante da proposta, que se pretende levar a cabo, de 

intervenção e dinamização da Rua da Madalena, através do recurso ao áudio visual e 

ao vídeo-mapping. 

Tal como num passeio real, onde o individuo circula pela cidade e arquiva uma série 

de imagens dos locais por onde passou, destacando pontos de interesse e apagando 

da sua memória espaços que não lhe despertaram atenção ou interesse, as imagens 

virtuais e os espetáculos de vídeo-mapping, são igualmente compostos por 

fragmentos de imagens, de cenas e de sons, que no seu todo levam o observador a 

viajar entre os espaços construídos reais e os virtuais. Uns funcionam com 

complemento dos outros. Aqui a realidade mistura-se com a ficção tornando se a 

arquitetura real em virtual no espaço real.  

Pode parecer complexo, mas na realidade é assim que interagimos e aceitamos o 

virtual como real. São no fundo imagens que estão diretamente associadas a uma 

potencialidade de “possível” e de “eventual”, por isso mesmo uma pessoa acaba por 

interagir com facilidade, e aceitando esse “eventual” como “possível” (Lévy 1996). 

 As imagens que são criadas através do recurso a programas de computador, muitas 

vezes transcendem o real, projetando em grandes dimensões figuras conhecidas da 

realidade, numa escala desproporcionada, mas que no conjunto cénico se encontram 

perfeitamente integradas e sendo rapidamente aceites como real. Claro que se tratam 

de imagens que vão para além do sentido estético, mas que se envolvem mais com 

um sentido poético do espaço em que se encontra a decorrer a cena. Espaço esse 

composto por elementos reais, geralmente da arquitetura local, em contraste com 

projeções específicas, que vão estimular a criatividade individual e o entendimento da 
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forma no seu todo, embora virtual, mas como sendo real. A arquitetura é assim 

entendida como parte integrante de um filme e a experiência vivida, é de tal modo rica, 

que leva o observador a sonhar e ao mesmo tempo a compreender bem melhor a 

cultura e as características da mensagem que se quer ver transmitida. 

Será deste modo que se pretende intervir nas fachadas dos edifícios da Rua da 

Madalena, ora com imagens perfeitamente ajustadas á realidade arquitetónica, onde 

os edifícios vão ficar revestidos com azulejos virtualmente projetados, ora com 

elementos decorativos associados ao vinho, mas numa escala fora do real, como por 

exemplo uvas ou garrafas de vinho. Julga-se que se conseguirá, por um lado atrair 

pessoas para visitarem aquele local, mas também se conseguirá, por outro lado, 

passar uma mensagem de cariz cultural, para que se dissemine um pouco mais das 

características culturais da região, nomeadamente no que respeita ao vinho. Note-se 

que a ideia do vinho é apenas um conceito, uma vez que este caso de estudo e toda 

esta investigação, procura apenas apresentar uma ideia para a dinamização de um 

espaço urbano muito específico. Outros, provavelmente podem ter outras ideias, ou 

outros conceitos, mas o nosso, tenta juntar a memória do lugar com aspetos culturais 

de relevo económico, que podem ajudar a atrair mais pessoas à Rua da Madalena.  

O avanço tecnológico e os respetivos equipamentos com recurso a tecnologias 

digitais, acabam por um lado por afastar as pessoas do contacto direto entre elas, mas 

torna-as, por outro lado, dependentes da Internet e desta tecnologia para 

comunicarem, para investigarem ou simplesmente para escolher um destino turístico a 

visitar ou apenas uma cidade para fazerem umas miniférias, associadas à cultura ou a 

algum outro evento. O turismo aliou-se a esta estratégia, que divulga e interage 

virtualmente com as pessoas, conseguindo assim promover novos destinos e novos 

produtos turísticos, que atraem cada vez mais pessoas e desperta o interesse de 

outras.  

O video-mapping e até mesmo a aplicação de telemóvel “LikePlace”, que se apresenta 

nesta tese, acabam por estar aliados às necessidades e á oferta de um produto 

turístico ou de um destino. O vídeo-mapping porque é uma ferramenta recreativa, e 

lúdica, e a aplicação de telemóvel, para além de ser uma ferramenta de trabalho, é 

também catalisadora de interesse turístico numa determinada rua ou de um 

determinado lugar, promovendo-o virtualmente, como um lugar que deixará as 
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pessoas mais felizes e bem-dispostas quando o visitam. Isto irá provocar curiosidade e 

aumentar as visitas a esse mesmo lugar. O turismo torna-se assim como um veículo 

de divulgação e de atração recreativa (Pires, 2004). 

O audiovisual é cada vez mais utilizado em diversas situações, mas no que respeita 

ao turismo e á sua relação com a arquitetura ou com o espaço urbano, tem-se 

espalhado um pouco por todos os locais, onde os espetáculos se desdobram entre 

cenas culturais, históricas, ou simplesmente com figuras abstratas que interagem com 

o ambiente local, muitas vezes até mesmo com cascatas ou fontes. Mas uma coisa é 

certa, todos nós já vimos ou vivenciámos estas experiências em algum lugar. Estas 

imagens são disseminadas através dos meios de comunicação, atraindo cada vez 

mais olhares, e vontade de ir assistir ou estar presente. A curiosidade torna-se imensa, 

e isso faz com que ano após ano este tipo de espetáculo, acabe por dinamizar um 

determinado local. 

Criam-se ambientes inteligentes, que interagem com as pessoas e com a cidade, 

nomeadamente com a arquitetura da cidade, esta interação digital, tem como ponto de 

partida um programa de computador e ao projetar nas fachadas dos edifícios, acaba 

por ficar incorporada, interagindo inclusivamente com as infraestruturas da cidade, ao 

nível das ruas, por exemplo (Bell et all, 2011) 

Estes espaços tornam-se igualmente mais importantes do ponto de vista económico, 

atendendo aos negócios paralelos e à dinâmica que acabam por provocar no comercio 

local, uma vez que atraiam muitas pessoas, nem que seja apenas momentaneamente. 

A rua acaba por sofrer uma valorização devido á sua localização e por ter sido o palco 

escolhido para aquele espetáculo áudio visual. O turismo acaba assim por ter um 

papel dinamizador fundamental. Estas atividades interativas acabam por ir ao encontro 

do que os turistas procuram cada vez mais. A diferença, a cultura e novas emoções.  

 Muitos entendem que o video-mapping pode ter um custo excessivo no entanto está 

longe disso, se pensarmos na sua capacidade em atrair visitantes e na possibilidade 

de criar emprego encher restaurantes vendendo refeições e aumentar o número de 

vendas dos pequenos e médios comerciantes que se situam em redor do local onde 

está a ser realizado o evento, mas o mais importante, no que se refere à Rua da 
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Madalena, é a possibilidade de a dinamizar e divulgar o património arquitetónico ali 

existente. 

Para as marcas esta pode ser uma situação que pode criar grandes resultados, 

beneficiando da partilha repetida nas redes sociais com base no enorme número, 

expectável, de fotografias e de selfies que as pessoas vão tirar e colocar online. 

O video-mapping acaba por ser uma solução eficaz para atrair audiências para atrair 

pessoas a um determinado lugar e ao mesmo tempo tem a capacidade de conseguir 

transmitir e contar uma história. Por isso mesmo, entendeu-se também, que esta será 

uma excelente solução para ser aplicada na Rua da Madalena.  

Agora, após a nova crise, económica e social, que surgiu com o vírus COVD-19, as 

pessoas acabam por ter receio de interagirem, e de se movimentarem, vai demorar 

tempo para que se sintam confortáveis para saírem novamente, Por isso mesmo, ao 

se utilizar esta tecnologia, associada ao vídeo e à rua ao mesmo tempo, espera-se 

atrair novamente turistas de todos os géneros e locais, incluindo habitantes de Lisboa. 

É uma espécie de nova oportunidade, um recomeçar a vivenciar o espaço exterior, a 

rua, e, ao mesmo tempo a sentirem atraídos para visitarem os espaços comerciais. A 

atmosfera será montada em função da história, das memórias, mas também como 

espetáculo cultural no seu todo. 

Hartmut Kulessa, European Projector Marketing Manager da Panasonic referiu que o 

video-mapping é agora parte integrante de muitos eventos comerciais, capazes de 

criar negócios e receitas tanto para os organizadores como para os fornecedores.2 

No inquérito realizado pela Panasonic, sobre as vantagens da utilização do vídeo-

mapping, cerca de 30% dos inquiridos respondeu que era uma grande oportunidade 

para a criatividade, e 36% responderam que era uma experiência feita à medida do 

local onde ia ser realizada a projeção. Quer isto dizer que para além dos aspetos 

criativos, o vídeo-mapping, é realizado como se fosse um fato que veste o edifício, ou 

seja que interage com a atmosfera arquitetónica. 

 

 

2 Projection mapping: Spectacular Opportunities, Panasonic Business, Panasonic Projection mapping 

Whitepaper.  https://business.panasonic.co.uk/visual-system , consultado em 28 de dezembro de 2019 às 
15:00h. 

https://business.panasonic.co.uk/visual-system
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Mas as novas tecnologias, a Internet das coisas e as smart cities também têm um 

papel fundamental, uma vez que a interdisciplinaridade que estas formas de tecnologia 

oferecem, acabam por atrair ou oferecer melhores condições de conforto ao nível das 

informações que se podem recolher, ou da mobilidade que nos oferecem. São já 

inúmeras as aplicações de telemóvel que nos ajudam a viajar e a conhecer com 

antecedência a história do local para onde pretendemos viajar ou simplesmente 

deslocar por um curto espaço de tempo. Aplicações sobre unidades hoteleiras, sobre 

rotas, sobre o que visitar, sobre festas ou sobre restaurantes, todas atraem cada vez 

mais viajantes, todas contribuem para uma grande e fácil mobilidade. O capital social e 

o capital intelectual, existentes na cidade, desempenham um papel importante no 

sentido da competitividade e da atratividade (García-Meca e Martínez, 2005), são a 

base de uma cidade moderna e que utiliza as tecnologias de informação e 

comunicação para obter rendimento, sustentabilidade, promoção, boa acessibilidade, 

eficiência, etc. 

Numa empresa o capital intelectual está diretamente ligado ao conhecimento, à 

informação, à experiência e ao nível intelectual dos funcionários, assim, por 

comparação, se a empresa for a cidade, o que é necessário é que existam pessoas 

cultas e experientes, com capacidade de iniciativa e liderança, para promover e levar a 

acabo um projeto como este que se propõe ao longo desta tese. Aliar as novas 

tecnologias à história e ao património. 

Por tudo isto, resolveu-se igualmente participar nesta aventura de aplicações para 

telemóveis, através do “LikePlace”, que será um pouco diferente das que já existem, 

mas que irá contribuir para atrair pessoas a determinados locais. O “LikePlace” irá 

fazer uma avaliação do ponto-de-vista estético-psicológico, que a rua transmite às 

pessoas. Irá realçar o estado de espírito que as pessoas sentem quando se deslocam 

num determinado lugar. Irá avaliar as sensações que um determinado espaço interior 

ou exterior proporciona á grande maioria das pessoas. 

Com a utilização desta aplicação, que no fundo será uma espécie de jogo, serão 

criados hotspots de felicidade ao longo das ruas, e visíveis através de um mapa 

interativo.  

Deste modo quando se viaja pode-se com facilidade ver quais os locais que nos 

proporcionam maior bem e estar, de acordo com as opiniões de terceiros, que já lá 
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estiveram e que, entretanto, através da aplicação digital, a classificaram. Será uma 

espécie de classificação, não com estrelas, tipo as classificações que que o Google 

utiliza, mas sim com “smiles” por exemplo. Esta aplicação vai ao encontro do que as 

pessoas hoje em dia procuram, acrescentando informação ao conjunto de informações 

que já possuem antes de viajarem ou se deslocarem. Assim sendo, para sermos bem-

sucedidos pode-se utilizar este tipo de informação, transformando a Rua da Madalena 

numa rua com grandes probabilidades que impulsionar o estado de espírito de todos 

os que por ali passem. Para intervir, pretende-se que sejam utilizadas nos layouts das 

projeções, e no interior dos espaços comerciais, elementos geométricos, formas e 

cores que consigam transmitir uma atmosfera arquitetónica positiva, e com isso obter 

o máximo de “smiles”, pois sabemos que muitos virão a esta rua mais tarde. A 

aplicação digital irá facilitar a interpretação do espaço em análise, através de uma 

fotografia, obtendo-se uma resposta, que indicará qual a percentagem de cores 

existentes e de formas geométricas, podendo servir como ferramenta de trabalho ou 

como jogo, como se disse anteriormente. 

Com as transformações sociais e económicas, o modo de se fazer turismo alterou-se, 

são agora oferecidas alternativas e novas formas de atração turística, esse tem sido 

um dos fatores que atrai cada ano mais turistas nacionais e internacionais a Lisboa. 

Em 2008, com a segunda crise, as oportunidades no campo do turismo redobraram-

se, as pessoas tornaram-se ainda mais criativas, surgem novas ofertas turísticas, e 

adota-se até, um sentimento revivalista, em busca da verdadeira identidade cultural do 

país, propondo este tema como uma das principais ofertas, em forma de produto, 

turístico. 

“O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e satisfação ao comprador-

alvo. O comprador escolhe entre diferentes ofertas com base naquilo que parece 

proporcionar o maior valor.” (Kotler, 2000, p.33)  

Em 2008, já existiam 285 empresas de animação turística e em 2016 já ultrapassavam 

as 1500. A Instalação das bases aéreas low cost da Ryanair e da Easy Jet, acabaram 

por incutir um aumento muito significativo no número de passageiros em transito ou a 

viajarem, facilitando o acesso às principais zonas turísticas, a preços reduzidos. 
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Hoje a facilidade de acesso aos vários destinos turísticos nacionais é evidente, 

segundo um artigo publicado no Jornal ECCO- Economia Online, em 2017, vieram, 

sobretudo, por via aérea cerca de 47,6% e ainda 26,8% dos turistas (sem contar com 

excursionistas) vieram por estrada. Têm com origem Espanha, Reino Unido e França, 

na sua grande maioria. 

Os turistas que escolheram em 2016 Portugal como destino turístico foram 16,1 

milhões, onde 71,3% das entradas foram já uma repetição, e deixaram 15,3 mil 

milhões de euros em Portugal.  

De acordo com o portal “Travel BI” do turismo de Portugal, a titulo de exemplo, durante 

o mês de outubro de 2019, as receitas turísticas atingiram 1,5 milhões de euros, que 

correspondem a um acréscimo de 7,1% em relação ao mesmo período do ano de 

2018. Quer isto dizer, que os números e as receitas mais especificamente, não param 

de aumentar.3  

Portugal tem vindo ao longo dos anos a ganhar a confiança dos turistas nacionais e 

internacionais. Ganhando prémios uns atrás dos outros nas mais diversas áreas. Por 

exemplo, em 2019, segundo o turismo de Portugal, voltou a ganhar na qualidade do 

melhor destino turístico do Mundo. Lisboa foi considerada a melhor cidade para “City 

Break” do Mundo, igualmente em 2019. 

Com base nesta conjuntura, sentiu-se necessidade urgente de propor uma mudança 

com impacto urbano, de modo a cativar as pessoas a irem até à Rua da Madalena, e a 

desenvolver uma proposta assente, não numa alteração ao nível da construção, muito 

intensiva, mas sim apresentar uma proposta viável, sem grande impacto ao nível do 

património construído, protegendo a memória do lugar e as suas características 

construtivas.  

Lisboa é, também, a quarta cidade europeia com maior crescimento do turismo na 

década, de acordo com o Jornal Económico. 

 

 

3 https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/turismo-em-numeros-2019.aspx, consultada em 28 de 
dezembro 2019 às 20:00h 

https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/turismo-em-numeros-2019.aspx
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A arquitetura tem um papel fundamental na captação de turistas, e, por conseguinte, 

no aumento da dinâmica de uma rua, como a do presente caso de estudo. No entanto 

as pessoas movem-se cada vez mais através de um mundo muito mais digital, virtual 

e de realidade aumentada. Por isso é que este tipo de experiência, acaba por ser 

social e económica ao mesmo tempo, uma vez que envolve um negócio que pode 

coexistir com o lugar em estudo, e com as pessoas, provocando determinadas 

reações que são capazes de ajudar na tomada de decisão sobre o destino para onde 

se pretende viajar e sobre o que se pretende conhecer.  

Se se aliar a esta tecnologia interdisciplinar, os espetáculos de vídeo-mapping ou as 

projeções que propomos que se façam nas fachadas e nos passeios da Rua da 

Madalena, que até podem ser em realidade aumentada, fazendo com que as pessoas 

façam parte do próprio cenário e da mensagem que se quer passar, entende-se, 

assim, que esta experiência irá ao encontro da valorização do lugar e na disseminação 

da arquitetura como obra primordial do cenário em questão. Este aspeto será de muito 

relevo, uma vez que a arquitetura Pombalina ocupará um lugar primordial nesta 

proposta. Corresponder às expetativas não será, pois, o suficiente, uma vez que se 

espera é que se consiga inovar e criar o efeito surpresa, pois o mercado global assim 

o exige. Somos todos muito mais exigentes atualmente, e, não nos surpreendemos 

com facilidade, uma vez que se tem acesso virtual a muitas informações em tempo 

real. 

Hoje, uma nova crise surgiu, numa versão que ninguém contava ou esperava ser 

possível vir a experienciar, estamos a falar do Vírus COVID-19, que colocou milhões 

de pessoas dentro de casa, levando ao desespero de muitas indústrias, 

nomeadamente a indústria do turismo. As cidades encontram-se vazias e os espaços 

comerciais encerrados. Surge agora, uma necessidade urgente de reinventar o 

turismo e de dinamizar as cidades, uma vez que tudo é cíclico e enquanto se escrevia 

esta tese, muita coisa estava a acontecer, nomeadamente com o avanço da medicina 

e com a reeducação das pessoas e das normas de segurança higiénico-sanitárias, 

influenciando diretamente nos hábitos e nos costumes de cada povo e de cada cultura, 

no modo de agir e de interpretar os espaços. A rua surge como uma alternativa ao 

confinamento, mas para que as pessoas voltem às ruas, é necessário, por um lado, 

oferecer segurança e por outro oferecer um motivo para as fazer sair de casa e a 

pouco e pouco retomarem as suas atividades habituais. Este novo paradigma, acaba 
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por ser uma lição para uns e para outros uma demonstração da capacidade criativa 

individual ou coletiva, de modo a proporcionar um arranque rápido dos mercados. A 

globalização ajudou a entender o vírus, mas também ajudou a espalhar o vírus.  

Mais uma vez, surge a necessidade de redinamizar as cidades, de proteger a cultura, 

onde se inclui a arquitetura, como uma referência de memórias coletivas e individuais. 

O relançar da economia e do mercado global, é uma oportunidade única de corrigir 

erros do passado e de fazer algo de novo, organizado e disciplinado de modo a 

valorizar as nossas cidades, e a atrair as pessoas para a rua novamente, logo que 

seja possível.  

A proposta que se tem vindo a descrever ao longo desta tese e caso de estudo, 

enquadra-se como uma opção para a revitalização de alguns espaços urbanos, e 

ainda, a utilização do vídeo-mapping nas fachadas e nos passeios, como forma de 

comunicação interativa de espalhar memorias, sensações e provocar emoções. Aqui a 

arquitetura tem um papel fundamental, uma vez que faz parte do cenário urbano onde 

a ação decorre. As memórias e as histórias são contadas através das projeções. A rua 

torna se mais dinâmica e as pessoas são atraídas para a rua e a vivenciarem 

experiências culturais, no espaço onde a arquitetura e o desenho urbano possuem 

uma excelência marcante ao nível da memória e da identidade cultural, neste caso, da 

cidade de Lisboa e de Portugal. 

Atualmente, segundo um artigo escrito em 10 de fevereiro de 2020, por Armando 

Saldanha no “A Noticia.pt”, surge em destaque uma notícia sobre os novos pontos 

turísticos que se encontram em destaque no Plano Turístico de Lisboa. Na notícia 

pode-se ler o seguinte: 

” Mais protagonismo para o Tejo, gestão dos fluxos turísticos através de doze polos 

locais espalhados pela Região de Lisboa e o desenvolvimento de produtos transversais 

a todo o destino, são objetivos centrais da estratégia que visa a integração regional e o 

aumento da riqueza gerada pelo Turismo. (…) No Plano Estratégico, agora aprovado, 

os polos Belém-Ajuda, Baixa, Bairros Históricos e Oriente de Lisboa, Cascais, Sintra e 

Ericeira são classificados como “polos consolidados”, apostando na promoção de 

novas zonas com potencial turístico, nomeadamente a Praça de Espanha, Alcântara e 

Intendente.  Já o Museu do Tesouro Real, no Polo Belém-Ajuda, irá permitir enriquecer 

a promoção de conteúdos culturais e promover um melhor equilíbrio na utilização 

turística no Polo.” (Saldanha, 2020, anoticia.pt) 
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Para além destes locais, existe ainda referência a Mafra, Ericeira, Loures, Arrábida, 

etc. Ou seja, este plano estratégico visa descentralizar as atividades turísticas do 

centro de Lisboa e, espalhar os turistas por outras ofertas turísticas existentes na 

região de Lisboa, durante o período 2020-2024. 

É notório que o centro de Lisboa não deixará nunca de ter turistas, mas também é 

notório que, mais uma vez a Rua da Madalena, não tem nenhuma expressão, e que 

fica marginalizada, porque se por um lado faz parte da Baixa e por isso não se 

encontra incluída neste plano, também, por outro lado, nos planos da Baixa, não existe 

nenhuma referencia especifica sobre o que fazer com a rua da Madalena, e o pior é 

que até mesmo no plano de mobilidade de 2020 a Rua da Madalena continuará a ser 

apenas uma rua circular à Baixa, mantendo o transito automóvel, eventualmente até 

aumentando. 

A proposta de revitalização e dinamização desta rua, torna-se cada vez mais urgente, 

por isso mesmo ter um conceito que não choque com as propostas de reorganização 

da cidade, ao nível das dinâmicas do tráfego e das dinâmicas do turismo e ao mesmo 

tempo dinamizar a rua pode levantar algumas dificuldades aparentes, mas na 

realidade o que se propõe não implica nenhum tipo de aumento de volumetria de 

construção, nem mais densidade, a proposta visa contribuir para uma dinâmica 

unificadora de memórias, lugares e histórias, em conjunto com o património 

arquitetónico existente.  

As projeções de vídeo-mapping não ocupam espaço físico, e por isso mesmo tornam 

se numa aposta interessante e atrativa, pois será através destas projeções que se 

espera atrair mais pessoas àquela rua, contribuindo para um fluxo pedonal, que vai 

beber pessoas que se encontram ou a trabalhar ou a visitar a zona da Baixa, podendo 

prolongar a sua estadia nesta zona até mais tarde e usufruir dos restaurantes, das 

adegas e das projeções na fachadas e passeios. 

Juntar o lúdico à cultura, juntar a história à arquitetura, preservar, renovar, utilizar a 

tecnologia digital e transformar a rua num ícone, numa marca, associada ao conceito 

do vinho da região de Lisboa. 

Para além da concentração de atividades comerciais e industriais, a cidade também 

proporciona atividades ligadas ao lazer e à cultura (Blank e Petkovich, 1987), ora, este 
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é precisamente o pressuposto que se tem vindo a desenvolver ao longo desta 

investigação. Utilizar as valências comerciais e culturais da Baixa, oferecendo um 

novo espaço, inserido numa zona histórica, consolidada, mas no caso da Rua da 

Madalena, mal-aproveitada quanto ao nível das suas potencialidades. 

Só assim se entende que seja possível realizar um plano especial para a utilização e 

revitalização da Rua da Madalena. Através de um programa próprio, onde todos 

tenham que aplicar o mesmo conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - Gráfico sobre a ocupação hoteleira em Portugal. Fonte: INE 2018. 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa líquida de ocupação de 

camas nos estabelecimentos hoteleiros portugueses foi de 46,1% em 2015, o que 

representa um crescimento face aos 42,4% de 2014. Trata-se do valor mais elevado 

desde que o INE tem dados (2002). O anterior máximo tinha sido observado em 2007 

(43%), tendo depois desacelerado um pouco nos anos seguintes. Em 2014, o 

indicador deu um salto significativo, passando de 39,7% para 42,4% (Aguiar, Nuno, 

2016).   

O crescimento do número de turistas tem aumentado significativamente, e de acordo 

com o Jornal “O Mundo Português”, na sua versão online, Portugal teve 
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aproximadamente 21 milhões de turistas em 2017, e desta vez para além dos 

mercados tradicionais, surgem os Estados Unidos, a India e a China. 

Esta atividade é cada vez mais fundamental para a economia portuguesa. 

Em 2011 Portugal situou-se no 26º lugar no ranking mundial de receita provenientes 

do turismo e em 14º no continente europeu. Em 2107 Portugal é um dos principais 

destinos turísticos (Ilustração.3) a nível mundial e a nível europeu é o primeiro ou 

segundo destino mais escolhido. 

 

Ilustração 3 - Crescimento do turismo em Portugal entre 2006 e 2018. Fonte INE. 

O turismo cresce exponencialmente de ano para ano de acordo com o presidente do 

Turismo de Portugal, João Cotrim Figueiredo (ministro em 2014). Para se ter uma 

ideia, num artigo publicado online, no Jornal “O Público” em 2013, a jornalista Joana 

Henriques referiu que entre 2012 e 2013 cresceu cerca de 8,5%. Já em 2018, Portugal 

recebeu 12.762.532 turistas estrangeiros, atingindo um novo recorde, de acordo com o 

Jornal de Negócios, (2019). 

Os países que mais nos visitam são o Reino Unido, a Espanha, a frança e a 

Alemanha. 
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As zonas mais visitadas são o Algarve, Lisboa, e também o Porto, embora cada vez 

que estendam a mais zonas do país, quer a cidades quer a zonas balneares ou rurais 

e mais isoladas. 

As unidades hoteleiras têm aumentado e adquirido cada vez mais qualidade, existindo 

inúmeras e diversificadas tipos de ofertas. 

Deu-se uma proliferação dos hostels e alojamento local, mas também da qualidade e 

variedade dos alojamentos. 

O clima, a simpatia, a hospitalidade, a gastronomia, a cultura, o património e tradições 

têm sido fundamentais além dos outros fatores para o boom do turismo em Portugal. 

Em Lisboa, são organizados novos circuitos turísticos, intitulado ‘Belém Monumental’ 

realizado em autocarros ‘Hop On Hop Off’, que inclui a Experiência Pilar 7 – Centro 

Interpretativo da Ponte 25 de Abril – com visita ao miradouro no topo do pilar e ainda 

uma experiência de realidade virtual. 

Surgiram igualmente novos museus, como por exemplo o Museu dos Coches e o 

MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia), para além dos já tradicionais Padrão 

dos Descobrimentos, Museu de Arte Popular, Torre de Belém, Museu de Marinha, 

Planetário, Centro Cultural de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Museu Nacional de 

Arqueologia, Museu Nacional de Etnologia, e teremos em breve o novo espaço que 

está a ser construído no Palácio Nacional da Ajuda. 

Lisboa procura assim organizar-se e promover-se, por isso a zona da Baixa, que tem 

destaque como polo de atração turística, devido às suas características arquitetónicas 

e ao seu desenho urbano continua a ser inspiradora para muitos. A rua da Madalena 

acaba por estar esquecida e quase abandonada, mas a sua importância como 

charneira entre a Baixa e a Mouraria, pode e deve, segundo a nossa opinião, ser 

dinamizada promovendo-a e tornando a num ícone.   

Ao longo dos últimos anos algumas instituições de grande importância no mundo do 

património, têm vindo a lançar para debate público questões relacionadas com a 

memória e a identidade cultural de um povo. Em virtude de um processo de 

globalização disseminado por todo o mundo, onde todos procuram o mesmo e 

encontram quase sempre o mesmo em todo o lado, levantou um problema ao nível 
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cognitivo da nossa memória coletiva. Ou seja, o que para muitos se tornou num fator 

óbvio de facilidade de movimento entre países e de reconhecimento imediato de 

atitudes que se tornaram facilitadoras desse mesmo movimento, para outros tornou-se 

num problema de perda de identidade, cultural, acima de tudo. 

O senso comum mostra-nos que em praticamente todos os países, os edifícios 

contemporâneos são à primeira vista muito idênticos quanto à sua forma, e até mesmo 

quanto aos materiais utilizados para revestimento ou para a construção. Para além 

disso a paisagem urbana é organizada com regras comuns que, entretanto, foram 

repetidas noutras cidades, a organização dos espaços públicos, as zonas verdes, os 

espaços comerciais, e até mesmo própria gastronomia, acabaram por ceder à 

globalização. Tudo parece idêntico. 

Hoje o turista nacional ou internacional, procura encontrar e visitar as zonas mais 

tradicionais de uma cidade, em busca da verdadeira essência do lugar, da cultura e 

das memórias de um passado conotado com a história desse mesmo lugar. Chega a 

parecer que o que é atual e global não presta.   

No entanto, mesmo assim, a procura por elementos marcantes de uma herança 

cultural está cada vez mais patente e espelhada nas várias opções de vida e de 

hábitos da maior parte das pessoas. A arquitetura incorpora agora um grande cuidado 

nas soluções de organização espacial, mas no que toca à arquitetura de interiores, de 

unidades hoteleiras ou de restaurantes, por exemplo, podemos verificar que existe 

uma certa tendência revivalista, procurando reutilizar mobiliário antigo, e um estilo 

“vintage”. Com isto a arquitetura passa a englobar e a embarcar numa história 

revivalista, que no fundo é o que as pessoas procuram, porque se identificam com 

esta linguagem. Esta é a resposta que os arquitetos estão a dar em relação a 

proporcionarem um aumento do número de visitantes. 

A necessidade de preservar e proteger o património tem sido uma preocupação 

crescente ao longo dos últimos anos, mas esta preocupação teve origem com a carta 

de Atenas em 1931. Esta carta como o nome indica teve origem em Atenas na Grécia 

e contou com a presença de vários países e representantes de várias instituições, o 

intuito principal foi o de discutir estratégias sobre a conservação do edificado. A carta 

teve origem no Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos 

Históricos. 
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Mais tarde em maio de 1964 surge o segundo Congresso Internacional de arquitetos e 

técnicos de monumentos históricos em Veneza, Itália.  O pressuposto base deste 

Congresso teve como finalidade adequar a legislação existente até à data 

modernizando a e indo ao encontro do que os técnicos de arquitetura e urbanismo 

entendiam sobre as questões relacionadas com o património, destacando que a 

conservação e o restauro dos monumentos deveriam ser executados em colaboração 

com várias especialidades de modo a conseguirem dar uma resposta mais objetiva e 

completa4. 

No ano 2000 surge a carta de Cracóvia com base nos resultados da conferência 

Internacional “Cracóvia 2000" realizada na Polónia. Nesta reunião acentuou-se as 

questões da diversidade cultural e da pluralidade de valores fundamentais associados 

ao património nomeadamente aos valores tangíveis e intangíveis da cultura e do 

património. 

A UNESCO, a União Europeia, ou até mesmo, mais recentemente a Fundação Del 

Bianco com o seu programa” Life Beyound Tourism”, procuram proteger as varias 

memórias e heranças culturais, realizando para isso, conferencias e debates, que 

visam explorar ideias com vista, assente em exemplos, a se conceberem regras e a 

incutir o espírito da preservação cultural em prol da globalização. Criaram comissões 

científicas com membros de muitos países, e até peritos com vista a certificarem e 

identificarem no local os melhores e os piores exemplos, com o objetivo de protegerem 

a cultura e a arquitetura. 

De facto, a União Europeia propôs para o ano 2018 como sendo o ano europeu to 

património cultural, tendo em consideração que cada vez mais turistas visitam os 

vários países em busca de locais tradicionais, de conhecerem culturas e hábitos 

diferentes, de experimentarem novas vivências.  

Sabe-se que o turismo sempre teve uma grande importância no desenvolvimento dos 

países, mas também sabemos que muitos países não se adaptaram ao turismo, mas 

 

 

4 Artigo 2º - "A conservação e o restauro dos monumentos constituem uma disciplina que apela à 
colaboração de todas as ciências e de todas as técnicas que podem contribuir para o estudo e 
salvaguarda do património monumental." 
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antes copiaram exemplos, que para os governantes eram bem-sucedidos, de 

enriquecimento e de receitas fáceis. O que é certo, que que hoje, a maioria dos 

turistas procuram cultura, e procuram entender as características de um lugar. 

Surgem por toda a Europa, projetos e instituições que se dedicam a promover e 

proteger as heranças culturais de várias regiões, promovendo novas formas de fazer 

turismo, mais cultural e mais interativo, tanto ao nível do recurso a novas tecnologias, 

como ao recurso de equipamentos arquitetónicos existentes nos locais. Surgem 

interesses, por exemplo pelos cemitérios, onde as visitas guiadas e os catálogos 

exibem e explicam as esculturas, os objetos artísticos, o desenho arquitetónico e o 

próprio layout ao nível da envolvente urbana e da organização desses espaços. Surge 

o turismo industrial, que desenvolve atividades culturais em antigos equipamentos 

indústrias, realçando as suas capacidades, as características construtivas e 

arquitetónicas, para além das memórias pré-existentes de um passado histórico que 

revelou ser importante para aquela região especificamente. Muitos destes edifícios são 

agora museus, e espaços direcionados para exposições artísticas e eventos culturais 

ou políticos. Surge o turismo urbano, que leva as pessoas a visitarem determinados 

locais da cidade, onde se passaram eventos importantes, este tipo de turismo é 

associado a uma forma de vida saudável, e por isso também leva as pessoas a 

conhecerem a gastronomia local ou locais de venda de produtos frescos, como 

mercados e feiras, por exemplo.  

Os gestores dos destinos turísticos procuram ir ao encontro do que os turistas querem 

e de alguma forma procuram direcionar os seus esforços com base no aumento, 

estratégico, dos seus recursos endógenos, dos negócios, do lazer e da gastronomia 

(Buhalis e Costa, 2005). Aliás, deste modo procuram, também, aumentar e 

potencializar tanto os seus lucros como as opções e destinos a apresentar aos seus 

clientes. Daí, o conceito preconizado ao longo desta tese se tornar bastante relevante, 

pois irá proporcionar uma nova experiência turística, momentânea, com o vídeo-

mapping, irá utilizar os recursos culturais e arquitetónicos existentes na Rua da 

Madalena e reorganizará, promovendo ao mesmo tempo, um produto nacional, que 

nos é associado que é o vinho. 

O turismo associado ao vinho, e às adegas, esta atualmente em grande expansão em 

muitas regiões, podendo visitar adegas e mesmo os campos onde se podem viver 
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experiências agrícolas, desde a vindima até ao processo de fabrico e produção do 

vinho. Enfim, surgem cada vez mais apostas em roteiros e rotas, que acabam por 

todas elas serem apoiadas numa rede, que envolve todas as outras formas de fazer 

turismo e de dar a conhecer a cultura local. Mas o mais interessante é que quase 

todas estas atividades acabam por se relacionar diretamente com a arquitetura, uma 

vez que todas elas acabam por estar inseridas em contextos urbanos ou que passam 

por casas, edifícios mais ou menos históricos. 

O financiamento destes projetos é muita vezes ligado a apoios vindos diretamente da 

União Europeia, com recurso aos programas associados ao Horizonte 2020, sendo 

esta igualmente, uma hipótese de financiamento para o que se pretende vir a fazer na 

Rua da Madalena, com o conceito que se propõe.  

A noção de tempo e de espaço é a base para o entendimento e para a classificação 

do que é ou pode ser património, uma vez que o património no seu sentido mais lato, 

estabelece uma ligação muito forte entre a memória, a identidade cultural e o território. 

O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 1999, elaborou uma 

carta onde dá a conhecer o que se entende por Património, à luz da gestão do turismo 

em locais de importância patrimonial. Nessa carta pode-se ler o seguinte:  

“O património é um conceito vasto que abrange, quer o meio ambiente natural, quer o 

cultural. Engloba as noções de paisagem, de conjuntos históricos, de sítios naturais e 

construídos, bem como as noções de biodiversidade, de acervos culturais, de práticas 

culturais, tradicionais ou atuais e de conhecimento. Recorda e expressa a longa 

caminhada do desenvolvimento histórico que constitui a essência das diversas 

identidades nacionais, regionais, autóctones e locais, e faz parte integrante da vida 

moderna. Constitui uma referência dinâmica e um instrumento positivo do 

desenvolvimento e da cooperação. O património específico e a memória coletiva de 

cada comunidade e de cada local, são insubstituíveis e representam uma base 

essencial para um desenvolvimento, simultaneamente respeitador do passado e virado 

ao futuro. ". (ICOMOS, Carta Internacional Sobre O Turismo Cultural, 1999, p.1) 

Ou seja, os aspetos tangíveis são os mais evidentes e fáceis de classificar, mas 

igualmente os legados intangíveis são importantes, e por isso mesmo acaba por ficar 

incluído neste texto, a importância do conhecimento e de experiências vivas. São 

essas experiências vivas que, mais à frente no capítulo sobre avaliações imobiliárias, 
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se classificaram como Fator Cultura. São essas experiências e essas memórias que 

dão valor ao património e que por sua vez são alvo de atração turística ou 

simplesmente de interesse público.  

Um pouco mais tarde numa Conferência Geral da UNESCO realizada a 17 de outubro 

de 2003, “Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial” 

estabeleceu, um tratado onde se reconheceu a existência de um "património cultural 

imaterial". 

Por "património cultural imaterial" entendem-se as atividades, manifestações, 

expressões, conhecimentos, competências - bem como os instrumentos, objetos, 

artefactos ou espaços culturais a eles associados - que as comunidades, grupos e, em 

alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte do seu património cultural. 

 “Este património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é 

continuamente recriado por comunidades e grupos como resposta ao seu ambiente, à 

sua interação com a natureza e respetiva herança histórica, proporcionando-lhes um 

sentido de identidade e continuidade, promovendo assim o respeito pela diversidade 

cultural e pela criatividade humana" (UNESCO, 2003, art. 2.º) 

O património e a memória cultural estão na moda. Esta é uma afirmação que se ouve 

com alguma frequência, no entanto pode-se interpretar que as questões relacionadas 

com a moda são mais projetadas para o futuro e muitas vezes até chega a destruir as 

memorias do passado, uma vez que as dispensa, as coloca de parte, para virar a 

página, como se nada tivesse existido anteriormente, e dar início a uma nova página, 

de um livro, composto por muitas modas. Mas por outro lado o património, como 

conceito, acaba por ir recuperar essas modas antigas, acaba por ir abrir as páginas 

mais antigas desse livro, e protege-as de modo a que não se esqueçam. Tanto um 

aspeto como o outro, acabam por atrair turistas e pessoas, que buscam cada vez mais 

um turismo de melhor qualidade cultural. É isso que se tem visto em Portugal, tal como 

em outros países, e que tem atraído as pessoas a visitarem Lisboa.  

Utilizar a diferença e a inovação em conjunto com um património multicultural é o que 

se pretende fazer com a Rua da Madalena, através da utilização de um conceito que 

irá aliar a tecnologia, as memorias e a arquitetura, dinamizando a rua. A rua será 

organizada, em modo idêntico, a uma instituição cultural. Uma instituição cultural 

promove a cultura, expande o negócio associado à cultura, e com isso arranja 
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financiamento para a manter as atividades e disseminar a cultura, atraindo cada vez 

mais pessoas a visitarem, das mais diversas maneiras, os objetos culturais, e a 

arquitetura em si. A Rua da Madalena terá igualmente, com a aplicação do conceito 

que propomos, um caráter idêntico ao que Georges Henry Rivière e Hughes de Varine 

em 1971 chamou de Ecomuseu5. Um Ecomuseu é um museu centrado na identidade 

de um lugar, baseado em grande parte na atividade local e com o objetivo de melhorar 

o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades locais.  

O conceito que é proposto nesta tese, alia o património arquitetónico, que como se 

sabe é de grande importância devido às suas características construtivas, não se 

restringindo apenas aos bens classificados como é o caso da arquitetura Pombalina, 

mas também, envolvendo o comércio e atividades que tenham um significado 

simbólico ou prático para a comunidade local e nacional. Referindo-se diretamente à 

arquitetura Pombalina e à Baixa, como elementos que por um lado possuem um 

caráter de grande relevo cultural local, nacional e até mesmo internacional, e por outro 

lado dar relevo a um outro património nacional que é o vinho. Este, como conceito, 

será igualmente o veículo que dará a conhecer a arquitetura Pombalina e os 

elementos que a compõem. 

O número de turistas em Portugal tem crescido todos os anos, talvez porque Portugal 

ainda não era bem conhecido internacionalmente e porque se manteve com uma 

cultura muito própria e tradicional, para além do elevado número de monumentos e 

edifícios, que são realmente antigos e originais, em prol de tantas cidades europeias, 

que após a destruição provocada pela segunda Guerra Mundial, acabaram por 

reconstruir a reconstruir, de um modo fictício, iludindo as pessoas a acharem que se 

trata de uma recuperação assente numa construção original. 

Não importa se é por isso ou não, mas o que se verifica e se observa, é que 

atualmente em Portugal, existem turistas a visitarem locais onde até há bem pouco 

tempo nunca se pensou que fossem lá aparecer, em locais considerados como 

 

 

5 O termo "éco" é uma forma abreviada de "ecologia", mas refere-se a uma nova ideia de interpretação 
holística do património cultural, em oposição ao enfoque em artigos e objetos específicos, realizados em 
museus tradicionais. http://www.ecomuseocasilino.it/coheritage/, consultado em 22 de abril 2020, às 15h. 

http://www.ecomuseocasilino.it/coheritage/
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segredos muito bem guardados, uma vez que não despoletavam interesse turístico até 

hoje.  

Em Lisboa, por exemplo, é evidente o aumento de turistas nas ruas, e por isso 

mesmo, muitos dos poucos habitantes locais, cansados da confusão diária, acabaram 

por deixar as suas casas, surgindo assim cada vez mais alojamentos locais, hosteis e 

hotéis. A loja de bairro, a mercearia, a drogaria, que ainda se podiam encontrar 

espalhadas na cidade, acabaram por fechar e deram origem a lojas que vendem 

produtos mais direcionados para os turistas.  

A cidade vai deste modo ficando descaracterizada e dando lugar a uma cidade cada 

vez mais igual a todas as outras. Este fenómeno, se por um lado é interessante, por 

outro acaba por nos fazer pensar no futuro e na nossa identidade cultural, que é tão 

importante para cada um de nós, como também é importante para o próprio turismo. 

De acordo com o jornal online “Observador”, Portugal recebeu em 2018 cerca de 22,8 

milhões de turistas e até junho de 2019, já tinha aumentado em 6% em relação ao ano 

anterior, contando com 24 milhões de turistas até ao final do ano. 

O conceito subjacente ao vinho é por isso relevante à luz, tanto da memória do 

pressuposto de como as ruas da Baixa foram organizadas inicialmente, e, em relação 

ao pressuposto do que os turistas procuram hoje em dia, quando visitam uma cidade. 

Exploramos a relação entre o que o que se entende como uma marca que possa atrair 

um maior número de visitantes ou de turistas para a Rua da Madalena e um elemento 

tradicional da cultura portuguesa, que se encontra bem vinculado à ideia de “Portugal”. 

Churchill disse, durante um discurso em 1943: "Nós moldamos os nossos edifícios e 

depois os nossos edifícios moldam-nos a nós.”6 

 

 

6 Em outubro de 1943, após a destruição da Câmara dos Comuns por bombas, os deputados debateram 
a questão da reconstrução do parlamento em Londres. Durante o seu discurso, Churchill disse: “we shape 
our buildings and afterwards our buildings shape us.”. in : https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/building/palace/architecture/palacestructure/churchill/, consultado em 20 de dezembro 2019, às 
21:00h 

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/building/palace/architecture/palacestructure/churchill/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/building/palace/architecture/palacestructure/churchill/
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Esta questão torna-se relevante quando pretendemos de algum modo, reativar e 

revitalizar uma determinada rua, ou um edifício. Pois tudo o que se propuser irá criar 

uma nova atmosfera e a leitura desse espaço poderá ser alterada, sendo a sua 

interpretação atualizada e por isso mesmo lhe chamamos de reutilização.  

Ao longo dos tempos a sociedade tornou-se cada vez mais exigente em relação à 

cidade. Agora a cidade não é apenas um local onde se habita, esta protegido e 

trabalhar, é também um lugar onde a cultura, as artes e tecnologia criaram um espaço 

próprio, interagindo com as pessoas e com um modo de vida individual ou de um 

coletivo. A tudo isto acrescentamos o turismo, e a sua relação com os lugares, o que 

foi obrigado a se transformar, e o que foi construído em prol de um aumento do 

número de pessoas que viajam em busca de cultura, e de um prazer lúdico.  

Chega até a ser estranho o número de turistas que se podem encontrar nas ruas das 

principais cidades, onde a aventura, a descoberta de uma língua, ou até mesmo o 

prazer de se perderem e depois descobrirem, acabou por ser esmagado pelo avanço 

tecnológico, e pela facilidade com que hoje em dia nos deslocamos dentro e fora das 

cidades. 

O turista tornou-se num consumidor feroz, numa busca incessante de memórias. 

Memórias de um povo que muitas vezes nem sequer conhece. São esses lugares 

cheios de memórias, que se encontram agora repletos de turistas, onde a língua 

nacional desaparece para dar origem a uma multiculturalidade linguística, de sons e 

de estilos. As cidades foram paulatinamente tomadas por pessoas, por momentos e 

por grupos, que devoram tudo o que veem com “selfies”. 

A leitura dos espaços foi alterada, a rapidez de ver as coisas é cada vez mais 

energética e a informação que é absorvida, é muitas vezes manipulada e apreendida 

de um modo muito superficial. 

A relação que várias áreas estabelecem entre si, são agora do tipo interdisciplinar, e 

os espaços convivem através de conceitos culturais, que flutuam em função de uma 

maré de turistas específicos, organizados em grupos com características semelhantes. 

A interdisciplinaridade está subjacente em quase todos os momentos do nosso dia-a-

dia, e a sociedade habituou-se e organizou-se nesse sentido.  
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Todos utilizam as várias tecnologias ao mesmo tempo, exigindo delas respostas 

imediatas e uma satisfação das necessidades, que noutros tempos eram 

inimagináveis, que se tornaram básicas atualmente. Por exemplo a Internet que liga 

várias coisas ao mesmo tempo e que as põe a funcionar, de um modo organizado, 

sem que nós tomemos consciência, uma vez que nos preocupamos apenas com os 

resultados. Ou a domótica dentro das nossas casas, que ajuda a resolver alguns 

problemas básicos, como por exemplo sobre o consumo energético, ou simplesmente 

sobre questões ligadas ao funcionamento da casa. Quem não fica desconfortável, 

quando se esquece do telemóvel em casa? O telemóvel, já não é só um telefone, é um 

autêntico computador de bolso, com fusões que ao se ligarem através da Internet, vão 

dar acesso a um conjunto infinito de opções e de funcionalidades. 

A sociedade exige respostas cada vez mais rápidas e inovadoras em relação às várias 

necessidades que vão surgindo. Existindo uma espécie de fadiga pela repetição de 

respostas e pela falta de inovação em espaços de tempo que embora sejam muito 

curtos, acabam por parecer demasiado longos. Tudo isto graças a um mercado cada 

vez mais global, que já conhece quase tudo em quase todo o lado. As novidades 

impõem se agora constantes e com uma maior rapidez. As pessoas precisam de 

novidades para se sentirem atraídas por determinados produtos. É aqui que as 

arquiteturas, também, têm um papel muito importante.  

Os espaços urbanos, hoje em dia, são iguais em todo o mundo, a globalização e o 

mercado global acabou por unificar as cidades e as ruas. Nécio Turra Neto refere que: 

“O capitalismo tornou-se mundial, unificou mercados e hierarquizou espaços, tal 

processo dá um novo sentido ao urbano: estende-se para além da cidade, tomando 

conta de tudo que é colocado em relação pela lógica do mercado. (…). Neste processo, 

tais espaços vão se tornando muito iguais, vão sendo homogeneizados. (…). Em 

outras palavras: enquanto o espaço urbano local é igualado a padrões globais, em 

termos de paisagem urbana, no plano desta mesma paisagem, sua unidade local – sua 

contiguidade espacial – é rompida. O McDonalds, ao instalar uma filial sua numa 

avenida Londrina, dá a esta um toque de globalidade (...) uma imagem que é comum a 

muitas outras cidades em todo o mundo”. (Neto, 2001, p.108) 

Por isso mesmo um turista procura cada vez mais as raízes, a cultura e as zonas mais 

típicas de um determinado lugar, parece até que se encontram em extinção e querem 

conhecer e fotografar tudo até ao mais ínfimo detalhe. É esta a geração dos “selfies”, 
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das aplicações de telemóvel com detalhes sobre os lugares. O que fazer? O que 

visitar? Onde comer? Onde dormir? Etc. Aqui está a Internet a interagir com as 

pessoas e o seu equipamento eletrónico. 

A sensação de nos perdermos numa cidade já quase não existe. Agora a sensação 

relaciona-se mais com o saber utilizar uma aplicação de telemóvel, que lhe indique ou 

dê as respostas que procuramos sobre um determinado local. Por isso entende-se que 

a proposta a levar a cabo para o nosso caso de estudo, deverá compatibilizar 3 pontos 

destintos, mas que se conjugam, tal como numa relação interdisciplinar. Procurou-se 

aqui, conjugar a relação entre cultura, turismo e audiovisual, levando ao aparecimento 

de uma atmosfera urbana, muito própria, que do ponto de vista cognitivo será muito 

rica, atendendo à quantidade e ao tipo de informações que as pessoas vão poder 

encontrar na Rua da Madalena. Entre os espaços comerciais, o desenho desses 

espaços, os materiais utilizados, e as projeções nas paredes e nos passeios. A 

atratividade da rua, levará ao aparecimento, tanto de mais visitantes, como também de 

mais negócios. Tudo isto, irá interagir diretamente com a aplicação “LikePlace” que 

revelará a todos esta rua como um dos maiores “hotspots” de Lisboa. 

A rua irá tornar-se num exemplo vivo de um revivalismo da sua própria identidade 

inicial, de quando foi projetada, realçando a memória de alguns elementos 

construtivos, determinantes das características Pombalinas e ainda momentos 

audiovisuais, através de projeções virtuais de memórias tanto de elementos 

decorativos verdadeiramente portugueses, tanto com situações cénicas, alusivas ao 

tema do vinho, uma vez que a ideia será a de que esta rua se materialize num 

conceito unificador entre todos os espaços comerciais, que será precisamente a ideia 

da representação do vinho da região de Lisboa, e das várias marcas que ali vão ser 

representadas. 

A interdisciplinaridade, irá aqui funcionar como um modelo de exploração turística, 

mas também como um modelo de renovação e reutilização de espaços urbanos, que 

se encontram abandonados ou descaracterizados, em relação ao que tinha sido o seu 

pressuposto inicial. 

Com o avanço tecnológico todos têm acesso facilitado à Internet e aí procuram 

imagens sobre os locais que vão visitar essas imagens muitas vezes são manipuladas 

em função do tipo de cliente ou de turista que se quer atrair. 
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As pessoas querem aprender mais sobre a cultura e o modo como se vive num 

determinado local. O turista tornou-se mais curioso. Os empresários, e os arquitetos, 

desenvolveram estratégias para atrair e dar resposta a essa mesma curiosidade, 

nomeadamente no que respeita aos aspetos de layout, de materiais a aplicar, nas 

cores a utilizar e principalmente da atmosfera que se quer criar. Essas atmosferas são 

agora recriadas as aproveitadas a partir de pré-existências tornando a arquitetura local 

numa espécie de cenário de um palco onde o turista se sente parte integrante de uma 

peça de teatro.  Essa peça de teatro leva-o a conhecer vários aspetos da cultura local 

e a vivenciar uma experiência quase que reais como se ele também fosse um 

habitante daquele lugar.  Com isto o turista aprende sobre a cultura dessa região. 

Os centros históricos das cidades são agora os lugares mais procurados pelos turistas 

uma vez que e lá que julgam vir a encontrar tudo o que se relaciona com a identidade 

dessa cidade.  

Os centros históricos são assim um palco gigante onde as pré existências 

arquitetónicas são elementos cénicos de uma história que se pretende contar e que 

ajuda a vivenciarem-se  experiências cognitivas variadas que são levadas até ao 

observador através dos produtos, da forma da arquitetura, das cores, de imagens e de 

todos os elementos que constituem tanto um negócio como uma cidade. 

As imagens que o observador recolhe da cidade quando a percorre são uma espécie 

de um conjunto de slides que mais tarde são arquivadas numa espécie de catálogo 

mental organizado por estilos de satisfação pessoal. 

São esses estímulos que vão ajudar o turista a compreender o espaço que o rodeia e 

a cultura do lugar. As atmosferas que a arquitetura evidência são entendidas quando 

percorremos as ruas, e, sempre que temos a capacidade de as observar com mais 

atenção. 

A reconstrução e reabilitação dos edifícios da Rua da Madalena, mantendo as 

evidências originais, com as cores iniciais, e sem alterar o modo como se "lê" a rua, de 

acordo com o seu “layout” original, irá favorecer o aparecimento de uma marca. Essa 

marca justifica-se pelas características arquitetónicas únicas que a rua tem, pela 

história, pelo passado e pelo próprio património imaterial subjacente ao local. Porque 

estamos a falar de edifícios originais, que no passado sofreram algumas mudanças, e 
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que neste momento se torna, no nosso ponto de vista, urgente, proteger, uma vez que 

as alterações não foram concebidas como uma resposta a um problema comum, mas 

muito pelo contrário, cada edifício sofreu mudanças dependendo do que os 

proprietários queriam, levando a uma situação caótica ao nível das vivencias 

individuais, e consecutivamente ao encerramento de muitas lojas. A rua tornou-se 

desinteressante, vazia e sozinha, denegrindo, um dos ícones mais importante de 

Lisboa, que é a Baixa Pombalina. 

Ao longo desta pesquisa, abordou-se a problemática do património cultural material e 

imaterial, em termos de renovação de uma antiga rua da cidade como um conceito de 

marca, de ícone. 

No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, ícone é definido como “…uma figura 

simbólica ou representativa de algo”, ora é precisamente a representação de uma 

certa modernidade, que recorre a meios digitais para interagir com o património 

histórico, e, uma figura simbólica de um passado histórico que se conotou por um lado 

com um símbolo e exemplo de um bom projeto de arquitetura e urbanístico, e, por 

outro lado como símbolo de uma identidade cultural, muito vincada, no passado 

histórico nacional. 

Com base na ideia de uma rua como uma marca propôs-se que se projete, em termos 

de conceito a requalificação da rua como um produto, e espera-se com isto vir a criar 

um novo ícone para Lisboa. Uma rua no centro histórico, com um tema associado a 

vinho, que será replicado em todos os espaços comerciais ali existentes, atraindo 

visitantes, turistas e protegendo a memória do lugar. 

Estas características ao nível do desenho e da composição das fachadas devem ser 

mantidas, e de acordo com o nosso ponto de vista, neste caso específico, devem ser 

reconstruídas, muito embora com materiais atuais, mas respeitando as características 

originais. 

Da relação desta rua com a envolvente, que é a própria Baixa, denota-se que embora 

tenha passado por momentos mais difíceis ao nível da sua ocupação e ao modo como 

algumas obras foram realizadas, manteve sempre o seu caráter habitacional e 

comercial, até aos dias de hoje, e, continua a fazer parte, de uma referencia nacional 

muito importante no campo do património arquitetónico e histórico. Este peso cultural, 
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mesmo com a degradação de alguns edifícios, ainda se verifica. No entanto, tem vindo 

a perder as suas características peculiares, no que respeita ao nível dos residentes e 

dos espaços comerciais, que não têm conseguido acompanhar o desenvolvimento que 

as outras ruas da Baixa, têm ao longo dos últimos anos, com a abertura de novos 

espaços comerciais, e de restauração, mais dedicados ao consumo pelos turistas, 

evidenciando produtos, tendencialmente caracterizadores da cultura portuguesa. 

Apenas a Rua da Madalena foi perdendo as suas características sociais, e hoje é 

habitada por pessoas de vários grupos étnicos, servindo como uma charneira entre o 

centro da cidade e a zona do castelo. Existem algumas lojas e pequenos restaurantes 

étnicos. 

Os habitantes de Lisboa e os turistas, raramente se deslocam a esta rua, utilizam-na, 

mais, como uma zona de passagem, acabando por não a relacionarem com o contexto 

da Baixa, ou com algum tipo de característica histórica ou cultural, porque 

efetivamente, esta rua não os consegue atrair. 

Alguns dos atuais e mais importantes ícones turísticos e patrimoniais, encontram-se 

situados nesta área da cidade. Hoje é fácil vermos de dia para dia, a quantidade de 

pessoas, de origem local ou nacional, que se deslocam a pé, em todos estes espaços, 

em paralelo com um enorme número de turistas, provenientes das mais variadas 

zonas do Mundo, e que tentam a todo o custo, ver e descobrir um pouco de tudo. Mas 

principalmente da cultura local. 

Podem-se destacar alguns exemplos de objetos arquitetónicos de elevada importância 

cultural, tais como por exemplo; o Museu de Design, O Arco da Rua Augusta e a 

própria Rua Augusta (ilustração 4), a Praça do Comércio (ilustração 5), o Rio Tejo (Rio 

Tejo), o Elevador de Santa Justa (ilustração 6), a Rua do Carmo, com as suas lojas, 

que conecta o centro da cidade e a zona do Bairro Alto, um muito popular de 

restaurantes e bares da cidade, e que faz ainda a ligação para a famosa Escola de 

Belas Artes de Lisboa. Tal como estes exemplos, muitos outros podem ser dados, no 

que se refere aos espaços comerciais espaços mais característicos ou típicos, como 

por exemplo, o famoso Martinho da Arcada, em contraponto com o novíssimo Museu 

da Cerveja, ou a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, a Padaria Portuguesa, 

entre muitos outros exemplos que se têm mantido abertos ao longo dos tempos, ou 
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ainda de novos equipamentos, que procuram dar resposta a esta nova tendência, de 

busca e reencontro com as memórias do local. 

 
Ilustração 4 - Arco da Rua Augusta (esquerda), Rua Augusta (direita). Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Praça do Comércio. Fonte: Luís Pinto, 2014 

 

A Baixa de Lisboa, sempre conseguiu, de uma maneira ou de outra, atrair pessoas 

para as suas ruas. Ao longo dos tempos a Baixa tem sofrido transformações 

assíncronas, e sem grande organização. Os edifícios foram envelhecendo, e as lojas 

foram fechando. Por um lado, com a abertura dos centros comerciais, mas por outro 

lado, porque com a decadência dos edifícios, as pessoas começaram a se deslocar 

para outras zonas da cidade. Seja como for, a Baixa, sempre foi a Baixa! 

Com o Incêndio do Chiado, acabou-se por abrir uma janela de oportunidade ao nível a 

reestruturação de algumas ruas, e as pessoas começaram a trocar a Baixa pela Rua 

do Carmo e pela Rua Garret. 

Hoje a Baixa, leva um novo folgo, graças ao turismo e ao aparecimento de novos 

espaços comerciais, que acabam por atrair, novamente visitantes à aquela zona. 
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Ilustração 6 - Elevador Santa Justa. Fonte: Luís Pinto, 2015 

A Rua do Carmo (ilustração 7), tornou-se também um ícone da cidade, porque para 

além de suas características arquitetónicas e do comércio, foi também um espaço, que 

sofreu as consequências de um grande incêndio, e que foi mais tarde reconstruída, em 

grande parte pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, durante o ano de 1988 (ilustração 8), 

onde há quase 30 anos, foram destruídos edifícios do século XIX, e provocou dois mil 

desempregados, dezenas de feridos e dois mortos. Estes foram os resultados do fogo 

que deflagrou a 25 de agosto do ano de 1988, nos armazéns Grandella na Rua do 

Carmo, e que foi combatido por mais de dois mil elementos dos bombeiros e forças de 

segurança. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7- Rua do Carmo. Fonte: www.lisbonlux.com, consultado em: 10 junho 2015 
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Ilustação.8 - Rua do Carmo – Incêndio em 1988. 

Fonte: www.casadotinoni.blogspot.com, consultado em: 10 de junho 2015. 
 
 

A Rua da Madalena, até há pouco tempo, em relação a outras ruas da Baixa, tem 

sofrido um desenvolvimento anárquico, onde a ocupação dos espaços habitacionais e 

comerciais têm passado de utilização em utilização, muitas vezes quase que 

espontânea e sem regras. 

A Rua, foi ficando vazia, e com espaços comerciais dispersos. Atualmente é uma rua 

que, principalmente, serve de passagem para o tráfego automóvel.  

Este estudo tem como objetivo revitalizar e estimular a Rua da Madalena com uma 

proposta de reutilização dos espaços construídos, existentes, mantendo e reabilitando 

na sua generalidade, todos os edifícios, recuperando-os e principalmente 

transformando os espaços comerciais de modo a torná-los mais modernos e 

adaptados a uma nova filosofia de ocupação.  

Espera-se com estas alterações, que no fundo vão parecer serem apenas superficiais, 

porque as maiores transformações prendem-se com a ocupação dos espaços 

comerciais, assentes num layout e numa tipologia comum a toda a rua e ainda, 

durante a noite, no que se refere às fachadas dos edifícios, que se vão transformar, 

através das projeções de vídeo-mapping, Espera-se assim, levar a cabo uma 

transformação e redinamização da rua, como um todo, como um produto especifico, 

que enquadra tanto a memória cultural, associada à ideia do vinho, como mantendo 

vivas as características da arquitetura pombalina. 
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Estas alterações, justificam-se, por um lado, pelo aumentando da poluição provocada 

pelo aumento excessivo de tráfego automóvel, e por outro lado, pela falta de interesse 

que a rua desperta neste momento, em contraste com outras ruas da Baixa, situadas a 

apenas 50 ou 100 metros de distância. 

Após uma consulta, realizada a alguns comerciantes, e também a turistas, sobre o que 

eles gostariam de ver e descobrir na Baixa de Lisboa, descobriu-se que as palavras 

mais faladas e repetidas, foram “Património” e “Cultura”. Por isso, considerou-se que 

estas duas palavras deveriam estar sempre presentes ao longo de todo conceito, 

deste produto. A Rua como um produto arquitetónico, que despertará o interesse pela 

cultura local, pelas suas características arquitetónicas e históricas. 

Quando se procura algo para comprar, se estivermos em Londres, Oxford Street é um 

paraíso para as compras tanto para aqueles que procuram a preços acessíveis, como 

para aqueles que procuram marcas de luxo. Oxford Street é um lugar com fácil 

acesso, com lojas lado a lado ao longo da rua, para o gosto e bolso de todos. Por 

outro lado, também podemos ir para a área do Soho, que é uma área repleta de vários 

teatros e uma atraente variedade de cafés, restaurantes, pubs, bares e clubes. 

Se estivermos em Roma, em frente a Piazza di Spagna, encontramos uma rua repleta 

de lojas de luxo, que atraem não apenas os clientes das lojas, mas também aqueles 

que apenas querem desfrutar da agitação daquela rua. 

Se estivermos em Paris, a passagem obrigatória, para além dos muitos pontos de 

interesse cultural e turístico, temos os Champes Elysées, como um paraíso para as 

lojas de Luxo, e Restaurantes muito conhecidos. Se estivermos em Madrid, as Puertas 

del Sol, todos estes locais são ícones ou “hotspots” de cada uma dessas cidades, são 

referências e por isso mesmo conseguem atrair muitos visitantes diariamente. 

Todas as cidades têm ruas que se tornaram ícones, quer pelas suas características 

construtivas, históricas ou pelo seu comércio. Estas ruas incrementam o interesse 

turístico e a sua procura, por todo o tipo de pessoas, e são quase sempre exemplos de 

sucesso.  

Nota-se, também, que as características arquitetónicas, dessas ruas, são mantidas ao 

longo dos tempos, sem sofrerem grandes alterações, no que respeita ao seu desenho 

exterior. Provavelmente, porque revelam uma memória do local, que se encontra 
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espelhada, no ambiente que lhes é natural. São essas características construtivas, 

que vão causar sensações e estados de espírito, fomentando o aparecimento de 

comércio, e até mesmo de habitantes, que as procuram, por se identificarem com elas. 

Esta investigação, com base neste caso de estudo, pode de algum modo vir a ser 

importante porque irá despertar o interesse pela Rua da Madalena e visa dar a 

conhecer um conceito assente num estímulo relacionado com a captação de turistas e 

visitantes, aliando a cultura e a arquitetura, aliando a tecnologia ao património, aliando 

emoções às formas e às cores.  

Alguns lugares da cidade acabam por se globalizar e irem adquirindo características 

universais, outros tornam-se fragmentos de um passado histórico e cultural, que se 

vão transformando, perdendo as referências do passado e adaptando a novas formas 

de viver e de interagir (Neto, 2001). 

Não se pretende que a rua se vá desenvolvendo de uma forma espontânea ao nível 

da ocupação dos espaços comerciais e dos edifícios que ainda se encontram 

devolutos. Pretende-se é chamar a atenção para este caso e de algum modo 

despoletar o diálogo, provocar reações, induzir a tentação de realização de um plano 

de estudo próprio, com regras bem definidas, que aliadas ao marketing e às novas 

tecnologias. Onde esteja sempre o pressuposto da ideia inicial da rua ser organizada 

com base no vinho da região de Lisboa, dando origem a uma rua especial. Toda ela 

como um espaço de arquitetura, de cultura e simultâneo também um espaço lúdico. 

Ou seja, numa marca de referência, dentro da própria cidade. Esta transformação, irá 

decorrer, com um espírito empreendedor, mas ao mesmo tempo, muito seletivo no que 

respeita às escolhas e às opções a tomar, sobre, quem irá habitar, que comércio se 

espera desenvolver, que elementos construtivos devem ser mantidos ou alterados, e 

por fim que tipo de turismo ou de turista se espera conseguir captar. Espera-se que 

com esta opção, iremos preservar a rua e as suas memórias culturais e históricas, que 

ao longo dos últimos anos tem sido esquecida, exceto agora, com o aumento do 

número de turistas. Por isso mesmo, também, cresce a preocupação e a vontade de 

se propor um conceito unificador antes que seja tarde de mais. 

Nesta marca, a Rua da Madalena irá servir de suporte a um comércio tradicional, com 

base no vinho e na restauração, aliada apenas a produtos portugueses.  
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A rua será organizada em conformidade com as suas características originais, o 

comércio deverá ser tradicional, trazendo de volta, especiarias, vindas da Índia, feijão 

e grão em sacos para serem vendidos a peso, frutas da região, e adegas típicas onde 

se pode provar apenas comida artesanal, com receitas do século 18. Mas na base 

deste conceito estão as lojas de vinho português, lojas que vendem e promovem 

apenas vinho nacional, estimulando o comércio deste produto, mas ao mesmo tempo 

atraindo pessoas e turistas para verem ou consumirem, em ambientes tradicionais, 

este produto. O ambiente será boémio, induzindo ao aparecimento de comércio com 

características muito específicas no que concerne ao “retail design”. 

A rua torna-se numa marca que é a marca própria do tempo. Conceitos antigos 

passam a ser os novos conceitos. A rua torna-se numa marca (branding). 

Espera-se poder contribuir para a preservação e manutenção dos produtos nacionais 

e tradicionais, em prol do seu possível desaparecimento, nomeadamente no que se 

refere à arquitetura. A Rua da Madalena será transformada numa “Rua do Vinho”. 

Ao se projetar uma rua temática, compreende-se que se está a dar continuidade ao 

espírito e ao desenho urbano original, onde cada rua foi projetada e organizada 

conforme uma tipologia especifica de comercio. 

Esta Rua do Vinho terá um conjunto de lojas e escritórios, dedicadas somente para a 

venda e a comercialização de vinho. Será um lugar único, onde turistas ou 

comerciantes, vão ter a oportunidade de comprar e negociar o vinho. 

Propõe-se que a Rua da Madalena seja reorganizada com base em duas propostas de 

ocupação. Assim, uma área maior será para o tema do vinho ou restaurantes com 

uma cozinha tipicamente portuguesa, e uma a área menor será para um conjunto de 

lojas tradicionais, mas sempre com base no conceito do vinho, independentemente 

dos produtos que venham a comercializar, e que serão, de alguma forma, usadas 

como um complemento para a área dedicada ao vinho. Com esta complementaridade, 

acreditamos que se promoverá, ainda mais, interesse nesta rua. 

No que respeita ao estacionamento, esta questão acaba por não fazer muito sentido, 

uma vez que a Baixa encontra-se servida de estacionamentos subterrâneos com 

excelentes condições e capacidade de resposta, para além de que se pretende é 
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retirar ao máximo o número de carros do centro da cidade, favorecendo a utilização 

dos transportes públicos e das bicicletas. 

 Sabe-se s que existem muitas dificuldades e principalmente uma inercia acentuada, 

inicial, para que se chegue a tomar uma decisão sobre o que fazer nesta rua para a 

dinamizar, claro que a resposta deverá ser primeiramente politica, porque sem uma 

vontade politica este projeto levará mais tempo a ser conseguido, sendo assim, esta 

proposta, espelhada ao longo desta tese, poderá de algum modo servir como tema de 

debate, e abrir caminho para uma nova perspetiva de intervenção para a revitalização 

desta rua. 

Através da aplicação de regras associadas ao marketing, de uma boa gestão dos 

espaços comerciais habitacionais existentes, com a implementação de projetos de 

arquitetura globais, no sentido de haver uma relação direta entre o interior do edifício, 

e o exterior, com a aplicação das regras e legislação em vigor, a Rua do Vinho pode 

vir a ser uma realidade em muito pouco tempo. 

A identidade deste “Brand”7 será a organização desta rua com base na “ideia” do 

vinho, que irá por si só promover e dinamizar aquele local, incrementando, ao mesmo 

tempo, o seu valor comercial imobiliário. 

Com base em inquéritos e estatísticas oficiais, ficou evidente, que atualmente existem 

jovens adultos e empresários, que procuram aquela zona da cidade, para viverem, 

pelo menos durante alguns anos, até constituírem família, ou se estabelecerem 

profissionalmente, uma vez que, mais tarde, procurarão zonas da cidade, mais 

afastadas do centro da cidade, com escolas, supermercados e outros serviços por 

perto. Existe também uma forte procura de quartos ou apartamentos para arrendar, 

por parte de estudantes e de turistas. 

Esta procura, que hoje já se tornou numa realidade, para isso basta observarmos o 

número de habitações que foram restauradas e o número de novas formas de 

 

 

7 “A brand is a prod--uct, service, or concept that is publicly distinguished from other products, services, or 
concepts so that it can be easily communicated and usually marketed. (…)Branding can be applied to the 
entire corporate identity as well as to individual product and service names.” In: 
http://whatis.techtarget.com/definition/brand, consultado em: 12 de maio de 2015, às 17h. 

http://whatis.techtarget.com/definition/brand
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ocupação dos edifícios que tem vindo a ser feita, despertando o interesse pelos 

edifícios ou pelas zonas ainda devolutas, surgindo apartamentos, regenerados para 

estadias de curta duração, vocacionadas para o turismo, levou ao aumento da 

especulação imobiliária e ao aumento do valor imobiliário de toda a zona da Baixa, 

sendo atualmente uma das mais caras da região de Lisboa. 

Esta procura por um lado parece muito boa do ponto de vista económico, mas por 

outro lado pode ser desastrosa e chegar mesmo a possibilitar o esvaziamento e o 

interesse que agora é demonstrado, uma vez que se a ocupação for desregulada 

poderá implicar em problemas ao nível do excesso da densidade populacional e dos 

serviços oferecidos. 

Ou seja, temos agora a possibilidade de fazer algo novo, e evitar os erros que já foram 

realizados em muitos outros locais, e que acabaram por afastar tanto os turistas como 

os residentes. Aliás é muito por causa disso que o turismo português tem crescido, 

porque as pessoas procuram cidades e locais que de alguma forma ainda sejam 

tradicionais e mantenham as suas características culturais. 

O longo desta investigação, surgem quatro termos, com significados que estão 

intimamente ligados e servem de base para a justificação de algumas opções ou 

critérios de escolha, no que respeita aos elementos que se propuseram para dar 

resposta ao aumento do número de visitantes e à proteção da cultura e da memória do 

lugar. São eles o significado de “Património”, “Turismo”, “Reabilitar/Revitalizar” e 

“Arquitetura Pombalina”. 

 

2.1. PATRIMÓNIO 

As definições sobre o significado de património encontram-se espelhadas em muitos 

textos, nomeadamente no Decreto-lei nº 107/2001 de setembro, Diário da República 

209/01 Série I - A, onde podemos ler no artigo 2º o seguinte, no que respeita ao 

significado de património cultural: “Para os efeitos da presente lei integram o 

património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou 

de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial 

proteção e valorização”. 
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Existem algumas questões, ligadas diretamente à cultura de uma determinada 

sociedade, que devem ser tomadas em consideração, ao longo de uma análise mais 

pormenorizada. Distinguiram-se as seguintes, que são as que mais se destacaram, ao 

longo dos vários textos e pesquisas. Realizadas previamente ao início deste trabalho, 

e, por isso decidiu-se não as questionar e utilizar os mesmos termos, que na sua 

generalidade fazem até parte do senso comum e do conhecimento individual, tais 

como; tradição, linguagem e arquitetura dos edifícios. Estes três termos, estão 

diretamente relacionados com o seu passado histórico sendo igualmente conotados 

com a sua importância histórica, e, por isso acabaram por ser considerados 

importantes e de destaque, no que respeita à sua relação com a memória do passado, 

com a memória cultural e com a expressão cultural, da Rua da Madalena.  

“Cada cidade, bairro, rua, até mesmo cada casa, tem um clima que não advém, 

exclusivamente, do planejamento urbano e da geografia, mas do encontro de 

identidades em processo – identidades de homens e de espaços. [...] Desta forma, 

espaços construídos formam discursos e manipulam impulsos cognitivos e afetivos 

próprios.” (Sawaia, 1995, p.20). 

Estes fatores, relacionados com as memórias individuais ou coletivas, de um povo, 

leva-nos ao conhecimento do património imaterial refletido nos usos e nos costumes, 

em paralelo com outros elementos mais emotivos, como por exemplo as sensações 

que as cores e as formas transmitem, as histórias e as memórias individuais, os 

estados de espírito de cada um que acabam por influenciar nas atitudes e nas 

reações, num determinado momento e em relação a um determinado lugar. 

Estes aspetos intangíveis que se relacionam diretamente com o modo como 

observamos o património, propriamente dito, vão influenciar na abordagem e na 

interpretação daquilo que vemos e sentimos quando observamos ou visitamos um 

determinado lugar. No fundo, as memórias individuais influenciam no modo como se 

interpreta a realidade e por conseguinte a cultura é transmitida de pessoa para pessoa 

com base nestas interpretações, mas o que respeita ao património, ele pode assumir 

diversas formas, mas aqui o se pretende proteger é o património construído, o 

património arquitetónico, que se faz representar pela singularidade do estilo Pombalino 

e das suas características construtivas.  
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A UNESCO define o património cultural, no que respeita ao lado intangível do seu 

significado interpretativo, do seguinte modo: 

“Entende-se por património cultural imaterial as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefactos e lugares 

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns 

casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 

Este património cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 

sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana. “(UNESCO, 2003,)  

Ou seja, o património cultural, imaterial passa de geração em geração e é um 

elemento fundamental para o entendimento do património arquitetónico, existente na 

Rua da Madalena, pois será através desta herança cultural, que podemos imaginar 

como era e antever o futuro. Podemos compreender o significado dos símbolos, das 

proporções, dos ritmos construtivos, e o seu enquadramento com o próprio desenho 

urbano. Podemos reinventar o lugar revitalizando-o se perder essas heranças 

culturais, e até mesmo espelhando-as de modo a disseminar essas premissas 

culturais. 

 

2.2. TURISMO 

O segundo termo corresponde ao significado de turismo? Não nos vamos alargar, aqui 

a defini-lo, porque já foi contextualizado no início desta tese. Neste ponto, existem 

algumas definições precisas e outras muito particulares, mas entendeu-se que o seu 

significado poderia ser entendido e interpretado de uma forma mais generalista, e por 

isso optou-se por se definir, que a atividade turística é a atividade de viajar por prazer, 

para ver paisagens, património e cultura. Geralmente as pessoas gastam dinheiro para 

terem o prazer de viajar e conhecer lugares. O turismo assume várias formas e 

tipologias, estando associado à cultura, ao desporto e ao descanso, entre outras 

formas de fazer turismo. 
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Mas no que diz respeito à cultura como polo de atração turística, onde a arquitetura se 

enquadra, Minja Yang, responsável por uma região do “World Heritage Center da 

UNESCO, em 19998, escreveu o seguinte:  

“A valorização do património cultural e em particular, do património arquitetónico, tendo 

em vista a sua utilização para fins turísticos, é uma das formas mais eficazes de 

estimular a sua salvaguarda e de criar as receitas necessárias para o respetivo 

financiamento. O “produto cultural” assim disponibilizado permite atrair um maior 

número de visitantes, revitalizar as comunidades locais através da criação de novos 

empregos e engrossar as receitas do turismo (…). (Unesco, 1999, nº3)”. 

 

2.3. REABILITAR/REVITALIZAR 

O terceiro termo, relaciona-se com o significado de reabilitar e reconstruir A atual 

conjuntura económica em Portugal, leva-nos a pensar estratégias para a reabilitação 

urbana, nomeadamente na Baixa de Lisboa e na Rua da Madalena, mais 

precisamente. 

As crises económicas são uma constante ao longo dos tempos, não são uma novidade 

de hoje, o que é novidade é termos que ficar todos em casa e economia parar por 

causa de um vírus. Isso sim é uma novidade.  

Reabilitação é um tema muito vasto porque engloba todas as obras de conservação, 

recuperação e readaptação, de edifícios ou de espaços urbanos. Muitas vezes a 

reabilitação é confundida com revitalização, a revitalização utiliza a reabilitação para 

promover uma determinada zona dando-lhe um novo carácter, modificando a sua 

essência. 

Os centros históricos das cidades, atraem cada vez mais pessoas em busca de 

conhecimento sobre a cultura local e das características arquitetónicas dos edifícios 

que compõem estas zonas. A revitalização destas zonas implica numa preocupação 

acrescida em se preservar a herança arquitetónica e histórica, a sua dimensão urbana 

 

 

8 Pedra & Cal edição número 3 de 1999 Primeiro ano no Capítulo “Património e Economia um casamento de 
conveniência”. Trata-se de uma revista com estudos sobre património, arquitetura e engenharia. 
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e cultural, mas levando a cabo alguma atividades que, em função do tempo e do lugar, 

possam despoletar em políticas de intervenção de acordo com as condições 

económicas e politicas, desse mesmo momento (Doratli et.al., 2004, p.21). 

Olhemos agora para dois exemplos que serviram, de inspiração e referência para a 

proposta que se levou a cabo ao longo da investigação. A título de exemplo, em 

Lisboa, existem dois locais que de algum modo conseguiram revitalizar espaços que 

se encontravam degradados ou devolutos, e que, após uma intervenção ao nível da 

reabilitação assente num conceito específico, conseguiram igualmente dinamizar 

levando ao aparecimento de cada vez mais pessoas e de eventos, sendo aliás parte 

de roteiros turísticos. Quem por lá passa, hoje, pode facilmente verificar que estes 

locais possuem uma grande dinâmica e uma grande atratividade, despertando a 

curiosidade e o interesse em visitar, tornando-se, ambos, polos de atração turística, 

associada a atividades culturais ou lúdicas, no caso do “Lx Factory” e de restauração 

no caso da “Pink Street”, Rua Nova do Carvalho (Ilustração 9), perto do Cais Sodré.  

A Rua Nova do Carvalho, transformou-se graças á cor aplicada ao longo da rua, que 

contrasta com a arquitetura da envolvente. A escolha desta cor transformou a rua num 

espaço de criatividade, onde cada um se sente parte de um cenário imaginado em 

sonhos, mas que ali se tornou numa realidade. A rua consegue atrair cada vez mais 

pessoas, não só pelos bares e restaurantes, mas também pelo elevado número de 

fotografias que são disseminadas nas redes sociais, servindo de publicidade gratuita. 

Esta rua, foi pintada entre 2011 e 2013, com o objetivo de a transformar e a revitalizar. 

Novos bares e restaurantes, ocupam espaços, que anteriormente eram locais de 

prostituição. Para além de se ter transformado num local de animação e diversão 

noturna, também se tornou numa das ruas mais fotografadas da cidade de Lisboa, 

sendo diretamente associada a uma boa atmosfera arquitetónica, até porque esta rua 

se localiza numa zona com tecido urbano consolidado e histórico. O projeto de 

revitalização, do atelier José Adrião Arquitetos (2012), levou a cabo um conjunto de 

estratégias de dinamização, com a criação de vários “hotspots” como por exemplo 

música ao vivo, quadros interativos ao longo da rua, com informações diversas, galeria 

de arte urbana, etc. (Cultural Trend Lisbon, 2020). 
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Ilustração 9 - “Pink Street”, Rua Nova do Carvalho, Fonte: Bárbara Mota Silveira em Pinterest, 2020 

 

Esta rua é falada em muitas redes sociais e em muitos roteiros turísticos, mas durante 

a investigação, houve um comentário que nos chamou à atenção. É um comentário 

realizado por alguém que tinha visitado aquela rua e o escreveu na página online do 

Trip Adviser.  

“A famosa “Pink Street” de Lisboa. Rua pintada de cor de rosa, fechada para carros. 

Ponto da boemia jovem, com bares e discotecas para todos os gostos. Animação 

garantida a noite, porém de dia não funciona bem - os prédios decrépitos acima dos 

bares (alguns a ponto de ruir, amparados inclusive por tapumes) chamam mais a 

atenção do que a própria rua.” (TripAdvisor ,2019) 
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No caso do LxFactory, a revitalização teve em consideração as pré-existências, 

nomeadamente o seu passado histórico, pois tratava-se de uma das principais fábricas 

da cidade de Lisboa. Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, construída a meio 

do século XIX, e com uma área aproximada de 23.000m2 (Ilustração 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10 -. LxFactory. Fonte: Autor Desconhecido, 2020 

 

Este espaço é descrito no seu “website” como sendo “Uma ilha criativa ocupada por 

empresas e profissionais da indústria também tem sido cenário de um diverso leque 

de acontecimentos nas áreas da moda, publicidade, comunicação, multimédia, arte, 

arquitetura, música, etc. gerando uma dinâmica que tem atraído inúmeros visitantes a 

redescobrir esta zona de Alcântara.”(LxFactory, 2020), sendo atualmente mais um 

“hotspot” da cidade de Lisboa, que efetivamente dinamizou aquela zona. “Em 

números, são mais de 200 locais para empresários residentes, que empregam perto 

de 1.000 pessoas e atraem mais de 1 milhão de visitantes por ano.” (Agência EFE, 

2020). 

Visitaram-se estes dois espaços, que se consideraram como casos de estudo, 

existentes em Lisboa, de modo a perceber se o conceito da rua associada ao vinho, e 
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toda a panóplia de elementos que compõem a proposta apresentada ao longo desta 

tese, teriam viabilidade. 

Estes dois espaços, conseguiram converter um atmosfera arquitetónica decadente, 

num contexto de espaço urbano, de alguma forma ligado a um passado histórico, e, 

transforma-los em zonas de grande atratividade, onde a arte e a cultura vivem lado a 

lado com os espaços comerciais e com atividades variadas, que por si só acabam por 

beneficiar da envolvente e das suas características, impulsionando deste modo alguns 

tipos de negócios e preservando memórias. 

A cultura, e a arquitetura destes espaços não são uma realidade global, uma vez que 

acabam se transformar e readaptar às novas circunstâncias. Estes espaços 

proporcionam experiências infinitas dependendo dos conteúdos que se pretendem 

desenvolver e oferecer, estando em constante evolução. Por isso é que estes 

exemplos, que se acabaram de descrever, são ainda hoje lugares em constante 

evolução, e que atraem cada vez mais pessoas de diversas gerações. Umas porque 

buscam cultura, no seu sentido mais lato, outras porque vão atrás do que é 

considerado como moda, e outros porque vão efetivamente à procura de algum 

produto específico ou de alguma especificidade que só al conseguem encontrar ou 

sentir. 

Claval (1999) referia que “[…] a cultura designa um conjunto de savoir-faire, de 

práticas, de conhecimentos, de atitudes e de ideias que cada indivíduo recebe, 

interioriza, modifica ou elabora no decorrer de sua existência.”(Claval, 1999, p.57) 

Além de Lisboa, há outras cidades europeias que também abrigam projetos de 

"fábricas ressuscitadas". A revista Condé Nast Traveler menciona, por exemplo, as 

alemãs Berlim, Dortmund e Hamburgo; e as espanholas Madrid (espaço Matadero), 

Barcelona (Fabrica Moritz, CaixaForum) e Bilbao (La Alhóndiga).” (Agência EFE, 

2020), entre muitos outros espalhados por Portugal e pelo mundo. Ali bem perto temos 

ainda, por exemplo o Mercado da Ribeira, que se tornou noutro “hotspot”, desta vez 

associado à restauração. 

Estes casos de estudo, efetivamente, proporcionaram a energia necessária para 

comprovar que é possível Revitalizar a Rua da Madalena associando a cultura, as 
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memórias históricas, a restauração e atividades lúdicas, associadas ao vinho e ao 

vídeo-mapping.  

Aliás estes foram dois exemplos, que de alguma forma, acabaram por influenciar na 

conceção do conceito que foi proposto para a Rua da Madalena. 

Reabilitação procura recuperar, resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, 

higiénicas e de segurança que um edifício ou um A atual conjuntura económica em 

Portugal, leva-nos a pensar estratégias para a Reabilitação urbana, nomeadamente na 

Baixa de Lisboa e na Rua da Madalena, mais precisamente. 

As crises económicas são uma constante ao longo dos tempos, não são uma novidade 

de hoje, o que é novidade é termos que ficar todos em casa e economia parar por 

causa de um vírus. Isso sim é uma novidade.  

Reabilitação e revitalização acabam muitas vezes por andarem de braços dados, pois 

na sua generalidade, quando se trata de atrair mais pessoas para um determinado 

lugar, uma não vive sem a outra. É um tema muito vasto porque engloba todas as 

obras de conservação, recuperação e readaptação, de edifícios ou de espaços 

urbanos. Muitas vezes a reabilitação é confundida com revitalização, a revitalização 

utiliza a reabilitação para promover uma determinada zona dando-lhe um carácter, 

modificando a sua essência. 

Reabilitação9 procura recuperar, resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, 

higiénicas e de segurança que um edifício ou de uma zona. No fundo trata-se de 

modernizar sem alterar a sua essência mantendo as mesmas características originais. 

A reconstrução e a preservação de locais históricos de elevada importância cultural e 

patrimonial, de edifícios e monumentos, de obras de arte e outros elementos 

construídos, que fazem parte da vida urbana de uma localidade, implicam numa 

aproximação forte e num relacionamento saudável, com a cultura, memória e com as 

 

 

9 “Obras de reabilitação - obras que têm por fim a recuperação e beneficiação de uma construção 
resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos 
anos, procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até próximo dos atuais níveis de 
exigência e que pode ainda 
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raízes socioculturais locais. Por consequência, ao recuperar, também se valoriza o 

turismo, no seu sentido mais lato, e fomenta o desenvolvimento económico. 

O Património construído não é algo que esteja parado no tempo e o património 

histórico, que é o caso de toda a zona da Baixa de Lisboa, não é para ficar parado no 

tempo mas sim para ser entregue às gerações futuras, com uma maior capacidade e 

probabilidade de utilização e de um modo sustentável, que só é possível através da 

utilização da tecnologia, prolongando o seu ciclo de vida. O património acaba por se 

tornar duradouro e atual, sem perder o seu significado inicial, mas com uma 

possibilidade de utilização e de leitura atual. 

Quando se refere à utilização da tecnologia, refere-se em relação, tanto às 

características construtivas e técnicas de reconstrução ou requalificação, como por 

exemplo a inclusão de equipamentos que facilitem o conforto térmico e a mobilidade, 

elevadores, por exemplo, como também ao recurso da tecnologia do vídeo-mapping, 

que acaba por reutilizar os edifícios, levando os a um novo paradigma, interagindo 

numa nova realidade, sem perderem o seu significado cultural e histórico, mas 

aumentando o leque de oportunidades de utilização e de leitura do espaço urbano.  

A nossa herança patrimonial, nomeadamente a arquitetónica, poderá influenciar, de 

uma forma imaterial, intangível, o respeito e a manutenção por uma língua, por um 

património específico, por costumes e tradições. E de uma forma material, a 

arqueologia, a arte, os objetos a arquitetura e paisagem. 

Sendo assim, entende-se que reconstruir ou preservar, a cultura material e imaterial, 

leva a uma maior aproximação e manutenção, das nossas memórias individuais, locais 

e coletivas. Ou seja, as que são a identidade de uma nação, e que não se querem 

nem devem perder. São referências necessárias, para dar seguimento, à nossa 

história. 

A ideia de reconstrução, tem sido discutida por um grande número de investigadores, 

desde historiadores a arquitetos e arqueólogos. Desde o início de uma das primeiras 

grandes reconstruções, que foi a do projeto colonial Williamsburg em 1926.  

Cada um desses investigadores, teve o seu próprio argumento, e tentaram provar com 

que fundamentos o edifício deveria ser restaurado ou preservado. 
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Existem regras de reconstrução, que cada profissional deverá saber, mas há casos em 

que o processo de reconstrução pode arruinar a ideia e o conceito original, do projeto 

de um edifício, podendo até romper com a homogeneidade de um determinado local 

histórico. 

No entanto, muitos estudiosos e investigadores, esquecem-se que a maioria dos 

edifícios foram construídos há muito tempo e que precisam ser preservados de modo 

a receberem diferentes gerações, e modernizados, ao longo dos tempos, visando 

responder às solicitações da vida moderna.  

Estas solicitações, têm se transformado em exigências técnicas e de conforto, que 

obrigam a alterações, consecutivas, nos edifícios. São precisamente estas alterações 

e “modernizações”, que no nosso ponto de vista, levam a um caráter mais intimista 

entre quem o habita e o próprio edifício, tornando estas vivências pessoais, refletidas e 

espelhadas nos seus mais variados aspetos construtivos e até mesmo nos 

equipamentos. Cria-se, deste modo, uma forte ligação com o património material, mas 

sempre relacionado com o património imaterial, no que corresponde aos hábitos e dos 

costumes.  

Esta relação entre o património material e o património imaterial, pode ser utilizado e 

explorado, pelo estado, ou pela administração local, para promover a cultura de um 

povo ou de uma região específica.  

O marketing utilizado, servirá como uma forma para atrair turistas e para se construir 

uma tipologia de turismo, própria e especial, que irá ao encontro do que se espera 

encontrar atualmente. Ou seja, um turismo multidisciplinar, que vive de experiências 

associadas á cultura e às novas tecnologias. Esta tipologia de turismo, que seria 

original, quando iniciámos as primeiras pesquisas para a nossa investigação, acaba 

por hoje ser já uma constante e não uma opção, pois cada vez mais o turista quer 

agregar as emoções aos aspetos culturais, lúdicos e tecnológicos. O turismo e o 

turista acabam por ser multifacetados e interculturais, A interdisciplinaridade acaba por 

enriquecer o turista, que se torna cada vez mais atento a determinados pormenores. A 

oferta turística acaba quase sempre por se relacionar com a arquitetura, com o 

património e com a sua relação com a história.  
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Se as administrações locais, trabalharem em conjunto, com as pessoas que habitam 

numa determinada zona, se interagirem diretamente com elas e com o património 

construído existente, vão conseguir promover novos produtos turísticos, capazes de 

atrair mais turistas para essa mesma zona, gerando emprego, dinamizando a 

economia, e preservando o património arquitetónico. Até porque este está diretamente 

relacionado com as nossas memórias coletivas.  

As infraestruturas acabam por ser modernizadas e a capacidade de resposta 

associada a um marketing cada vez mais poderoso que vive grande mente da 

imagem, abrirá um maior leque de oferta, capitalizando os ganhos e beneficiando 

todos os diretamente interessados. 

As cidades, de um modo geral, passaram por várias transformações ao longo da 

história, tendo-se verificado a existência de quarteirões históricos, ou classificados, 

nas mais diversas cidades do Mundo. Esses quarteirões são quase sempre, pontos de 

interesse turístico, despertando o interesse e a curiosidade de todos os que visitam 

esses locais. Umas vezes por questões realmente históricas, outras pelo seu valor 

patrimonial ou interesse cultural, estes quarteirões, refletem a cultura e identidade da 

cidade, ou da rua, a sua importância para a comunidade local, e o modo de vida dos 

habitantes ao longo de várias gerações.  

A forma arquitetónica, também, revela de algum modo, as vivenças e o modo como as 

pessoas, ao longo dos tempos, viviam, e entediam os espaços urbanos. 

Frequentemente, as cidades, são entendidas, como um importante ponto, de interesse 

cultural, atendendo aos recursos que oferece, e à concentração de elementos 

construídos, classificados como património, serviços, e várias atividades do setor 

privado, para além dos recursos humanos, que são oferecidos nestas áreas, e que em 

conjunto com os outros fatores, impulsionam o desenvolvimento económico. 

Pode-se concluir, intuitivamente, que a conservação e a gestão concertada, do 

património urbano, serão sempre muito importantes para preservar o seu significado 

histórico, mas também para potenciar as oportunidades que vão dinamizar o mercado 

de arrendamento, oportunidades de negócio, a competitividade das empresas, e as 

condições de habitabilidade, ao nível da qualidade de vida. 
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Um dos pontos que se pretende destacar, nesta abordagem, ao nível do património 

cultural, é toda a panóplia de receitas de culinária tipicamente portuguesa. Em 

Portugal a culinária sempre esteve mais ligada à utilização de matérias-primas, no seu 

estado natural, do que à sua transformação.  

Uma refeição tradicional, é composta por um menu muito variado, e composto por uma 

variedade muito grande de pratos. Inicia-se com a introdução de um prato simples, 

que serve de entrada, a sopa, normalmente de legumes, e posteriormente por um 

prato de peixe ou carne, embora em muitas situações se sirvam os dois. Por fim, 

servem-se as frutas e /ou as sobremesas doces.  

A culinária portuguesa, tem resistido ao passar dos tempos e das gerações, sendo 

confecionados, atualmente, com base nas receitas originais, que passaram de 

geração em geração. Falamos de culinária, porque a culinária influenciou e continua a 

influenciar o modo de vida dos portugueses, sendo esta uma característica muito 

peculiar da nossa cultura, e por isso mesmo dinamizadora ao longo dos tempos, de 

espaços de restauração, e hoje em dia com uma grande tendência para o 

aparecimento de espaços de restauração com características muito tradicionais e 

receitas tipicamente portuguesas.  

A culinária influenciou igualmente o próprio desenho e distribuição dos espaços da 

habitação, dando se grande importância às zonas de confeção, cozinhas, e às salas 

de jantar, criando-se ambientes que favorecem a degustação. 

Alguns arquitetos e urbanistas, veem uma boa oportunidade em construir ou 

reconstruir, em prol de uma construção nova, e intervir no meio urbano ao mesmo 

tempo, utilizando verbas que resultam diretamente, das atividades turísticas, como 

suporte financeiro e como justificação económica para a execução e construção, com 

base em novos projetos de reconstrução. 

Esta questão torna-se relevante, durante o pré-processo de construção ou 

reconstrução de um edifício, pois será nesta fase que o cliente terá que optar por uma 

metodologia projetual que se aproxime das suas expetativas e das expetativas dos 

clientes. E aos mesmo tempo, os arquitetos vão ter que decidir, se preferem elaborar 

um projeto, em conformidade com as características construtivas de uma época, 

respeitando a memória do local, e responder ao valor imaterial, da rua, ou se preferem 
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seguir com uma metodologia projetual, mais moderna e atual, preparando o local de 

intervenção, para uma abertura a novas formas arquitetónicas, e alterando ao mesmo 

tempo, o conteúdo do património material e imaterial, em paralelo. 

Não se pretende com isto dizer que uma ou outra opção, são boas ou más opções. 

São apenas, no nosso ponto de vista, metodologias e abordagens diferentes, sobre 

uma mesma situação.  

Na realidade não se trata de decidir entre tradicional ou moderno, uma vez que o que 

se propõe, é que as novas tecnologias associadas ao vídeo-mapping, e os significados 

das formas e das cores, venham, em conjunto, influenciar e a fazer parte de uma 

expressão arquitetónica, que utiliza efetivamente as pré-existências, sem as adulterar, 

mas que ao mesmo tempo, se transformem em algo completamente novo, em certos 

períodos do dia. 

Numa primeira abordagem, a ideia de intervir, restaurando, de acordo com o estilo 

original, pode parecer antagónico, nos dias de hoje, mas na realidade esse 

antagonismo, é que lhe conferirá uma diferença, que se transformará numa marca, 

que representará a memória do passado histórico, trazendo lembranças, a uns, e 

experiências cognitivas e sensoriais a outros.  

Segundo Michael Pollak “A memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade de coerência de uma pessoa 

de um grupo em sua reconstrução de si.” (Pollak, 1989, p. 42). 

Esta marca, que no fundo é a memória arquitetónica e urbanística do passado, será 

uma referencia moderna e uma nova atitude projetual, embora conservadora, mas que 

se julga, que despertará um sentido de modernidade subjacente ao passado, e ao 

mesmo tempo, conferindo uma nova atitude, moderna e ativa do ponto de vista a 

regeneração e da recuperação. 

É, pois, por isto, que se julga ser uma boa oportunidade de mudar, alterando uma 

metodologia de recuperação tradicional, mas desta vez com um conceito 

marcadamente português, que não desvirtue nem o modo como se vive a rua, nem o 

interesse e que ao mesmo tempo seja relativamente fácil e rápido de executar e 

colocar em marcha. 
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A criação de uma Rua do Vinho, conviverá com o passado e com o futuro. Podendo 

ser entendida como um futuro “Novo Património”. 

Hoje em dia, podemos constatar, que os países, as cidades, e todas as zonas com 

património arquitetónico relevante, tentam promover um turismo sustentável, no que 

respeita a políticas de incentivo, de escolhas e de opções, com aplicabilidade prática e 

quase imediata.  

Estas opções, baseiam-se, quase sempre, em preocupações socioculturais, 

protegendo os hábitos e os costumes culturais, implicando em benefícios para o local, 

como por exemplo, na reabilitação e reconstrução de muitos espaços, de ambientes e 

edifícios, tornando-os rentáveis, e habitáveis.  

Podemos quase dizer, que hoje esta teoria virou “moda”. Por isso, se entende, que a 

utilização do dinheiro proveniente do turismo, pode efetivamente ajudar a financiar, a 

cultura e a identidade arquitetónica de um lugar. 

Com estas este tipo de iniciativas, consegue-se, por um lado, manter a memória do 

lugar, e por outro, no que respeita ao nosso caso de estudo, julgamos que se 

conseguirá também, para além de proteger a memória das pré-existências da Rua da 

Madalena, no que respeita à sua forma construída, mas também os aspetos 

intangíveis da memória do lugar. Como por exemplo, os costumes associados aos 

hábitos dos habitantes locais. Imaginando-se as vivências individuais e os estilos de 

vida.  

Assim, e atendendo a que a Rua da Madalena se encontra localizada, numa charneira, 

entre a Baixa e a Mouraria, que se situa numa zona comercial, desde a sua origem, e 

que na sua base estará muito da cultura portuguesa, e das trocas comerciais que ali 

se faziam, surgiu a ideia, de se reaproveitar o conceito da “Wine Street”, ou seja da 

Rua do Vinho, tornando-a num polo catalisador de um tipo de turismo, nacional ou 

internacional, muito especifico, onde as temáticas comerciais e as tipologias 

construtivas, seriam adaptadas a esta nova realidade. 

Quando se coloca a questão, Tradicional ou Moderno? Optamos, no nosso caso de 

estudo, pelo tradicional, no que respeita à forma, e moderno no que respeita à função. 

Tradicional no que respeita às características arquitetónicas e sua preservação, e 
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moderno, no que respeita à aplicação de novas tecnologias, e técnicas de construção 

ou recuperação. 

Entendeu-se, assim, que com esta investigação, contribui-se de algum modo, com 

uma estratégia para a captação de turistas e ao mesmo tempo, fomentar a 

manutenção de uma memória arquitetónica, construída, de grande importância para a 

identidade cultural portuguesa, e proporcionar, ainda, um estudo alargado sobre 

metodologias de construção, no sentido da recuperação dos espaços comerciais, 

adaptando-os às novas circunstâncias, sempre assentes no conceito do vinho como 

uma marca com características muito próprias. 

Em 2012, a atividade turística, foi pela primeira vez incluída no livro de atas, da 

conferência internacional RIO+20, e passou também, a fazer parte da agenda dos 

líderes dos países, pertencentes ao chamado grupo G20. Isto quer dizer que a 

importância que é dada ao turismo, tem vindo a crescer e a ser considerado, como um 

elemento chave, para o desenvolvimento económico dos países, mas também, na 

manutenção de identidades, culturas e formas de fazer turismo cada vez mais 

dinâmicas, tanto do ponto de vista económico, de mercado ou da cultura. Este facto, 

leva-nos a entender que se trata de um oportunidade, que no que respeita ao campo 

da arquitetura, nomeadamente das áreas afetas a zonas turísticas e de património 

com interesse cultural e turístico, se esteja a abrir um leque de opções, assentes no 

pressuposto do turismo, mas que vão diretamente influenciar nas escolhas optativas, 

sobre o que fazer para dinamizar e dar a conhecer a cultura arquitetónica de uma 

determinada região, que no nosso caso de estudo, se direciona para a Rua da 

Madalena. 

A Baixa de Lisboa, que têm sofrido um incremento turístico de enorme dimensão, vai 

ao encontro com as preocupações espelhadas pelos G20 e pelo RIO+20. 

Em 2012, mais de 1 bilião de turistas viajaram pelo Mundo, esperando-se que em 

2030, o número de turistas internacionais, ultrapasse a barreira dos 1,8 biliões. 

Se os países, em nossa opinião, aplicassem parte do dinheiro proveniente dos 

impostos com o turismo, na reconstrução das zonas históricas das cidades, iríamos 

assistir a uma maior dinâmica, na arquitetura como atividade profissional, e ao mesmo 

tempo, iriamos assistir a um rejuvenescer de memórias construídas, que foram 
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esquecidas com o passar dos anos, ou que necessitam urgentemente de serem 

recuperadas, com o perigo, de um dia olharmos para trás, e já só nos restam as 

memórias, porque a realidade foi alterada, ou porque acabaram por desaparecer. 

Na Rua da Madalena a realidade ainda não desapareceu, mas foi, no entanto, muito 

alterada nos últimos anos, ao ponto de hoje já se procurar, novamente, entender e 

saber como seria esta rua, na sua origem. Entrando, assim, no campo das emoções 

estéticas e culturais, que hoje em conjunto com o marketing irão potencializar essas 

informações, e dar origem a um novo produto. 

 Este novo produto, será, pois, uma marca que utiliza estas emoções em conjunto com 

as raízes culturais e os aspetos ligados às memórias, no seu sentido mais lato, para 

“venderem” o conteúdo desse mesmo produto, que neste caso seriam as obras de 

arquitetura existentes na rua associadas ao conceito unificador e temático com base 

no significado da ideia da Rua do Vinho e do passado histórico. 

A Rua será recuperada, e modernizada no seu interior, aparecendo, espaços 

comerciais temáticos, e ligados ao nosso conceito base. A rua voltará a ter a 

importância que lhe é devida, deixando de ser, meramente, um local de passagem. 

Prevê-se que esta será a aposta certa, que irá, também, atrair muitos turistas e 

valorizar o centro histórico da cidade. 

Quando escrevemos sobre a ideia de se reconstruir de um modo tradicional, ou de 

construir de um modo moderno, lembramo-nos do significado de reconstrução, 

espelhado por Torsello, em 2008, onde ele distingue 3 níveis de fases de trabalho 

projetual; A primeira etapa, prende-se com uma atitude mais analítica, envolvendo 

pensamento matemático e geométrico, assente numa pesquisa ao nível dos 

elementos físicos, biológicos e até mesmo químicos. Ou seja, uma análise, que 

aparentemente é informal, mas onde se abrange um conjunto de pontos, que devem 

ser tidos em consideração, prevalecendo no fim, apenas aqueles, cujas pré-

existências se evidenciam em relação aos outros. A segunda fase será apenas a fase 

do processo criativo, onde se vão tomar opções, quanto à forma final, e em relação 

aos resultados esperados. É uma fase criativa. 

A terceira fase, é uma etapa, onde se pretende confirmar se aplicação das regras, 

regulamentos e diretivas construtivas, institucionais e culturais, estão em 
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conformidade, na proposta de projeto e mais uma vez, nos resultados esperados. 

Teremos, pois, que conseguir dar resposta às questões “Como?” e “Quando?”. 

No que respeita ao “Quando?”, entende-se que até já alguma coisa devia ter sido feita 

n Rua da Madalena, para evitar ter chegado ao estado de abandono em que se 

encontrou durante muitos anos, e ao estado em que se encontra atualmente, que 

acaba por ser um misto de ocupação seletiva de alguns edifícios, que entretanto foram 

recuperados e alterados para unidades hoteleiras, em deferimento de espaços 

comerciais ou de regras comuns assentes num conceito que protegesse a memoria e 

a historia da cidade. E atualmente, depois de uma primeira crise económica em 2008, 

e posteriormente ter vindo a melhor em termos de atração turística, a cidade de 

Lisboa, e a zona da Baixa, mais propriamente, acabaram por sofrer as consequências 

de uma nova crise iniciada no final de 2019 mas com grande impacto para os anos 

seguintes, que foi o COVID-19, um Vírus que se espalhar por todo o Mundo, levando 

as cidades a ficarem desertas e a parar as economias nas suas mais variadas formas, 

em todas as cidades e países. Lisboa não foi exceção, e por isso mesmo, esta é a 

oportunidade de recomeçar e fazer- se alguma coisa para promover a cidade e atrair 

futuramente mais pessoas, às ruas da Baixa.   

No que se refere ao “Como?”, a solução que se tem apresentado ao longo desta tese 

é precisamente a de preservar a memória da Rua da Madalena, com um conceito 

unificador que esteja presente em todos os edifícios e espaços comerciais e ao 

mesmo tempo que seja dinâmico e consiga interagir com as pessoas, levando a 

arquitetura a servir de palco a um conjunto de emoções que são transmitidas através 

do vídeo-mapping. Protegendo a arquitetura existente, as preexistências, mas 

alterando a sua leitura, embora de uma forma virtual.  

Se por um lado o mundo virtual, associado ao uso de novas formas de tecnologia, que 

ajudam a visualizar esse mundo virtual, anda de mãos dadas com a globalização, por 

outro lado o mundo real encontra-se num processo lento de desfragmentação da 

memória e da identidade cultural. Os valores culturais perdem-se ou coexistem 

sufocados pelos outros valores culturais provenientes da globalização. 

Os nossos sentidos, e o modo como vemos o mundo, hoje em dia, encontram-se cada 

vez mais ordenados e separados da realidade histórico-cultural de cada região ou de 

cada individuo (Juhani, P., 2005).  
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A evolução tecnologia e a globalização, começaram por anular os sentidos sobre a 

realidade e a imaginá-los como se no mundo virtual esses sentidos fossem reais. Ou 

seja, para atrair mais pessoas para um determinado evento, ou para atrair mais 

turistas, por exemplo, criaram-se imagens virtuais, que oferecem a possibilidade de se 

viajar sem se sair de casa. Podemos, antes mesmo de nos deslocarmos a um 

determinado lugar, visualizá-lo e vivê-lo como se lá estivéssemos. Podemos 

experienciar sensações, através da ilusão da realidade virtual. 

Utilizamos cada vez mais o sentido da visão, e alheamo-nos dos outros sentidos. Com 

isso acabamos por nos isolar cada vez mais.  

Um dos grandes fenómenos atuais no mundo da comunicação, é o vídeo-mapping, 

através da projeção de grandes imagens nas fachadas dos edifícios, visualizamos 

histórias, acontecimentos históricos ou simplesmente um mundo abstrato de formas e 

de cores, que nos fazem sonhar, A criatividade é explorada no limite máximo, tanto por 

parte de quem concebe as projeções, como por parte de quem as vê e as perceciona 

“in loco”. 

O vídeo-mapping acabou por se tornar não só numa ferramenta lúdica, mas também 

num meio de comunicação que pode contar histórias, e preservar as memórias e a 

identidade cultural, dando as a conhecer através de um mundo virtual, que utiliza o 

mundo real como suporte.  

Ou seja, agora já não temos uma distinção entre o mundo real e o virtual, porque com 

o vídeo-mapping os dois mundos vivem em perfeita sintonia.  

A arquitetura e o ambiente urbano construído vivem da sua materialidade, mas o 

vídeo-mapping vive da interação entre o tempo e o espaço, entre o imaginário e o real 

(Verhoeff, Nanna; 2016). 

A cidade, as ruas e os edifícios, fazem parte do mundo virtual e conseguem interagir 

com as pessoas, que vivem aqueles momentos, experienciando histórias como se elas 

próprias fizessem parte delas. 

A cidade torna-se assim numa grande tela, que oferece oportunidades únicas de 

disseminação de conhecimento e cultura. Atraindo cada vez mais pessoas e turistas. 
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A leitura das ruas passa deste modo, com a utilização de tecnologia de ponta e com a 

utilização da Internet a ter um papel fundamental no processo criativo dos arquitetos, 

que podem agora projetar novos edifícios, pensando na interação entre as fachadas e 

o vídeo-mapping, como uma pele que veste o edifício. 

No contexto das smart cities, esta tecnologia, pode ser manipulada e coordenada à 

distância, passando a fazer parte do dia-a-dia de determinadas zonas das cidades, ou 

em determinados momentos. Não só com um caráter lúdico, mas também com um 

caráter de revestimento estético e cultural do espaço urbano construído. 

Abre-se deste modo um leque de possibilidades estéticas, que vão favorecer a 

criatividade dos arquitetos. As cidades tornam-se cada vez mais tecnológicas, 

eficientes do ponto de vista energético, mas também mais eficientes do ponto de vista 

estético, uma vez que conseguem atingir mais rapidamente os objetivos de disseminar 

sensações e mensagens através de uma expressão artística moderna, virtual e 

altamente tecnológica. 

O espaço urbano, das cidades altamente tecnológicas e inteligentes, acaba muitas 

vezes por ser desumanizado, uma vez que o ser humano passa a ser uma espécie de 

fio condutor, de veículo de disseminação do que a tecnologia quer que se faça. Ou por 

outro lado, daquilo que a tecnologia, não quer que se faça. Porque se alguém agir fora 

do ritmo imposto, então é olhado pela sociedade como um “outsider”.  

O processo criativo implica agora num entendimento multissensorial constante que 

manipula o real e o virtual. A expressão criativa dentro de uma cidade moderna e 

inteligente, acaba por estar diretamente ligada à Internet como forma de input criativo, 

mas também de output criativo. Tudo funciona e rede e acaba por ser disseminado 

através a Internet. O que importa agora é o que os olhos veem e a mente sente.  

As cidades deixaram de ser silenciosas e calmas durante a noite, hoje as luzes e toda 

uma grande panóplia de publicidade e informações variadas, cobrem os edifícios, e a 

cidade apresenta-se diferente durante a noite. O movimento das pessoas e as luzes 

em constante alternância de cores, as mensagens em forma de filmes que surgem em 

grandes ecrãs, parecem já não afetar a curiosidade das pessoas, uma vez que esta 

panóplia de informação já faz parte do ADN da cidade. Os habitantes das cidades não 
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conseguem se aperceber das formas e das sombras dos edifícios (Holl,S., 2009), é 

como se vivessem não numa cidade, mas dentro de um computador. 

O vídeo-mapping acaba por estimular a audição e a visão, mas consegue igualmente 

explorar os outros sentidos, uma vez que as projeções são realizadas no espaço físico 

da cidade, onde as pré-existências se juntam ao mundo virtual. Isto não acontece 

quando se trata apenas de um filme ou de uma visualização em realidade virtual, onde 

os sentidos que são utilizados pela perceção são apenas o visual e o auditivo.  

A cultura e a memória da cidade, atualmente podem ser protegidas utilizando as mais 

modernas tecnologias, como o vídeo mapping. A UNESCO tem promovido 

vigorosamente a proteção digital ICH (Intagible Cultural Heritage). A ICH constitui o 

auge do património cultural humano, e gradualmente tornou-se uma parte importante 

da oferta turística (Zhang, Y., Han, M. & Chen, W., 2018), o património é responsável 

pela identidade de um país, é mesmo uma espécie de marca nacional, pois representa 

as características de uma determinada população e, também, a cultura sustenta o 

desenvolvimento do pais, uma vez que consegue atrair turistas e despertar interesses 

estratégicos que se vão completar em novas formas de negócio (Tri Anggraini, P., 

Sadasivam, K., Alpana, S., 2015). 

O vídeo-mapping também poderá oferecer uma nova forma de perceção aumentada e 

uma nova experiência de ver o património cultural. As enormes projeções com 

imagens, luzes e textos através da tecnologia LED integram a paisagem urbana e 

compõem o suporte básico da comunicação publicitária (Manovich, L.; 2002). 

As telas urbanas passam a fazer parte do dia-a-dia da perceção, ou seja, a novidade 

deixa de ser atual, e passa a ser algo que já se tornou num ritual e que faz parte da 

cidade. As cidades inteligentes acabam por dentro da sua tendência de melhorar a 

mobilidade e a eficiência de tudo o que existe e se movimenta dentro do espaço 

urbano, incluído as pessoas, acaba por fomentar o aparecimento do vídeo-mapping, 

como uma tecnologia integrada na sua própria paisagem. E deste modo a arte e a 

expressão artística, dentro da cidade acaba por desenvolver novas tendências e 

correntes artísticas assentes no processo virtual. A interação entre os edifícios e as 

projeções são evidentes. O vídeo-mapping, trás para o espaço exterior o que até há 

bem pouco tempo se passava apenas dentro de espaços fechados.  
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Andrew Darley no seu livro Cultura Digital definiu "a estética da superfície", é o que 

está por detrás dessas maravilhosas manifestações artísticas relacionadas com o 

vídeo-mapping na obra de Urban Screen (Darley, A., 2006). Como Maldonado recorda 

que a civilização ocidental se tornou essencialmente produtora e consumidora de 

trompe-l'oeil. Ou seja, O virtual passou a fazer parte assumida do mundo real, e este é 

um dos primeiros passos que revelam como uma cidade inteligente, com pessoas 

atuais e modernas, aceitam interagir com o mundo virtual de um modo assumidamente 

real (Maldonado, T., 1992). 

 

2.4. POMBALINO 

O quarto termo, será a definição, resumida, de quais são as principais características 

do “Estilo Arquitetónico Pombalino”? Não se pode falar sobre o estilo Pombalino sem 

primeiro falar sobre o Marquês de Pombal, quem foi e qual o seu envolvimento, na 

construção da Baixa. Sebastião José de Carvalho e Melo ou Marquês de Pombal, foi 

ministro de estado do Rei D. José I, e foi influenciado, ao longo do seu governo e nas 

suas atitudes criativas, técnicas e filosóficas, pelo Iluminismo. 

Mas o Marquês de Pombal, também foi, por exemplo, uma referência, para a indústria 

têxtil e para a produção do vinho português, tornando-o numa referência internacional, 

como é o caso do Vinho do Porto. Surgem regiões demarcadas para a produção e 

proteção deste tipo de vinho, a Companhia das Vinhas do Alto Douro, com vista ao 

aumento da produção. 

Antes do terramoto de 1755, Lisboa era uma capital europeia, envelhecida, com rua 

sinuosas e com edifícios que foram sendo construídos ao longo de vários séculos de 

história. 

Com o terramoto, surge uma oportunidade única de modernizar a cidade, de criar 

infraestruturas, nomeadamente um sistema de esgotos e de água potável. 

Muitos autores referem-se à construção dos edifícios existentes na baixa, como tendo 

sido uma construção pré-fabricada, no entanto, na realidade a construção foi sim em 

serie, mas nunca foi industrial. Os elementos que faziam parte dos edifícios, foram 
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construídos ou esculpidos por artesãos, por indivíduos que faziam as peças à mão, 

todas iguais, por isso se entende que foram executados em serie e não pré-fabricados. 

O Marquês de Pombal encomendou a um grupo de engenheiros portugueses e 

estrangeiros, um projeto de arquitetura e urbanismo, com vista a desenhar o novo 

perfil da cidade de Lisboa após o grande terremoto, 1755.  

Após várias hipóteses e propostas de projeto, optou por construir uma nova cidade, 

em cima da que fora destruída (Ilustração 11). Optou por não reconstruir a cidade 

sobre as referências anteriores, mas sim, propondo uma nova e moderna, malha 

ortogonal, com rua largas e quarteirões desenhados com base no retângulo de ouro. 

Projetaram-se grandes praças, com vista à sua utilização, pela população, em caso de 

fuga, se um outro terramoto acontecesse. 

 

Ilustração.11 - Projeto escolhido para a reconstrução de Lisboa após o Terramoto de 1755, da autoria dos arquitetos Eugénio dos 

Santos Carvalho e Carlos Mardel e datado de 12 de junho de 1758. Fonte: João Pedro Ribeiro, 1947 

 

A malha ortogonal do plano urbanístico da Baixa, foi desenhada com três artérias 

principais, que ligam à Praça do Comercio, numa alusão ao símbolo do poder, e ao 

Rossio, que era uma zona dedicada à socialização. As ruas foram organizadas num 
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modo hierárquico, onde as secundárias fazem a ligação entre as colinas e as outras 

ruas. 

Numa publicação, da Câmara Municipal de Lisboa, “Uma Proposta de Regulamento 

para a Baixa Pombalina, in: Baixa Pombalina: bases para uma intervenção de 

salvaguarda”, em 2005, podemos ler o seguinte: “A Baixa reunia diversas vertentes 

funcionais. Por Alvará de 1760, a cada corporação fica destinada determinada rua: 

“Rua Nova de El Rei (Rua do Comércio) – mercadores de louça da Índia, chá e 

capelistas. Rua Augusta – mercadores de lã e de seda. Rua Áurea – ourives do ouro, 

relojoeiros e volanteiros. Rua Bela da Rainha (Rua da Prata) – ourives da prata. Rua 

Nova da Princesa (Rua dos Fanqueiros) – mercadores de fancaria e livreiros. Rua dos 

Douradores – douradores, bate-folhas, latoeiros, tendas e tabernas. Rua dos 

Correeiros – correeiros, seleiros e torneiros. Rua dos Sapateiros – sapateiros. Rua de 

S. Julião – algibes. Rua da Conceição – mercadores de retrós. Rua de S. Nicolau – 

lojas de quinquilharia. Rua da Assumpção – serigueiros de chapéus e da agulha. Rua 

de Santa Justa – mercadores de lã e de sedas. (…)” (Brito et al. 2005). No fundo 

tratava-se um centro comercial daquela época, e por isso mesmo atraia pessoas, 

comerciantes e homens de negócio nacionais e estrangeiros, que acabaram por viver 

nesta zona, precisamente por ser um ponto estratégico para o comércio nacional e de 

importação e exportação. 

Nem todos os edifícios foram ocupados apenas com habitação, muitos foram, 

simultaneamente ocupados com pequenas fábricas artesanais, que produziam ali o 

que iam vender nos espaços comerciais ao nível do R/C.  

Os edifícios foram planeados para serem construídos em conjunto, vivendo uma 

experiência estética comum e fazendo cada um parte de uma composição única que 

faz parte de um quarteirão. Ou seja, não existem edifícios que se destaquem em 

relação a outros, da mesma rua. Havia algumas diferenças simples, ao nível dos 

acabamentos, e varandas de sacada relativamente aos edifícios situados nas ruas 

principais em relação aos situados nas ruas secundárias. 

A malha urbana, ortogonal, abraça os quarteirões, compostos por edifícios, que fazem 

parte de um todo. Lisboa Pombalina, é diretamente conotada com o Marquês de 

Pombal e ao terramoto de 1755, esta é, pois, uma memória intangível, cultural, que 

ainda hoje afeta e influencia no modo como se observa a zona da Baixa.  
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A Baixa de Lisboa foi projetada com uma nova metodologia de construção assente nas 

mais modernas infraestruturas e estruturas daquela época, correspondente ao final do 

século 18, logo após o grande terramoto de 1755. Foi de tal modo inovador, que ainda 

hoje, este sistema construtivo, é estudado e admirado por muitos. Não se consegue 

falar das características da Baixa Pombalina sem falar da estrutura e do seu sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12 - Malha regular da Baixa de Lisboa. Fonte: Santos, V., 1994. 
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O sistema construtivo foi projetado e construído com a intenção de superar futuros 

sismos. A compactação dos solos foi fundamental, foram utilizados os destroços de 

tudo o que ficou destruído durante o terramoto, centenas de casa medievais 

desapareceram e encontram-se agora a servir de base para as fundações, do que 

hoje é a zona da Baixa (Brand & Nicholson, 2013). Para isso, cravaram-se estacas de 

madeira onde assentam pórticos em alvenaria de pedra e abobadas em tijolo. Esta 

estrutura serve de embasamento para a estrutura de madeira que vai suportar os 

edifícios (Brito et al. 2005). 

Impulsionado pelo Marquês de Pombal, projetou-se para aquela zona, um espaço 

urbano, moderno e muito bem organizado, onde as ruas foram organizadas por temas, 

em função do tipo de comércio que lá se realizaria. Surgem ruas que ainda hoje 

mantêm a sua importância estratégica, dentro da malha urbana, da Baixa; tais como a 

Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros ou a Rua dos 

Sapateiros. Foi o centro de negócios de Lisboa, e as mais importantes empresas e 

bancos foram apresentados em toda essa área. 

A malha medieval, com ruas sinuosas foi substituída por uma malha ortogonal, bem 

organizada e que proporcionava uma boa articulação entre o comércio e o transporte 

de mercadorias. Ou seja, entre as acessibilidades e a dinâmica comercial que se 

pretendia que acontecesse naquele local (Brand & Nicholson, 2013).   

O Comércio e os negócios estavam subjacentes ao conceito da Baixa. Ali podíamos 

encontrar o mais alto nível de empresários bem-sucedidos, uma burguesia abastada, 

nacional e internacional (Sepúlveda, 1910). 

Fixaram-se ali porque Lisboa era e ainda é, um dos principais portos da europa, e com 

as rotas comerciais que se faziam maioritariamente por barco, A cidade fervilhava de 

matérias-primas vindas de todo o mundo. E o comércio fazia-se nas ruas, por isso 

mesmo havia uma necessidade urgente de o organizar. 

Foi igualmente necessário conceber um projeto de arquitetura com um desenho 

urbano funcional, e de rápida construção. Os edifícios eram praticamente pré-

fabricados, por isso o ritmo das fachadas é muito idêntico entre eles. Os materiais as 

cores e o desenho das plantas dos edifícios obedeceram a um projeto muito bem 

executado, onde no seu todo, o conjunto arquitetónico e urbanístico, revelou-se de 
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grande utilidade, sendo ainda hoje utilizado, por bancos, ministérios e por vários tipos 

de comércio. 

Os edifícios, dispostos ao longo dos quarteirões, desenvolvem-se em fachadas 

continuas, que muitas vezes escondem à primeira vista os limites de cada bloco 

habitacional, que por si só, foram construídos numa repetição contínua de elementos 

modulares e constantes ao longo de todos os edifícios. No seu interior, existem 

saguões, que se por um lado levam alguma luz ao interior das habitações, por outro 

lado são uma forma de arejamento.  

As fachadas tinham um desenho racional com grandes janelas e com o 

aproveitamento das águas furtadas com a colocação de janelas chamadas de 

mansardas.  

Os edifícios, das ruas principais, são constituídos por um embasamento em pedra, 

com um pé direito aproximado de 4 metros de altura, destinados a espaços 

comerciais. Ao longo dos 3 pisos superiores, distribuem se janelas de peito, exceto no 

primeiro andar, que era considerado o andar nobre, onde as janelas eram de sacada e 

com varandas de pedra com gradeamentos em ferro. 

A zona da Baixa, tem 3 fronteiras, que são o rio Tejo, a Rua do Carmo, a Praça da 

Figueira e a Rua da Madalena, que também faz de charneira física com a zona da 

Mouraria e do Castelo. (Ilustração 13) 

A escala em que a Baixa foi construída, é proporcionada e obedece a um ritmo 

constante, tanto ao nível do desenho arquitetónico como ao nível das suas ruas. 

Quem por lá passa, não consegue ficar indiferente, mesmo com edifícios mais ou 

menos degradados consegue-se sentir uma presença forte de “património”, essa 

sensação é constante a cada esquina e leva algumas pessoas a sentirem-se quase 

como que se fossem turistas, pois a Baixa, continua a oferecer cultura e a oferecer 

vários tipos de serviços. 

A Baixa funciona quase como se fosse um bairro, onde tudo se conjuga em perfeita 

harmonia, e o movimento das pessoas ao longo dos seus eixos principais, levam a 

uma sensação de dinamismo que se conjuga perfeitamente com o ritmo das fachadas 
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e com a volumetria dos edifícios. A Baixa funciona quase como se fosse um motor, 

onde tudo se alinha perfeitamente e se completa. O comércio é evidente, ao longo das 

suas ruas, mas as temáticas iniciais praticamente desapareceram, dando lugar a lojas 

das mais variadas marcas em conjunto com lojas viradas para o turismo.  

No que se refere à Arquitetura Pombalina, esta revela-se tanto nas plantas do interior 

dos edifícios, como na sua estrutura, ou mesmo no desenho e disposição das 

fachadas dos edifícios. O desenho urbanístico, das ruas, leva a uma interpretação 

simbólica, onde as ruas foram organizadas por hierarquia, consoante a sua 

importância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .13, Identificação dos limites da Baixa Pombalina, Fonte: Santos, 2005 

 

Ilustração 13 - Identificação dos limites da Baixa Pombalina, Fonte: Santos, 2005 
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As fachadas dos edifícios, obedeciam a um estilo Neoclássico, com elementos 

decorativos e construtivos, praticamente iguais em todos os edifícios, visando uma 

estandardização, e evitando assim, gastos supérfluos na sua produção. Para além, de 

potenciar o dinamismo da sua construção. Esta estandardização, surge, também, 

porque os recursos económicos eram muito reduzidos, embora os conceitos e as 

ideias do Iluminismo, em si, também visavam uma grande racionalidade arquitetónica. 

Surge assim, um estilo arquitetónico padronizado, nos seus aspetos construtivos e 

decorativos, com aplicação de azulejos em algumas zonas específicas e previamente 

pré-determinadas, como por exemplo no hall de entrada do piso das escadas, e nas 

zonas húmidas dos apartamentos, nomeadamente, instalações sanitárias e cozinha. 

Verifica-se que em alguns edifícios, foram também colocados, azulejos, como adorno, 

das fachadas. 

Os edifícios Pombalinos têm uma estrutura muito robusta e resistente e são 

caracterizados por ter uma enorme capacidade de absorção sísmica, ou seja, uma 

estrutura que resiste ao impacto de um sismo de grandes dimensões.  

A estrutura utilizava madeira de carvalho ou de azinho porque eram mais resistentes 

do que as outra madeiras, esta ligava às paredes exteriores, construídas em alvenaria 

de pedra rebocada e ligadas através de elementos metálicos pregados ao 

gradeamento de madeira e chumbadas nas paredes exteriores. 

 As fundações assentam em pequenas estacas de madeira e em arcos de 

consolidação. No piso térreo podemos encontrar arcos e abóbadas nos tetos, os pisos 

superiores, assentam sobre este e são construídos com estrutura de madeira, e, entre 

cada edifício foi criada uma parede corta-fogo de modo evitar que em caso de fogo 

este não passasse com grande facilidade para os edifícios vizinhos. 

Os sistemas de treliças de madeira fazem parte das paredes principais e são 

preenchidos por alvenaria, elementos verticais e horizontais em madeira encontram-se 

incluídos na fachada, junto aos vãos, de modo a se obter uma maior resistência. 
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No fundo a estrutura oferece resistência e maleabilidade, o que em caso de sismo, a 

faz mover-se, mas não se quebrará com facilidade. Estrutura encontra-se projetada e 

presa entre si, com elementos metálicos de fixação. É conhecida como um sistema de 

estrutura em “gaiola”, porque toda ela se articula entre si como um bloco único, como 

se fosse uma estrutura única, composta de outras que são as paredes interiores 

(Ilustração 14). 

Esta estrutura, devido às suas características, torna-se flexível, implicando numa 

maior resistência aos sismos. Ainda hoje é estudada por muitos, e investigada por 

outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração14 - Estrutura Pombalina – “Gaiola”. Fonte: Santos, 2000 
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 No seu interior a escada encontrava-se colocada numa forma central de modo a criar 

um apartamento do lado esquerdo e outro apartamento do lado direito. No telhado e 

por cima da zona das escadas quase sempre existia uma claraboia, que iluminava 

toda a zona da escada. 

Os edifícios estão divididos em 3 partes. O embasamento, que se situa ao nível do 

piso térreo onde a estrutura feita em pedra e cujo pé direito terá cerca de 4 metros, é 

nesta zona que podemos encontrar os espaços comerciais.  A parte destinada a 

habitação encontra-se situada num corpo central onde o primeiro piso era o mais 

nobre, geralmente tinha varandas, conhecidas por janelas de sacada. O telhado 

aproveitava as águas furtadas e construíram-se mansardas. 

 

Ilustração15 - Estrutura Pombalina, “Gaiola”. Fonte: Mascarenhas, 2004 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DA RUA DA MADALENA 

Toda a zona da baixa tem um desenho urbano com uma malha regular que se interliga 

com os diversos quarteirões, e favorecendo a ligação entre as várias ruas. No entanto, 

apenas a Rua da Madalena se encontra acomodada no início da colina que dá acesso 

à zona do castelo e serve de charneira entre a Baixa, propriamente dita e a zona mais 

tradicional da chamada Mouraria.  

Os vários edifícios possuem fachadas, que se interligam numa leitura do espaço 

construído, de uma forma continua, e não em separado. Ou seja, cada rua acaba por 

ter um desenho próprio, embora com a maioria dos elementos em comum com todas 

as outras ruas, mas que revelam uma hierarquia ao nível dos acabamentos e dos 

detalhes construtivos.  

Ao percorrermos a Rua da Madalena encontramos edifícios com apartamentos e 

espaços comerciais, com águas furtadas. Os edifico com características construtivas 

do estilo Pombalino, obedecem a um programa organizativo, assente na geometria e 

na repetição de elementos construtivos, para além da estrutura e madeira, 

antissísmica, conhecida por sistema de construção em Gaiola. 

Os azulejos são igualmente uma constante, em pormenores, principalmente no hall de 

entrada dos edifícios. 

A caixa de escadas encontra-se situada ao meio, no interior do edifício, desta forma a 

planta de cada andar, desenvolve-se de forma livre e quase sempre com paredes 

divisórias independentes da estrutura. Ou seja, uma espécie de open space. 

As fachadas, organizadas em função do conceito regra de ouro, do ponto de vista da 

harmonia, desenvolvem-se em retângulos de janelas e portas, com aduelas em pedra, 

todas simétricas e iguais, oferecendo à rua um toque de modernidade, se pensarmos 

na época em que foram construídos os edifícios (Ilustração 16).  
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Ilustração 16 - Baixa de Lisboa, Rua da Madalena. Fonte: Luís Pinto 2015 

A baixa, com uma planta muito bem organizada do ponto de vista urbano, retilíneo, 

com praças e largos, que serviam tanto para organizar a circulação, como também 

como uma espécie de saída de emergência, em caso de incendio ou terramoto. 

É uma nova cidade, europeia, cosmopolita, e com um sistema de esgotos subterrâneo 

que veio ajudar a modernizar a vida na cidade. Antes, as ruas medievais, estreitas e 

curvas, dão lugar a ruas lineares, longas e largas. A diferença acabou por ser abismal, 

entre o período anterior ao terramoto e o posterior. As condições de vida melhoraram 

e o comércio organizou-se, novamente, ao longo desta rua, que agora já incluíam 

espaços comerciais ao nível do R/C., nos edifícios. 

A Rua da Madalena que é uma das ruas mais importantes da zona da Baixa, continua, 

ainda hoje a ser cobiçada pela autarquia, uma vez que é fundamental, como circular e 

por isso mesmo, desde há muito tempo que acabou por ser uma rua mais virada para 

a circulação automóvel, do que para o comércio, propriamente dito. 

Ainda hoje, com o atual plano de mobilidade da cidade de Lisboa, as ruas da Baixa, 

são alvo de arranjos e alterações ao nível do tráfego automóvel, algumas ficaram 

mesmo sem transito, passando a ser pedonais, e outras com acesso apenas por 

alguns transportes públicos ou por bicicletas ou veículos elétricos. Mas infelizmente a 

Rua da Madalena, mais uma vez, reserva-se a ficar como alternativa parar quem quer 

circular naquela zona, utilizando o automóvel. 

Seja como for, as suas características arquitetónicas e a sua memória cultural, 

continuará bem evidente, ao longo de toda a rua. 
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Ilustração 17 - Baixa Pombalina de Lisboa. Planta atual. Fonte: eco.sapo.pt, 2020 

Os edifícios desenvolvem-se, na sua generalidade em três pisos para habitação, R/c 

para comercio e ainda águas furtadas, muito tradicionais na arquitetura Pombalina.  

Em cada piso (Ilustrações 18 e 19) distribuem se dois apartamentos, uma escada 

comum, geralmente centrada na planta, a zona de serviço situa-se normalmente para 
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a parte de trás do edifício, enquanto os quartos e as salas se situam virados para a 

fachada principal.  

Os apartamentos são geralmente idênticos, um de maiores dimensões do lado 

esquerdo e outro menor do lado direito, ambos com múltiplas divisões interligadas 

entre si por portas. Circulando- se entre cada uma delas, como se de um único espaço 

se tratasse. No R/Chão, existem dois espaços comerciais e a porta de entrada para os 

vários pisos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 18 - Alçados de alguns edifícios da Rua da Madalena. Fonte: Santos, V., 1994 

As fachadas dos edifícios possuem um desenho simples, com características 

neoclássicas, mas despedias de adornos, considerados não essenciais para a sua 

leitura. 

O ritmo é fortemente monotonal, se estivéssemos a falar de música, apenas quebrado 

entre as ruas principais e as secundárias, uma vez que a altura e o número de pisos 

variam entre ambas. As larguras das ruas acompanham a importância dos edifícios e 

do desenho da própria fachada, que muito embora sejam iguais entre si, em alguns 

edifícios situados nas ruas mais importantes, foram aplicados alguns adornos, embora 

sempre muito discretos. 
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Ilustração 19 - Plantas, exemplo, de layouts de plantas da Baixa Pombalina. Fonte: Mascarenhas 2009 

 

Ilustração 20 - Plantas, exemplo, de um dos edifícios da Rua da Madalena. Fonte: Santos, V., 1994 

Este conjunto urbano, situa-se numa zona de vale aluvial, entre os montes do castelo 

a Este e o do Convento de São Francisco a Oeste (Figura 21) e a Norte localiza-se o 

Martim Moniz, nesta zona existe uma comunidade multiétnica, que, entretanto, 

começaram a abrir negócios dos mais variados tipos, onde os produtos são 

predominantemente de cada pais de origem dos respetivos proprietários. Estes 

negócios por si só descaracterizaram por completo este espaço, tornando-o, agora, 

tradicional.  



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 111 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 21 - Colina do Castelo vista do Martim Moniz. Fonte Miguel Pinto, 2010 

 

O Martim Moniz está equipado com um dos maiores parques de estacionamento 

subterrâneo da zona da Baixa, em conjunto com o da Praça da Figueira, e, o mais 

recente que foi construído junto à Casa dos Bicos, na Praça das Cebolas. Este fator 

reveste-se de importância estratégica porque irá resolver o problema do 

estacionamento da própria Rua da Madalena.  

Todas as pessoas que pretendam ir à Rua da Madalena, podem estacionar nesse 

parque de estacionamento, ou num outro qualquer da zona. No entanto a construção 

de um silo automóvel, dentro de um dos edifícios, mantendo as fachadas exteriores, 

também poderia ser uma hipótese viável, muito embora tenhamos abandonado essa 

ideia, uma vez que o intuito é reconstruir ou recuperar os edifícios existentes, e para 

construir um silo, teríamos que demolir parte do interior e apagar a memória desse 

mesmo edifício.   



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 112 

  

 

De referir que o novo plano rodoviário da Baixa, para além de alargar alguns passeios, 

irá reduzir drasticamente o acesso a esta zona através da utilização do automóvel, 

privilegiando os transportes não poluentes. 

A Baixa de Lisboa foi projetada e organizada segundo uma malha regular e 

geométrica com base em três pentágonos. Dois na zona da Baixa e um terceiro na 

zona da Praça do Comercio (Santos. V., 1994).  

A Sul e a Norte existem edifícios semelhantes, todos com características da 

arquitetura Pombalina. A Este situa-se a Travessa da Madalena, que é anterior ao 

Terramoto de 1755. 

O nome da Rua da Madalena provém da sua proximidade à Igreja de Santa 10Maria 

Madalena, perto da Cerca Moura, construída em 1164 perto de um antigo templo 

romano dedicado a Cibeles, a mãe de todos os Deuses.  

A Igreja da Madalena foi reconstruída após um incêndio em 1363; em 1512 e, em 

1600 foi parcialmente destruída por um ciclone. Após o terremoto 1755, foi novamente 

reconstruída, mas desta vez em estilo Manuelino e aberta ao público em 1783, no dia 

22 de julho, o dia da festa do padroeiro. 

De acordo com o Olisipógrafo Louis Pastor de Macedo11, esta teria sido a Rua do Arco 

de Nossa Senhora da Consolação. 

Até 1841 a Rua da Madalena não tinha qualquer passeio 12. Hoje, embora seja uma 

rua com um declive muito acentuado, passeios em ambos os lados e também muito 

 

 

10 Manuelino, Manuelino Português, particularmente rico e luxuoso estilo de ornamentação arquitetónica 
com origem em Portugal do início do século XVI. O estilo Manuelino continuou por mais algum tempo 
após a morte de D. Manuel I (reinou de 1495-1521).   
In: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363155/Manueline.  (Consultado a 8 de junho 2015, às 3h). 
11 Louis Pastor de Macedo, nasceu em 23 de fevereiro de 1901 e morreu em 13 de novembro de 1971. 
Ascendência espanhola, pertencida a uma família de comerciantes. Pesquisou, especialmente sobre 
nomes e significados das ruas de Lisboa. In: actas - 1943/1974 - comissão municipal de toponímia de 
Lisboa - CML - 2000 – Lisboa in: actas - 1943/1974 - comissão municipal de toponímia de Lisboa - CML - 
2000 - Lisboa. 
12 Toponímia de Lisboa, in : https://toponimialisboa.wordpress.com/2014/11/18/a-rua-da-igreja-de-santa-
maria-madalena/.(Consultado a 10 de novembro, 2015, às 2h). 
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tráfego automóvel. Esta rua pertence, atualmente, a três freguesias, Madalena, São 

Nicolau e também a de São Cristóvão e São Lourenço. 

Os edifícios são todos idênticos entre si, seguindo um projeto comum, tal como no 

resto da Baixa. Ao nível do rés-do-chão situam-se os espaços comerciais, o primeiro 

andar diferencia-se de os outros andares porque tem janelas de sacada, os dois 

andares em cima, com janelas de peitoril e o quarto andar com janelas tipo águas 

furtadas (França, 1981). Os edifícios no seu todo acabam por ser simples ao nível da 

ornamentação, mas ao mesmo tempo revelam alguma modernidade associada às 

formas planas e simples. No seu interior os azulejos complementam a zona de entrada 

e das escadas, para além de algumas salas, cozinhas e instalações sanitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 22 - Rua da Madalena. Fonte: Santos, V.,1994 

 

Durante os anos 60 a Baixa de Lisboa foi perdendo habitantes e também foi perdendo 

o interesse nomeadamente ao nível do comércio e dos serviços oferecidos, tendo toda 

esta zona se afastado mais para norte da cidade. A degradação dos edifícios da Baixa 

e o abandono de alguns edifícios é evidente ainda hoje, nomeadamente, a Rua da 

Madalena que é uma rua quase secundária em relação às ruas do centro da Baixa.  

Atualmente esta rua é local de passagem para o tráfego automóvel não existindo 
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muitos espaços comerciais ou de serviços.  Em paralelo a Rua Augusta por exemplo a 

cerca de 100 metros da Rua da Madalena é sem dúvida nenhuma, a rua mais 

movimentada e com mais comércio na zona da baixa e também por consequência 

uma das ruas com maior valorização comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 23 - Exemplo da planta do R/C de um Edifício da Rua da Madalena. Fonte: Reaes Pinto. Foto autor desconhecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 24 - Rua da Madalena, Alçados dos edifícios. Fonte: Santos, V.,1994  



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 115 

  

 

Edifícios Pombalinos que até a bem pouco tempo se encontravam completamente 

degradados e abandonados têm paulatinamente sido recuperados, no entanto 

podemos constatar que continua a não existir uma estratégia de modo a atrair mais 

pessoas e mais turistas para esta rua. O investimento tem sido feito, ao longo dos 

tempos, mais na zona central da Baixa, na Rua do Carmo e na Rua Garrett.  

Tal como foi dito anteriormente, a Rua da Madalena mantém os edifícios com as 

características originais, ou seja, o R/C para espaços comerciais, 3 Pisos para 

habitação e as águas furtadas ou as mansardas com características Pombalinas são 

uma constante ao longo da Rua da Madalena tal como em todo o Distrito da Baixa. 

Esta rua serve de charneira entre a zona do Castelo e a Mouraria fazendo igualmente 

a ligação entre a Praça do Comércio e o Martim Moniz.  

Os parques de estacionamento existentes na Praça da Figueira e no Martim Moniz são 

essenciais para o desenvolvimento da Rua da Madalena e para a aplicação do nosso 

conceito ao nosso caso estudo da “Wine Stree”, ou seja, a Rua do Vinho.  

Os utentes terão onde deixar o carro e assim usufruir dos vários espaços comerciais 

dedicados a temática do vinho que se prevê virem a existir nesta zona. Imaginemos 

uma atmosfera quase festiva onde os vários espaços comerciais as tabernas ou 

simplesmente espaços de degustação vão conviver em harmonia com o conjunto e 

com toda a temática existente ao longo desta rua assente nos conceitos da arquitetura 

Pombalina nos azulejos e na estrutura de madeira. 

Rua da Madalena que se encontra descaracterizada ao nível das suas funções 

comerciais, e até mesmo, de algum modo, ao nível das habitações, irá passo a passo 

acabar por se tornar um dos ícones da cidade de Lisboa e nomeadamente da baixa 

pois será mais uma rua temática obedecendo aos preceitos do projeto existente para 

aquela zona criado pelo Marquês de Pombal e por outro lado será também um polo de 

atração turística dando a conhecer um dos principais produtos portugueses que é o 

vinho para além da arquitetura tradicional. 

Atualmente o trânsito automóvel nesta rua é muito intenso levando as pessoas a se 

afastarem desta zona, os espaços comerciais aqui existentes são de algum modo 

demasiado étnicos pelo que a cultura e identidade cultural do nosso povo e de 
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Portugal se perde. Entendemos por isso que nesta rua, no centro e na Baixa apenas 

deveriam existir lojas com características nacionais pois seria uma excelente opção 

para dar a conhecer a nossa identidade e a nossa cultura a todos os que procuram o 

centro de Lisboa, até porque é uma zona de grande afluência turística. 

Lisboa foi frequentada por muitos navegadores provenientes da zona do Mediterrâneo 

e também foi uma das maiores e mais importantes cidades do Império Romano, a sua 

localização junto ao Rio Tejo tornou-se estratégica acabando por se transformar num 

porto comercial onde o comércio e consequentemente a importação e exportação de 

produtos ali se faziam. Por tudo isto a zona da Baixa cresceu e teve cada vez mais 

importância, muitas foram as pessoas que ali habitaram, muitas foram as companhias 

e as empresas que abriram as suas sedes de modo a estarem perto deste eixo 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 25 - Rua da Madalena. Fonte: Luís Pinto, 2017. 

 

Em 2016, habitavam na zona da Baixa cerca de 3000 a 3500 pessoas quase todas 

jovens com curso superior, no entanto teremos também que entrar em consideração 
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com as pessoas que subarrendam quartos ou com as pessoas que vivem em pensões 

ou ainda com os imigrantes (tvi24.iol.pt, 2016). 

De acordo com Manuel Salgado vereador da Câmara Municipal de Lisboa atrair mais 

residentes para a zona da Baixa é um dos principais objetivos do Plano Baixa-Chiado. 

 Para além de atrair mais marcas, lojas, espaços comerciais, indústrias criativas, 

turismo e cultura.  

 

Ilustração 26 - Zona da Baixa de Lisboa. Freguesias. Fonte: Ortofotocartografia de base - IPCC, série 1:10 000, 1998 e INE, 

BGRI, 2001 

 

Esta investigação corrobora com as principais características do Plano Baixa-Chiado e 

por isso mesmo se torna evidente a sua importância e também a sua originalidade. 

Em 2015 Manuel Salgado dizia que não se tratava apenas de atrair pessoas, mas 

também de atrair a construção de novos espaços dedicados à hotelaria. Para além de 
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que entre 10 a 15 anos o número de veículos que circulam na zona da Baixa teria que 

sofrer uma redução muito significativa.  

A zona de Alfama bem perto da Rua da Madalena e vizinha da Baixa é ocupada por 

famílias por gente jovem e também por muitos apartamentos que foram agora 

renovados e que atraem muitos turistas a ali pernoitarem por alguns dias, em 

contrapartida a zona da Baixa ao fim do dia torna-se apenas um local de passagem 

para o trânsito automóvel sendo que algumas zonas se encontram praticamente 

desertas. 

De acordo com Agência Lusa, em 2017, a Baixa tinha cerca de 16 edifícios 

completamente desocupados e 216 ocupados apenas parcialmente. 

Pela sua localização e pelo estado em que se encontra, pela vontade política de que 

algo seja alterado de modo a dinamizar esta zona, o nosso projeto, a nossa proposta 

enquadra-se em pleno nos objetivos de dinamização da Baixa.  

A proposta baseia-se na ideia de desenvolvimento e promoção de uma nova imagem 

para a Rua da Madalena. Imagem, essa, assente numa estratégia de marketing que 

irá de algum modo potenciar o investimento e incrementar o turismo, levando àquela 

rua mais pessoas e por sua vez dinamizando o local. O conceito de transformar a rua 

numa rua temática sobre o vinho nacional, irá fomentar a curiosidade e dar a conhecer 

a todos algumas das nossas melhores marcas de vinho, e servir igualmente de base 

temática para os respetivos projetos de arquitetura. 

As características arquitetónicas dos edifícios da Baixa, com o estilo Pombalino 

sempre presente, o desenho urbano, a localização entre o Rio Tejo e a zona da 

Mouraria junto ao castelo, a atual zona comercial do Martin Moniz e Praça da Figueira 

a Norte e a Praça do Comercio a Sul, fazem com que a Rua da Madalena seja um 

local especial e bem localizado para se acomodarem espaços comerciais e de 

restauração para a venda e promoção do vinho. A rua irá acomodar uma verdadeira e 

autêntica experiência, que irá revelar a memória das antigas adegas, e ao mesmo 

tempo algumas das principais memórias de Portugal, como as casas de fado ou os 

azulejos. À noite o vídeo-mapping levará às fachadas formas decorativas pombalinas, 

com base em composições de azulejos da época pombalina. 
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Com este conceito espera-se vir a dinamizar a arquitetura, promover a cultura e as 

características arquitetónicas portuguesas, da Baixa, abrem se portas a novas formas 

de comércio e promoção turística. Novos apartamentos irão surgir, dos espaços 

remodelados, atraindo mais pessoas a viverem no centro da cidade de Lisboa. 

Estudantes, turistas, empresários entre outros e as marcas portuguesas de vinho não 

se encontram representadas num espaço único, por isso esta será uma boa 

oportunidade para as promover. 

Foi realizado um levantamento sobre a localização de algumas das lojas da Baixa e as 

marcas que representam e chegou-se á conclusão que não existem lojas dedicadas 

ao vinho, com um conceito idêntico ao que se pretende levar a cabo. Existem alguns 

estabelecimentos que vendem vinho, mas não como um conceito exclusivo. 

 

Ilustração 27 - Malha regular da Baixa de Lisboa, localização de alguns espaços comerciais. Fonte: Luís Pinto, 2018. 

 

Observou-se que a maioria dos espaços comerciais se situam na Rua Augusta, 

Terreiro do Paço e junto ao Elevador de Santa Justa, estes lugares são igualmente 

fonte de atração para visitantes, e por conseguintes zonas com maior movimento. 

Tomando em consideração a localização dos espaços comerciais e os pontos de 

interesse da Baixa, podemos concluir que a Baixa como produto turístico se divide em 
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quatro áreas fundamentais (Ilustração 28) caracterizadas pelas suas diferenças 

relativamente à movimentação das pessoas e à densidade populacional nas ruas da 

Baixa, representadas na figura em baixo, que são as seguintes: áreas 

governamentais, áreas de interesse turístico, áreas onde os mais jovens se 

concentram e áreas com menos movimento ou apenas zonas de passagem.  

A Rua da Madalena, tem pois sofrido com várias alterações ao nível da sua ocupação, 

passando de uma zona comercial e de habitação, para uma zona com características 

muito étnicas e que em nada se compatibiliza com a ideia inicial do projeto Pombalino, 

nem com o que se espera encontrar naquela zona. Talvez por isso mesmo, a rua se 

encontre vazia, e tornando-se quase que apenas num local de passagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 28 - Malha regular da Baixa de Lisboa, localização de alguns espaços comerciais. Fonte Luís Pinto, 2018. 

 

1) Área para funções governamentais e financeiras (polícia, bancos) marcadas 

em azul. 

2) Principal área turística está marcada em vermelho. Muitos pontos de interesse 

turístico ao longo das ruas, lojas de luxo ou de marcas conhecidas, zona muito 

ativa nas ruas e praças. 

3) Área onde se concentram, principalmente, jovens. Está marcada a verde. Zona 

muito ativa, com muitas marcas conhecidas, espaços de restauração. 



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 121 

  

 

4) Área com ruas menos ativas, bastante calmas, comércio de pequenas 

dimensões e maior número de edifícios vazios e instalações. Marcada a 

laranja. 

 

Foram contabilizados, em 2018, não zona da Baixa, cerca de 150 espaços comerciais 

de restauração e bebidas, outros 150 relacionados com lojas de roupa, 65 lojas 

vocacionadas a lembranças para turistas, cerca de 60 unidades hoteleiras , 

evidenciando abaixo de 20 o numero de bancos ou agências bancárias, mas o que 

acabou por realçar é que mais de 80 espaços encontram se devolutos ou 

abandonados, o que por si só evidencia o desinteresse e a pouca atratividade da 

Baixa, como ponto de interesse para compras ou para negócios, apenas as unidades 

hoteleiras aumentam de dia para dia. 

Após a análise realizada no centro de Lisboa, no que respeita à movimentação de 

pessoas, da localização de espaços comerciais e de pontos de interesse turístico, 

identificaram-se quais são os espaços sem interesse, e, que não revelam nenhum tipo 

de atratividade para os turistas ou até mesmos para os residentes na cidade de 

Lisboa, e, quais são os espaços sem uso efetivo de ocupação comercial ou 

habitacional, ou seja as áreas mal aproveitadas ou abandonadas, destacando-se a 

Rua da Madalena com uma utilização muito assimétrica e sem grande oferta ou 

interesse, estando transformada numa rua de passagem e atualmente aberta à 

especulação imobiliária, onde novos investidores adquirem imóveis e transformam-nos 

em unidades hoteleira, ou em apartamentos para rendimento e estadias de curta 

duração. 

O modo como estas áreas podem ser melhoradas e se tornarem mais atrativas, passa 

diretamente pela existência de um conceito que produza e tenha a capacidade de 

unificar as maracas e os espaços comerciais da Baixa de Lisboa, utilizando as pré-

existências da arquitetura Pombalina, e a metodologia inicial, em que as ruas foram 

organizadas por temas e tipologias de negócio.  

 O conceito que se encontra subjacente à proposta apresentada nesta tese, e, que 

julgamos ter a capacidade de atrair, e unificar, é a “ Rua do Vinho”, deste modo 

esperamos que esta rua atraia mais visitantes, novos equipamentos podem surgir e 

com isto se mantenha viva a memória do conceito inicial da Baixa com ruas temáticas. 
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Na edição online do Jornal Destak (2015)13 encontrou-se alguma informação sobre a 

densidade populacional da Baixa, pode-se ler que a Baixa de Lisboa já se encontra a 

recuperar população, de acordo com um levantamento realizado em 2011 e que se 

encontra descrito no CENSUS, apontam para um aumento de 20 %, a cidade tem 

recuperado população, especialmente devido ao equipamento que tem ajudado a 

dinamizar e atrair mais pessoas a esta zona da cidade . As zonas mais envelhecidas, 

encontram-se agora recuperadas, criando atmosferas diversas e atrativas, por 

exemplo o Martim Moniz, que até há pouco tempo era uma zona de submundo 

dedicado à droga e prostituição, e agora se tornou numa área típica, procurada por 

turistas e locais. Surgiram novos espaços de restauração, modernizaram-se outros, e 

muitas atividades de rua são igualmente promovidas nesta zona. A câmara Municipal 

tem, ao longo dos tempos, desenvolvido planos de reabilitação destes espaços e 

destas zonas mais envelhecidas e históricas tendo em vista a reversão do abandono 

que se tem vindo a verificar, por parte dos habitantes locais, que começaram a 

procurar outras zonas em prol destas.  

Estimava-se em 2011, no CENSUS, que a população de Lisboa era de 545,245 

habitantes, o que correspondia a cerca de 19 000 pessoas a menos do que 10 anos 

antes. Mas apesar da redução do número de habitantes, a oferta de habitações 

continuava a crescer atingindo as 322,585 casas, o que correspondia a mais 30,000 

do que em 2001. As atividades terciárias ocupam desde há muito tempo o centro da 

cidade, no entanto, desde os anos 60 que muitos escritórios e espaços comerciais tem 

se movido para Norte da cidade. A Baixa foi perdendo funções e consecutivamente 

atratividade. 

Um dos aspetos mais atrativos de Lisboa, no geral, é a sua localização geográfica, 

junto a Rio Tejo e o seu porto com capacidade para grandes navios e barcos, que 

desde há muitos séculos ali se dirigem, como porta de entrada no Continente Europeu 

para trocas comerciais, e também como porto de abrigo. As ruas da Baixa acabaram 

 

 

13
 “A Baixa da cidade de Lisboa já começou a recuperar população, segundo os dados preliminares do 

CENSUS 2011, que apontam para subidas iguais ou superiores a 20 por cento em freguesias como Santa 

Justa E São Nicolau.”  Destak/Lusa, http://www.destak.pt/artigo/99855, consultado a 13 de maio, 2015. 
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por se adaptar a esta evidência e o comércio naturalmente ali acabou por florescer. 

Em paralelo muitos edifícios administrativos foram aparecendo, ligados a atividades 

financeiras ou outras mais singulares ou políticas, como por exemplo os ministérios 

governamentais. Desde a idade média que existem relatos da presença de 

estrangeiros, principalmente comerciantes, que acabavam por se fixar nesta cidade. O 

porto de Lisboa continuou até hoje a ser a principal porta de entrada e de saída de 

mercadorias. (Saraiva, 2001).  

 

3. A BAIXA. EXEMPLOS EM PORTUGAL DE ESPAÇOS COMERCIAIS 

TRADICIONAIS E DEDICADOS AO VINHO. 

Desde a crise económica que surgiu em 2007/2008, a Baixa de Lisboa perdeu muitos 

espaços comerciais, no entanto surgiram novos espaços comerciais com um design 

mais atual e também a procura da memória e da identidade cultural da Portugalidade. 

Ou seja, com lojas com características fortemente tradicionais viradas para o turismo 

(Ilustração 22 e Ilustração 23), realçando a identidade e a memória cultura local, aqui 

os produtos nacionais são uma constante, até porque os turistas já se habituaram a 

visitar a Baixa, sabem que para além da arquitetura tradicional Pombalina é também o 

local onde podem encontrar produtos nacionais.  

Na proposta de Regulamento que protege a zona da Baixa Pombalina, no que respeita 

a possíveis intervenções, a acontecer na zona da Baixa, no capítulo 3º secção 1, que 

se refere aos critérios para a ocupação funcional de espaços públicos, podemos ler no 

artigo 36º o seguinte: “É interdita a introdução ou a manutenção de infra estruturas ou 

elementos de mobiliário urbano e da publicidade exterior que descaracterizem a leitura 

morfológica ou que interfiram com os enfiamentos perspéticos e simbólicos na "Área 

da Baixa Pombalina". Após a leitura deste artigo conclui-se que o conceito e proposta 

apresentados para o caso de estudo da Rua da Madalena se enquadram no espírito 

do que é defendido, onde é nossa primordial intenção manter as características da rua 

e o seu conceito iniciais os seus edifícios com as respetivas características tradicionais 

subjacentes a ideia de estilo Pombalino, para isso o conceito de desenhar uma rua 

virada para a temática do vinho assenta no mesmo conceito que se encontra 

espelhado no Artigo 36, conforme se pode ler no paragrafo anterior.  
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Ilustração 29 - Rua Augusta, Casa Portuguesa do pastel de bacalhau. Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 30 - Rua Augusta, Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Fonte: Luís Pinto, 2015 
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Também, João Mascarenhas, sobre a Reabilitação Urbana Baixa Pombalina, refere 

que: “[…] A afirmação da Baixa Pombalina e do Chiado como um grande centro 

dinâmico e identitário da cidade de Lisboa deve tomar como base as suas 

especificidades próprias, como centro urbano de primeira relevância, e deve ser 

integrada numa estratégia global baseada num policentrismo planeado e ativo.” 

(Mascarenhas, 2005, p.9) 

Tal como no conceito subjacente ao projeto original da Baixa Pombalina, as ruas eram 

organizadas sobre temáticas de negócio, assim como a Rua do Ouro a Rua da Prata 

ou a Rua dos Fanqueiros, no caso da Rua da Madalena propõe-se utilizar o mesmo 

conceito mantendo a mesma memória e a mesma identidade, mas desta vez com um 

tema virado para o turismo - Rua do Vinho. 

Julga-se que ao projetar e reabilitar, transformando uma rua, como a que se propõem, 

dedicada ao tema do vinho, ir-se-á conseguir atrair para o local, a construção de mais 

hotéis e de unidades hoteleiras, para além de virem a surgir novos apartamentos, 

remodelados ou reconstruídos, para empresários e possivelmente para estudantes, 

induzindo num aumento populacional da Rua da Madalena, o movimento irá aumentar 

e por sua vez tornar esta zona mais animada e movimentada, tanto por turistas, como 

pelos novos habitantes.  

Será necessário que seja elaborado um plano específico para esta rua, de modo a 

manter a obrigatoriedade de proteger as pré-existências e de todos os intervenientes 

abraçarem o mesmo conceito com vista a rentabilizar as infraestruturas comerciais 

existentes no local e dinamizando as novas. 

Aliás, vale a pena lembrar que regras próprias para a Baixa já existiam, desde a sua 

construção original.  

“As fachadas também seguiam num anonimato cromático pintadas de ocre ou “jalde” e 

era ainda proibido, de acordo com o alvará de 16 de junho de 1759, “todo o elemento 

decorativo ou utilitário saído das paredes: degraus, consolas, mísulas para vasos de 

flores, nas janelas, e até gelosias e argolas para prender os cavalos” (França, 1987, 

p.181). 
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Na primeira metade de 2014, Lisboa já tinha ganho cerca de quatro milhões de 

turistas. O turismo faz mover a economia nacional e local, mas também faz a cidade 

em si mesma mover-se, ou seja, o aumento da procura, pelos turistas, de produtos e 

espaços construídos com características da nossa identidade cultura, provocam um 

aumento generalizado de novas construções, reabilitações e alterações a espaços 

contruídos e principalmente em zonas históricas, como por exemplo, o Bairro Alto, a 

Moraria, Alfama ou a zona da Baixa Pombalina. Surgindo, assim, hotéis, hosteis e 

muitos apartamentos para arrendamento local e destinados principalmente aos 

turistas, em paralelo surgem espaços comercias e de restauração de cariz 

marcadamente português. 

É por isso necessário e relevante transformar a Rua da Madalena num lugar mais 

apelativo e interessante de modo a despertar o interesse dos turistas e dos habitantes 

de Lisboa, sem esquecer a identidade e a memória cultural do passado histórico do 

local, mantendo os edifícios da Baixa Pombalina como um ícone da cidade tanto peals 

suas características arquitetónicas como pelas suas características construtivas. 

Propomos, desse modo, que por um lado o tema subjacente ao conceito de projeto 

assente na ideia de uma “Wine Street” e por outro lado aplicando as formas e as cores 

que implicam num estado de espírito associado à boa disposição individual e coletiva 

de todos os que por ali passem.  

Os projetos deverão ter em consideração os resultados obtidos na investigação 

realizada ao longo dos últimos anos, sobre o significado das cores e das formas. Com 

nestas orientações espera-se redinamizar a rua e promover um conceito único, 

constante e unificador de todos os espaços construídos nesta zona criando-se uma 

atmosfera mais poderosa e facilmente entendível por quem utilizar estes espaços 

comerciais e habitacionais, sentindo-se a diferença e ao mesmo tempo curiosidade 

pela novidade.  

Prevê-se que esta proposta possa servir de base para complementar os planos de 

salvaguarda existentes para a zona da Baixa, mas incluindo, agora, mais atenção 

sobre a Rua da Madalena e as suas potencialidades. 

A Câmara Municipal de Lisboa tem neste momento a decorrer o início das obras de 

restruturação do trânsito automóvel dentro da cidade de Lisboa, e nomeadamente na 
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zona da Baixa. Este plano (Ilustração 31) visa retirar cerca de 40 mil viaturas da 

100mil que diariamente atravessam esta zona, criando mais passeios, ou seja, zonas 

pedonais, e facilitando o acesso aos transportes públicos, carros elétricos e bicicletas. 

Esta transformação na Baixa de Lisboa entrará em vigor em agosto de 2020, de 

acordo com o jornal Público, estende-se da zona do Rossio à Praça do Comércio, Rua 

do Alecrim à Rua da Madalena, nestas áreas apenas poderão circular veículos 

autorizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 31 -Plano de circulação automóvel na Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC). Fonte: Câmara 

Municipal de Lisboa/Publico, 2020 

 

Este plano, Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC), visa 

principalmente reduzir as emissões de dióxido de carbono na cidade de Lisboa, 

espera-se que esta redução atinja as 60 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. 
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No entanto a Rua da Madalena não terá nenhuma restrição à circulação, o que mais 

uma vez, implicará numa desvalorização das potencialidades desta rua, em relação a 

todas as outras da Baixa14. 

No Shifter, online, de 31 de janeiro de 2020, o jornalista Mário Rui André, transcreveu 

numa noticia as palavras do atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

Fernando Medina, onde se referiu que “(…) os modelos internacionais são bons para 

inspiração mas são maus para cópia”, acrescentando que Lisboa adotou um modelo 

ajustado à sua cidade e reforçando que um dos objetivos passa por criar mais vida, 

comércio e trabalho na zona da baixa (…)”15. 

Mais uma vez, ao longo da sua história, esta rua acaba por se transformar numa zona 

de circulação e é lhe retirada a sua importância estratégica e geradora de dinâmicas, 

uma vez o excesso de tráfego automóvel poderá demover as pessoas de circularem 

nesta zona para além de, eventualmente, aumentar os níveis de poluição neste 

espaço. No entanto, o conceito que se pretende aplicar aqui, continua a ser motivador, 

uma vez que irá fortalecer esta rua, como uma marca forte da zona da Baixa. 

Agora, mais do que nunca, a Rua da Madalena necessita de um projeto autónomo, e 

que atraia mais pessoas para esta rua, até porque, por um lado, se espera um 

incremento do número de visitantes na zona da Baixa e em paralelo um maior 

aumento do tráfego automóvel na Rua da Madalena e por outro lado, também a ideia 

de utilizar o vídeo-mapping como elemento dinamizador da rua, será uma boa solução, 

porque também quem por ali passa pode usufruir momentaneamente, dessa 

atmosfera. 

O valor imobiliário dos imóveis tem sofrido alterações ao longo dos tempos, mas 

depois deste plano e com o aumento do número de visitantes, espera-se que o valor 

ou se mantenha ou seja superior, pois irá aumentar a procura. Estamos na altura limite 

 

 

14 https://www.publico.pt/2020/01/31/local/noticia/camara-lisboa-tira-carros-baixa-avenida-liberdade-
1902407 Artigo de: João Pedro Pincha, 31 de janeiro de 2020, 11:54 atualizado a 31 de janeiro de 2020, 
15:00, consultado no Jornal Publico, online, em 5 abril de 2020, às 11h. 
 
15 https://shifter.sapo.pt/2020/01/nova-baixa-de-lisboa/ Artigo de: Mário Rui André, 31 de janeiro de 2020, 
consultado online, em 5 abril de 2020, às 11h. 

https://www.publico.pt/2020/01/31/local/noticia/camara-lisboa-tira-carros-baixa-avenida-liberdade-1902407
https://www.publico.pt/2020/01/31/local/noticia/camara-lisboa-tira-carros-baixa-avenida-liberdade-1902407
https://shifter.sapo.pt/2020/01/nova-baixa-de-lisboa/
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para não deixar esquecer a Rua da Madalena, como parte da Baixa Pombalina e como 

charneira entre a Mouraria e a Baixa. A região de Lisboa continua a dominar o valor 

por m2, tanto para a aquisição de imóveis como também para o arrendamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 32- Índice médio do valor dos imóveis em Portugal., Fonte: Destaque-online, 2019 

 

Os edifícios envelhecidos pelo tempo, como os degradados por falta de conservação, 

terão a oportunidade de serem renovados e com isto o valor imobiliário da rua, dos 

edifícios, dos apartamentos e dos espaços comerciais serão incrementados 

exponencialmente, uma vez que para além das questões meramente estéticas um 

fator cultura será associado aos valores intangíveis da rua. Este Fator Cultura (FC) de 

acordo com um inquérito realizado corresponde cerca de 13% do valor final para cada 

um dos imóveis. Como consequência, em paralelo novos empregos podem surgir e 

uma melhor qualidade de vida será oferecida aos novos habitantes, uma vez que, 

atualmente, praticamente ninguém habita neste local, no entanto o valor médio por m2 
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para o mercado de arrendamento ou de compra e venda, tem vindo a crescer, sendo a 

zona da Baixa uma das mais caras da região de Lisboa. 

Muitas têm sido as obras de remodelação e alteração aos edifícios ali existentes, mas 

atualmente graças ao aumento da procura e do interesse turístico sobre a zona da 

Baixa e ainda com novas possibilidades de financiamento, pode-se verificar que já 

existem muitos edifícios reabilitadas, embora quase todos para unidades hoteleiras e 

para espaços comerciais. No fundo todos entendem o potencial da Baixa, mas o que 

se lamenta é que não exista um conceito organizativo subjacente ao investimento e à 

recuperação da Baixa como um todo, continuando os projetos a serem independentes 

uns dos outros, tal como tem vindo a acontecer desde há muitos anos. Claro que 

existem planos de salvaguarda, como aliás já falámos sobre eles, mas após a leitura 

destes planos a preocupação mantém-se quase sempre ao nível de manter as 

características do existente e com considerações sobre métodos e regras para a 

recuperação dos edifícios. Ficou igualmente salvaguardado que a Baixa necessita de 

investimento e dinamização, mas não foi indicado nenhum caminho especifico apenas, 

por isso mesmo, esta tese pode servir de base para uma discussão mais alargada 

sobre o modo como se pode promover e atrair mais pessoas para esta zona da cidade 

e ao mesmo tempo mantendo as características da Baixa sem adulterar na realidade 

nenhum dos edifícios. A diferença é que atualmente quase todos os projetos são 

direcionados para a hotelaria ou apartamentos turísticos. 

A rua continua a ser um lugar de emoções, tanto do lado de quem lá habita ou 

trabalha e a sente como sua, repleta de memórias, tanto para quem lá passa e a vê de 

fora, a interpreta de acordo com as suas vivências pessoais. 

João Pedro Silva Nunes e Luís Vicente Baptista (2008) num texto sobre a identidade e 

características da rua, refere que “…para continuarem a assegurar funções de 

circulação e convivência, as ruas (a fortiori, as cidades) devem, na perspetiva de 

Jacobs, apresentar três qualidades fundamentais. Primeiro, deve existir uma 

demarcação entre os espaços públicos e privados. Segundo, a rua deve ser olhada 

através dos “eyes of the Street”; olhos que devem ser os dos proprietários naturais da 

rua – comerciantes, residentes, frequentadores habituais, entre outros. Terceiro, o 

fluxo de utilizadores da rua e do passeio deve ser contínuo, quer para que haja maior 

número de olhos na rua, quer para que haja interesse em olhar para a rua.” 
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A Rua da Madalena, ao longo dos tempos foi palco de grandes transformações 

sociais, ocupada por vários tipos de pessoas, entre comerciantes e homens de 

negócios, passando posteriormente para uma dimensão mais de bairro que a pouco e 

pouco foi sendo abandonado e reocupada em parte por algumas atividades comerciais 

e terciárias, escritórios, gabinetes médicos, etc. Atualmente, e após um grande 

período de degradação, a rua tem sido procurada por investidores que pretendem 

gerar lucros com o turismo, através do alojamento local e de unidades hoteleiras. Para 

além disso, surgem nas agências imobiliárias, alguns apartamentos renovados, que 

são colocados à venda por valores muito altos, não sendo esta uma das zonas mais 

caras da cidade de Lisboa. 

Ao longo dos últimos anos foram executadas algumas obras de alteração a alguns dos 

edifícios, e, se por um lado ajudaram a manter viva a rua, por outro a rua foi se 

tornando cada vez mais distante do seu conceito original, Pombalino. 

Uma coisa é certa, a Rua da Madalena, tal como toda a zona da Baixa, embora 

sofrendo por uma grande falta de cuidado na sua manutenção e promoção, e, embora 

as suas características comerciais tenham sido quase que abandonadas, com o 

desaparecimento de muitas lojas tradicionais, nunca foi esquecida na cabeça dos 

lisboetas ou de qualquer português, a Baixa sempre foi a Baixa, um ícone nacional. 

Atualmente denota-se uma maior preocupação pela proteção generalizada do 

património e as pessoas estão igualmente mais educadas nesse sentido.  

Sente-se, apesar de alguma impotência em fazer alguma coisa, que a maior parte das 

pessoas entende o sentido e a importância sobre o que é o património e porque deve 

ser defendido. 

A revitalização da Rua da Madalena e a possibilidade de proteger o seu edificado com 

todas as suas características e preexistências pombalinas, acabam por ser 

fundamentais, para que não se adulterem mais edifícios ou que sejam reinventados 

em dissonância com as memórias da cultura local. 

A maior preocupação é, realmente, em proteger essa identidade tão marcante nas 

memórias coletivas de todos os portugueses, e, principalmente dos que vivem em 

Lisboa.  
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Só assim, se entende, que o passado possa coexistir com o presente abrindo portas 

para um novo discurso no futuro. Discurso esse, que se apoiará nas premissas do 

passado.  

Por isso a necessidade de preservar e voltar a dinamizar esta rua. Trazer mais 

pessoas para o centro da cidade, vivenciarem experiências culturais, lúdicas e ao 

mesmo tempo terem o prazer de visitar os espaços comerciais, que novamente, serão 

organizados de uma forma sistemática, com base num conceito unificador das 

tipologias de comércio que se propõe ao longo desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 33 - Alçado com alteração de um edifício da Rua da Madalena. Exemplo de um projeto de remodelação, realizado em 1992. 
Fonte: Reaes Pinto. Foto autor desconhecido. 

 

A Rua da Madalena continua a ser um dos eixos principais da zona da Baixa, a sua 

posição estratégica, ainda hoje a leva ser considerada como uma charneira entre a 

própria baixa, com ruas espelhadas numa malha ortogonal, e o acesso privilegiado 

para a zona da mouraria. Quando alguém visita esta zona, sente a diferença entre 

uma zona plana da de rua largas e uma outra zona com rua sinuosas, com traçado 

medieval, que se situa em toda a zona da moraria. A Rua da Madalena tem sido, 



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 133 

  

 

quase sempre vista como uma rua de passagem. Os seus edifícios continuam a ser 

elegantes e a conferir ao local uma característica muito própria, de cariz histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 34 - Planta inicial de um do piso de um edifício da Rua da Madalena. Exemplo de um levantamento do existente, realizado 
em 1992. Fonte: Reaes Pinto. Foto autor desconhecido. 

 

É necessário um cuidado acrescido sempre que se venha a intervir num dos edifícios 

da Rua da Madalena, evitando o que aconteceu em alguns casos pontuais, onde  

foram utilizados materiais que não se adequam as pré existências, interagindo 

negativamente com a estrutura existente e com o desenho arquitetónico tanto ao nível 
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do interior como ao nível das fachadas. Manter a identidade cultural é essencial, e 

assim, mesmo alterando a função, as memórias devem ser mantidas e preservadas.  

O vídeo-mapping será por um lado um meio de intervir sem afetar as preexistências, 

mas criando uma ilusão de real, para além de disseminar outras formas de expressão 

artística da portugalidade. No fundo, a aplicação do conceito que aqui se propõe, 

sobre o tema do vinho, e ainda, com especial atenção aos jogos de formas 

geométricas de cores e de texturas, não irá impedir que a Rua da Madalena seja 

reabilitada. O que se espera, por um lado é que a rua se transforme de uma forma 

organizada e que este conceito se transforme num valor a acrescentar à rua. Por outro 

lado, que implique numa reorganização da rua do ponto de vista do comercio, onde 

todos os espaços comerciais espelhem o conceito e com isso venham a retirar 

benefícios e a atrair mais pessoas para aquela zona da cidade. 

Aliás, ninguém estava a contar com mais uma crise, e esta desta vez, provocada por 

um vírus, que para além das pessoas terem sido obrigadas a permanecerem o 

máximo de tempo possível dentro de casa, também acabou por alterar os hábitos 

sociais e de socialização entre os habitantes da cidade e os turistas. Por isso mesmo, 

estas atividades associadas à arquitetura que a rua tem, o estilo Pombalino que ao 

longo dos tempos permanece inalterado do ponto de vista do seu valor patrimonial e 

histórico, e ainda, ao tipo de comércio que se espera que venha a acontecer, irá 

promover novamente a vontade de sair e de contemplar a rua como um todo, com 

atividades dentro e fora dos espaços comerciais. 

A Rua da Madalena proporciona as condições ideais para se aplicar este conceito, 

para além das suas características topográficas, com um declive acentuado, 

despertando a curiosidade pelo que se passa do outro lado do declive e ao mesmo 

tempo não dando a sensação de ser uma rua tão longa como é na realidade. 

A Rua da Madalena continuará a ser uma rua de charneira entre a Baixa e a Mouraria, 

por isso mesmo terá a capacidade de atrair as pessoas que se deslocam entre uma 

zona e a outra. 
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Ilustração 35 - Planta de um projeto de alterações num edifício da Rua da Madalena, realizado em 1992. Fonte: Reaes Pinto. Foto 
autor desconhecido. 

 

Desde 2015, cerca de 15 novas unidades hoteleiras abriram portas. São hotéis de 

quatro e cinco estrelas, correspondendo a mil novos quartos, sabemos que até aos 

dias de hoje este número não para de crescer. 

Não existe, na zona da Baixa, de acordo com o nosso ponto de vista nenhuma outra 

rua com possibilidade de intervenção tão generalizada, uma vez que, grande parte dos 

edifícios se encontram ainda abandonados, possibilitando uma maior adequação ao 

futuro projeto e ao modo de construir proposto ao longo desta tese.  

Em paralelo, já se encontram a ser promovidos alguns edifícios, restaurados com 

apartamentos renovados (ilustrações 35 e 36), embora com um preço por metro 

quadrado a rondar os seis mil euros.  

Esta zona da cidade é realmente uma das mais caras devido ao grande aumento da 

procura de apartamentos, alguns para investimento na área do turismo, outros virados 

para o investimento estrangeiro. 
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Ilustração 36 - Novos apartamentos, remodelação de fachada. Número 129-137 da rua da Madalena. Fonte: Porta da Frente. 2015 

 

A maior parte dos edifícios, embora tenham mantido as pré-existências principais, 

acabaram por sofrer obras de alteração ao nível dos seus interiores. Algumas obras 

implicaram em alterações ao nível do desenho das plantas dos vários pisos, de modo 

a acomodar as exigências de conforto atuais, mas que acabaram por implicar numa 

desconfiguração das tipologias existentes, e do modo como o projeto inicial tinha sido 

desenhado e pensado. 

As novas obras atraem cada vez mais pessoas para o local, se bem que na sua 

grande generalidade, não se trate de investimentos para habitação, mas sim para 

estadias de curta duração. 

Existe uma grande procura, no mercado atual, de espaços em zonas históricas e 

emblemáticas, para alojar cada vez mais turistas. Seja como for, a Baixa atrai cada 
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vez mais pessoas, mas o comércio continua a estar muito disperso e sem um conceito 

específico.  

 

Ilustração 37 - Novos apartamentos, remodelação interior. Número 129-137 na rua da Madalena, Fonte: Porta da Frente. 2015 

Em 2015, na Euronews, numa notícia João Cotrim Figueiredo dizia que “Um investidor 

com duzentos mil euros consegue comprar um apartamento, investir na sua renovação 

e colocá-lo no mercado de arrendamento temporário e esperar um retorno com um 

aumento na ordem dos dois dígitos”16. Hoje o valor de mercado será já bem superior, 

uma vez que o valor por m2 se situa em cerca de 4500 euros, para a zona da Baixa. 

Algumas agências imobiliárias encontram-se a vender apartamentos novos 

recentemente renovados como é o caso do edifício localizado entre o número 129 a 

 

 

16 João Cotrim Figueiredo foi Presidente do Conselho-Diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016 
e em 2015 foi eleito vice-presidente da European Travel Commission. 
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137 da Rua Madalena. Esta agência, em 2015, destacou o edifício como estando no 

coração da Baixa Pombalina enfatizando o luxo e o bom gosto distribuído ao longo de 

dezanove apartamentos localizados em oito pisos com as tipologias T1 e T2 e 

espaços comerciais ao nível do R/C. Esta agência valoriza ainda a oportunidade de 

em se viver num edifício do século XVIII aliando a funcionalidade moderna em perfeita 

harmonia com as pré-existências, salientando igualmente a potencialidade residencial 

ou de negócio.17 

Surgem todos os dias novas obras de remodelação ou de alteração, e os antigos 

apartamentos, são transformados em novos apartamentos, na generalidade para 

arrendamento temporário ou para turismo, mas também surgem opções de compra, 

muito embora a preços muito altos por metro quadrado. Na Baixa Pombalina surgem 

todos os dias novos espaços comerciais abrindo portas e dando conhecer novas 

marcas e produtos nacionais tal como a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau que 

abriu portas a 1 de maio de 2015 vendendo cerca de 150 pasteis de bacalhau por hora 

(ilustração 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 38 -Terreiro do Paço, vista interior do Museu da Cerveja. Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

 

17 Esta Agência Imobiliária, “Porta da Frente”, foi selecionada pela prestigiada marca Christie's 
International Real Estate para representar Portugal nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. 
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O pastel de bacalhau é um exemplo de uma comida típica portuguesa muito procurada 

pelos turistas tornando-se num grande negócio e num grande sucesso neste 

momento. Esta marca vai ao encontro do que os habitantes locais e os turistas 

procuram. 

Outro exemplo é o do Museu da Cerveja situado no Terreiro do Paço. Aqui produzem 

cerveja artesanal e comida tradicional portuguesa sendo mais um exemplo de um 

restaurante que atualmente está na moda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 39 - Terreiro do Paço, óleo artístico sobre tela, de Caterina Ponti. Fonte: Miguel Pinto, 2015 

Existem outros exemplos e outras marcas que associam o conceito das padarias 

tradicionais e da cortiça, por exemplo. 

A distribuição harmoniosa dos edifícios Pombalinos organizados ao longo de ruas 

temáticas do ponto de vista do comércio conferem um fator de atratividade ao local.  

A organização natural e harmoniosa do projeto da construção original da Baixa 

Pombalina, oferece uma mais-valia à cultura e à memoria da identidade 

socioeconómica e cultural, desde o século XVIII até aos dias de hoje, para além da 

relação que esta zona tem com o Rio Tejo e as Sete Colinas em seu redor, 

correspondendo aos standards da União Europeia no que respeita as características 

culturais e paisagísticas a serem protegidas. 

A Câmara Municipal de Lisboa realizou em 2004 o pedido de inclusão na lista 

indicativa nacional para candidatura a património mundial e na página 60 deste 

documento, podemos ler o seguinte: ”[…] a Baixa deve ser considerada como ela 
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verdadeiramente é, ou seja, um sítio histórico monumental por excelência que revela 

uma sobreposição de épocas, vontades e estilos que estão na base da sua 

excecionalidade como fruto de uma civilização.” (CML, 2004, p. 60) Ora é 

precisamente com base nesta ideia que se entende que a atual proposta irá valorizar 

esta zona, sem a descaracterizar, antes pelo contrário, irá até, ajudar a manter vivas 

as memórias e as suas pré-existências, divulgando-as e transformando-as numa mais-

valia. 

A gestão da Baixa Pombalina deverá saber equacionar as modificações introduzidas 

com o tempo, relativamente ao que foi planeado e realmente executado, e integrá-las 

como experiências sedimentares que não afetem a sua integridade e autenticidade. 

Esta proposta prevê manter a atmosfera original com a inclusão do conceito da rua 

associada à ideia do vinho, apenas como conceito de intervenção ao nível dos 

espaços comerciais e do vídeo-mapping, que criará uma atmosfera mais lúdica. Este 

conceito unificador, deverá estar espelhado em todos os espaços comerciais e 

aspetos decorativos tanto interior com exteriores, serão por isso, pequenas lojas 

gourmets, adegas ou restaurantes onde se pode provar o vinho, que vão coexistir ao 

longo da rua. 

Não estando a ser proposta nenhuma intervenção ao nível das fachadas dos edifícios, 

mantendo-se o desenho original. Com isto, pretende-se criar uma zona específica e 

demarcada dentro do espaço da Baixa. Espera-se que, deste modo, esta proposta 

venha a ser a chave e o caminho para o sucesso na atratividade desta rua como 

destino turístico e ao mesmo tempo mantendo e protegendo o estilo arquitetónico 

local, o Pombalino.18 

A rua é um espaço de circulação, tanto automóvel como pedonal, uma vez que 

estabelece diretamente a ligação entre a zona da Mouraria e da Baixa. É uma espécie 

de fronteira, entre um passado medieval e uma Lisboa mais cosmopolita. 

 

 

18 “O estilo Pombalino que foi criado pelo primeiro ministro português, Pombal e os engenheiros que 
reconstruiram a capital, foi a versão portuguesa da construção tradicional militar francesa de Vauban e 
Belidor sobre as necessidades e prioridades da reconstrução e modernização de Lisboa” in: David 
Kendrick Underwood, “The Pombaline Style and International Neoclassicismo in Lisboa and Rio de 
Janeiro” (1 janeiro de 1988). Tese disponível ProQuest, paper AAI8824801  
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Os turistas quando escolhem Lisboa para visitar procuram precisamente esta 

autenticidade que noutros países já se perdeu, graças à globalização.19 

Em Portugal existem alguns bons exemplos de vinhos de qualidade que são vendidos 

ou produzidos em adegas situadas em edifícios que atualmente já se encontram 

classificados e protegidos, por fazerem parte de um passado histórico relevante, e, 

outros construídos de raiz em edifícios mais modernos e com uma arquitetura 

contemporânea.  

Em quase todos eles, existe a possibilidade de se visitar e provar os respetivos vinhos 

em ambientes tradicionais ou em alguns casos, em ambientes mais sofisticados, como 

por exemplo, na zona do Porto, na zona do Alentejo ou na zona Oeste, muito embora 

a cultura do vinho esteja espalhada por todo o país, com excelentes exemplos em todo 

o lado. 

Sabe-se que a cultura nacional incluí o vinho, desde sempre, mas nos últimos anos, 

têm surgido mais marcas, com sabores sofisticados, e as pessoas, também, 

começaram a apreciar o vinho pelo local ou pelas castas de produção. Gostar de 

vinho, implica entender os seus sabores e aromas. 

Na região de Lisboa têm aparecido novos, e, cada vez mais, vinhos de excelente 

qualidade, que competem entre si, num mercado cada vez mais exigente. Por isso a 

ideia de salvaguardar os interesses dos produtores, ajudando a disseminar as suas 

marcas e ao mesmo tempo a promover Lisboa e a Baixa, atraindo pessoas para uma 

rua específica. 

No Norte de Portugal destaca-se o vinho do Porto que onde nas margens do Rio 

Douro podem-se encontrar algumas lojas e adegas de marcas bem conhecidas: 

Calém (Figura 40), Burmester (Figura 41), Churchill’s (Figura 42), Cockburn’s (Figura 

43), Ferreira (Figura 44), Sandman (Figura 45), Kopke (Figura 46), Porto Cruz (Figura 

47), Barros, Tawny, Ramos Pinto, Graham’s, etc. 

 

 

19 Henriques, Joana Gorjão, 2013, A Turistificação de Lisboa in Jornal Público. É jornalista do jornal “O 
Público” desde 1999. 



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 142 

  

 

“[…] mais de 50 companhias envelhecem nas suas caves o vinho que produzem na 

Região Demarcada do Douro em velhos cascos de madeira. Esta companhias têm 

visitas guiadas e provas de diferentes variedades de vinho do Porto. (…) Quando 

voltar ao exterior vai ver com outros olhos os barcos rabelos no Douro. (…) Na zona 

das caves do vinho do Porto, os complexos Cais de Gaia concentram mais de 25 

espaços comerciais, entre restaurantes, lojas, cafés, bares e discotecas.”20 

O “Londge Shop” é um novo conceito onde se pode provar uma grande variedade de 

vinhos da Região Demarcada do Douro, neste espaço podem-se comprar garrafas de 

vinho e vários acessórios relacionados com o vinho. 

Outro conceito é a chamada “Tasting Room Shop”, que é um local com uma grande 

janela sobre o Rio Douro e onde também se pode provar o vinho da região, para além 

de um guia nos contar a história da cidade e do vinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 40 - Caves Calén, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h 

 

 

20As caves do Vinho do Porto são uma referência local, mas são também uma referência Nacional, que 
atraem visitantes de todo o Mundo, surgindo referencias em várias redes sociais. 
http://www.br.visitportoandnorth.travel/Porto/and/the/North/Visit/Artigos/Port-Wine-Cellars-and-
Porto-s-historical-centre, consultado a 7 de abril de 2019 às 16 horas 

http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
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Praticamente, no caso destes espaços, em Gaia e no Porto, todos eles para além de 

oferecerem uma oportunidade de provar os mais variados tipos de Vinho do Porto, 

oferecem igualmente a oportunidade de visitar as adegas, e, ainda, em algumas 

marcas, o fado tornou-se uma realidade constante, o que atrai cada vez mais turistas. 

Aliás, toda a zona em frente às várias adegas, foi reordenada e revitalizada, sendo 

atualmente um dos lugares mais movimentados na zona, uma vez ali se juntaram 

vários restaurantes e bares, que conseguem aumentar a capacidade de atração, 

durante a noite, para os habitantes locais e para os turistas. 

A transformação da zona ribeirinha, acabou por se juntar aos ícones da região e com 

isso divulgar e dinamizar toda aquela zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 41 - Burmester Bar, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h 

 

 

 

 

http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_burmester.html
http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
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Ilustração 42 - Loja Churchill's, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 43 - Caves Cockburn's, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h. 

 

 

http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_churchills.html
http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
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Ilustração 44 - Caves Ferreira, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 45 - Sandeman Loja, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015,10h 

 

http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
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Ilustração 46 - Kopke Bar, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 47 - Porto Cruz Restaurante, Fonte: http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html, consultado em 2 junho 2015, 10h 

 

A região do Alentejo, a Sul de Portugal é dividida em três distritos: Portalegre, Évora e 

Beja, que em conjunto formam os limites da Região Demarcada do vinho Alentejano. 

Existem várias marcas de vinhos Alentejanos, como por exemplo: Borba (ilustração 

48), Ervideira (ilustração 49), Divinus (ilustração 50), Quinta da Talha, Esporão, entre 

tantas outras marcas, não fosse o Alentejo, também, conhecido pelos seus vinhos e 

castas de elevada qualidade. 

http://www.cavesvinhodoporto.com/eng_caves.html
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Ilustração 48 - Borba Loja, Fonte: http://www.adegaborba.pt, consultado em 2 junho 2015, 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 49 - Caves Ervideira, Fonte: http://pt.letsbonus.com, consultado em 2 junho 2015,11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 50 - Divinus, Évora Wine Caves e Loja, Fonte: http://vidaporevora.com, consultado em 2 junho 2015, 11h 
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Na zona Oeste de Portugal podem se encontrar, igualmente, marcas de grande 

prestígio, como por exemplo: a Adega Mãe (ilustração 51), ou a casa Santos Lima, 

Carvalhal, Bombarral, Lisboa, Sintra, ou ainda A Casa Ermelinda Freitas na Marateca 

entre muitas outras que têm vindo a evoluir na excelência e na qualidade, apostando 

na degustação e no enoturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 51 - Adega Mãe-Torres Vedras, Caves e Loja,  
Fonte: http://www.revistadevinhos.pt/artigos/show, consultado em 2 junho 2015,11h 

 

Existem tantas marcas diferentes de vinhos em Portugal que se torna praticamente 

impossível enumerá-las. 

O vinho é tão importante para a economia portuguesa, que se torna incompreensível 

porque é que na Região Lisboa não existe tal como no Porto, uma rua ou uma zona 

dedicava à temática do vinho, onde os habitantes e os turistas tenham um acesso 

privilegiado à degustação. 

Aliás, com a aplicação deste conceito, como tema subjacente à organização dos 

espaços comerciais da Rua da Madalena e das atividades culturais que se podem vir a 

desenvolverem ali, conota-se, igualmente, com o Marquês de Pombal, uma vez que 

ele próprio foi um dos principais impulsionadores de uma estratégia nacional 
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relacionada com a proteção e a identidade do vinho Nacional, é o caso do vinho do 

porto, e das regiões demarcadas.  

O vinho está associado a um gosto muito eclético, que tem vindo a crescer, hoje 

encontram-se vinhos de todas as regiões em todo o lado, e, também, começaram a 

abrir muitos espaços dedicados ao vinho, as enotecas. No entanto estes espaços 

acabam por ser mais movimentados durante a noite, servindo como bares, mas 

sempre subjacentes ao conceito assente na ideia do vinho, até porque a própria rua, 

durante a noite se transformará. 

A ideia, para a Rua da Madalena, será a de transformar os espaços comerciais 

existentes e converte-los em espaços dedicados ao vinho da Região de Lisboa. 

Com o recurso à tecnologia digital, as projeções de vídeo vão acabar por animar a rua, 

transformando-a num verdadeiro “hotspot”. 

Em paralelo a aplicação para telemóveis, “LikePlace” irá servir de mensageiro de 

opiniões, que através de “likes”, será colocada numa plataforma tipo Google Maps, 

esses pontos, como referências de interesse e de boa disposição. Com isso, os 

turistas e outros irão aparecer e visitar o local, transformando-se tal como a “Pink 

Street” no Cais do Sodré ou o “LxFactory” em Alcântara, numa rua verdadeiramente 

dedicada a atividades noturnas, Bares e Restaurantes, para além de atrair cada vez 

mais visitantes e clientes para os espaços comerciais. 

A Baixa terá assim um novo produto para oferecer, uma nova marca, uma rua 

dedicada ao tema do vinho, indo ao encontro de manter a identidade do projeto da 

Baixa Pombalina, com ruas organizadas por tipos de comércio, e ao mesmo tempo 

valorizando os vinhos da Região de Lisboa. Foi aliás, como já se disse anteriormente, 

que durante o tempo do Marquês de Pombal, que se criaram as primeiras regiões 

demarcadas, sobre um determinado tipo de vinho, a Companhia das Vinhas do Alto 

Douro, com vista ao aumento da produção e à proteção de um tipo específico de 

vinho. Talvez por isso mesmo, quando se fala sobre exemplos nacionais de adegas ou 

de locais para a degustação do vinho, seja de imediato lembrado, todo o conjunto de 

adegas localizadas entre Gaia e o Porto, que já são tradicionalmente conhecidas, mas 

que mesmo assim, algumas sofreram obras de remodelação, incluído pequenos 

museus, visando ampliar os respetivos negócios e atraindo cada vez mais turistas e 
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mais visitantes. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que se trata de um verdadeiro 

“hotspot” daquela região. No fundo, também foram utilizadas as mais-valias daqueles 

espaços e daquelas construções e acabaram por revitalizar toda aquela zona, 

fomentando, inclusivamente, o aparecimento de mais comércio, embora virado para o 

turismo. 

A zona de Gaia e do Porto, tem beneficiado, tanto da conjuntura que se têm vivido até 

aqui, com um aumento expressivo do número de visitantes à cidade, como das suas 

pré-existências, associadas ao vinho do porto, que acabaram por atrair cada vez mais 

turistas, dinamizando toda a região. 

Com base nos exemplos que já existem em Portugal onde a venda e a degustação do 

vinho se tornaram cada vez mais sofisticadas, em virtude de clientes cada vez mais 

exigentes e de uma procura que por um lado embora seja cultural, por outro está 

também associada a uma questão de moda, implicou num aumento exponencial do 

numero de marcas e de espaços comerciais que se adaptaram à venda e à divulgação 

do vinho. Atualmente estes espaços atraem turistas nacionais e internacionais fazendo 

parte de muitos roteiros turísticos sendo, igualmente locais da moda. 

De volta ao caso estudo, a Rua da Madalena, imaginemos se fosse possível 

transformar este espaço numa zona onde as várias marcas de vinhos da Região de 

Lisboa pudessem de alguma forma estar representadas através de lojas, restaurantes 

e bares que no seu conjunto promoveriam o vinho da região e se tornariam num 

espaço de atração turística, dinamizando a rua, que se encontra num ponto 

estratégico da Baixa de Lisboa. 

Trazer de novo à memória das pessoas as casas tradicionais onde se vendia o vinho, 

onde se bebia ou se petiscava, acabará mais cedo ou mais tarde por atrair visitantes, 

e por influenciar na abertura de mais espaços idênticos, ao longo da rua, 

impulsionando igualmente, o comércio local. Estes tipos de estabelecimentos 

comerciais têm vindo a reaparecer, uma vez que os turistas nacionais e os 

internacionais, cada vez mais procuram o comércio tradicional. É, pois, também, uma 

boa oportunidade para os arquitetos, uma vez que investir na área do conhecimento 

do retail design, faz parte do papel do arquiteto, como autor de um processo de 

conhecimento, continuo, que se relaciona diretamente entre o exterior, a rua, e o 
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interior dos estabelecimentos comerciais, uma vez que se procura que exista uma 

relação direta entre o exterior e o interior, mantendo a coerência do conceito.  

Ao se levar esta este conceito unificador de uma tipologia de negócio para uma rua 

específica, é obvio que teria que existir uma vontade política muito forte, mas entende-

se não é uma utopia, até porque o que se propõem é remodelar, reutilizando as pré-

existências sem as demolir e revitalizando a rua ao mesmo tempo, com outras 

atividades. 

Com este pressuposto, protegem-se as pré-existências, a arquitetura em si e ainda se 

reaviva o conceito inicial do plano da Baixa de Lisboa, em que as ruas eram 

organizadas por tipologias de comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 52 - Localização em Lisboa dos espaços de restauração, https://www.uacs.pt, consultado em 5 de janeiro de 

2020, 19:00h 

 

No que respeita à localização dos estabelecimentos comerciais de restauração e 

bebidas, após se ter consultado o “Estudo do Comércio de Lisboa”, verifica-se que 

apenas 15% dos estabelecimentos existentes em Lisboa, se situam na zona da Baixa, 

ora isto, por um lado, abre portas precisamente para que o conceito que julgamos ser 
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importante levar a cabo, se justifique em pleno e por outro lado, também constatamos 

que abrem cada vez mais garrafeiras, lojas de venda e de degustação de bebidas 

alcoólicas, principalmente de vinho, sendo já inúmeros os lugares onde se pode 

comprar e beber vinho em confraternização. Mas nenhum destes lugares se dedica 

exclusivamente aos vinhos da região de Lisboa. Por isso, e repetindo mais uma vez o 

que já foi dito anteriormente, o ideal seria reorganizar a Rua da Madalena, para que os 

espaços comerciais de restauração e bebidas se localizassem lá, e que dessem 

origem a uma rua associada à ideia do vinho da região de Lisboa.  

Vasco Melo, referiu em entrevista à RTP21, que têm existido uma grande procura de 

espaços comerciais, na baixa, o problema tem sido de que as rendas são muito altas, 

principalmente porque cidadãos asiáticos, conseguem ter verbas para as arrendar, 

deixando assim de fora os interessados nacionais. É precisamente neste ponto, que 

deveria existir uma vontade política, onde os comerciantes fossem obrigados a vender 

produtos nacionais, numa determinada percentagem mínima, no espaço da Baixa. 

Ainda nesta entrevista, pode-se ler que a Baixa não chegou a beneficiar da totalidade 

dos fundos que deveria ter recebido, para a dinamizar e reconstruir, logo após o 

incêndio do Chiado. Foi, entretanto, levada a cabo, uma Lei em 2017, para definir 

“lojas com história” e para definir como as manter e proteger. Mas o que é certo é que 

pouco ou nada tem garantido que estas lojas continuem abertas, chegando mesmo a 

fechar. 

Ora, por tudo isto, é que se julga ser importante e necessária uma reorganização com 

recurso a um plano de pormenor ou algum outro tipo de regulamento, que vinculasse 

os comerciantes a se reorganizarem, aderindo assim a um sistema comercial que 

ativaria as memórias coletivas e históricas, atraindo mais comerciantes, valorizando a 

rua e atraindo igualmente cada vez mais turistas. Este é aliás o nosso pressuposto. 

Não há dúvida que o comercio tradicional está de novo a ficar em moda, basta 

percorrermos o centro de Lisboa e vamos conseguir identificar novos espaços que 

agora surgem, com uma forma de layout arquitetónico e mesmo no que respeita aos 

 

 

21 Vasco Melo vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP).  
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produtos que comercializam, a atraírem cada vez mais pessoas, e quando estes 

estabelecimentos não são a versão original, surgem novos espaços com um layout 

“vintage” que estão a conseguir atrair os clientes e a servirem de motivo para que 

outros vão abrindo com as mesmas características. 

O número de estabelecimentos que, entretanto, foram abrindo, desde o início desta 

investigação, até aos dias de hoje, ou seja, num espaço de cerca de quatro anos, tem 

vindo a crescer. São agora vários os locais onde se pode provar o pastel de bacalhau, 

os pastéis de nata e mesmo as conservas. Podemos encontrar em vários locais da 

zona da Baixa, e todos eles são recentes, mas com um layout com inspiração 

associada a alguma nostalgia. Todos eles contam uma história, todos eles associam a 

tradição à qualidade, e em todos eles podemos encontrar longas filas á porta.  

É precisamente com base nestes exemplos, que verificamos que a nossa proposta irá 

resultar e ter sucesso, porque é precisamente isto que as pessoas estão à espera que 

aconteça. Preservar a arquitetura, disseminar a cultura, atrair mais pessoas àquela 

zona, e relembrar um passado histórico de grande importância, mas assente num 

modelo atual. 

 

4. INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR 

As cidades são espaços que atraem cada vez mais gente, uns para lá habitarem ou 

trabalharem e outros porque a visitam em turismo. As cidades são organizadas e de 

algum modo a vida dentro da cidade é aparentemente mais comoda e fácil. Isto é o 

que a maioria das pessoas julga ou pensa sobre a cidade. Mas as cidades são 

atualmente locais cheios de tecnologia, quase sempre ligada à Internet, de modo a 

facilitarem a mobilidade e a segurança. 

Mas todos nós temos ruas ou locais prediletos dentro da cidade. Zonas onde nos 

sentimos confortáveis e ao mesmo tempo zonas que nos transmitem uma sensação 

de boa disposição.  

Alguns desses espaços são construídos exatamente com esse intuito, e por isso 

atraem cada vez mais pessoas.  
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Ao longo dos tempos várias ferramentas tecnológicas e digitais foram criadas e 

produzidas de modo a satisfazerem as mais variadas necessidades, que as pessoas 

têm no dia-a-dia. Existem aplicações para telemóvel para descrever as mais variadas 

situações, como por exemplo sobre turismo, locais de interesse, restaurantes, serviços 

variados que são oferecidos na cidade, locais com as mais belas vistas sobre a 

cidade, edifícios públicos, zonas comerciais, etc. Mas uma ferramenta que avalie 

aspetos intangíveis do lugar, não é muito comum.  

Sabemos que as cores existentes na cidade acabam por atrair as pessoas e também 

sabemos que algumas cores emanam energia positiva fazendo com que as pessoas 

se sintam mais felizes num determinado lugar. 

Muitos autores investigaram sobre a psicologia das cores, mas um dos que mais se 

destacou foi Kandinski, que levou a cabo um estudo aprofundado sobre as sensações 

que as cores e as formas geométricas podem transmitir às pessoas.  

Pretendeu-se, hoje, repetir esta experiência, porque se sentiu necessidade de verificar 

se o significado e as sensações se mantêm idênticos. Para além de que se pretendeu, 

ainda, ir um pouco mais além e descobrir que cores imaginamos que as formas 

geométricas têm. Por exemplo, que cor tem um quadrado? 

Realizaram-se workshops em três países europeus e realizou-se um inquérito online a  

118 pessoas e um inquérito de rua que contou com 100 participantes. Com os 

resultados construiu-se uma tabela que mais tarde servirá para a construção do 

algoritmo que a aplicação para telemóveis, “LikePlace”, irá utilizar. 

Estes significados emotivos, espelham, em função da cultura individual de cada um, o 

que na generalidade as pessoas sentem quando veem determinadas cores. Neste 

caso, a cultura refere-se a um conjunto de valores, ideias, artefactos e outros símbolos 

significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e avaliar como 

membros da sociedade (Engel et al, 2000). 

Para além disso, as formas geométricas também influenciam o estado de espírito 

individual. 
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Por isso mesmo, entendeu-se que se tratam de aspetos intangíveis, que num mundo 

cada vez mais tecnológico, podem influenciar na tomada de decisões no que respeita 

a um determinado negócio. Tanto num negócio imobiliário, como em qualquer um 

outro, que do ponto de vista da comunicação estética, estejam dependentes. É uma 

espécie de marketing visual. 

Esta investigação teve início em 2012, e posteriormente foi progredindo em diversas 

fases ao longo dos últimos 3 anos, com uma avaliação das condições da Baixa em 

geral e da Rua da Madalena em particular. Foi feita uma análise intuitiva, exploratória 

e analítica, do estado dos edifícios e das suas ocupações. Claro que oito anos mais 

tarde esta realidade foi ligeiramente alterada, no que respeita ao abandono 

generalizado dos espaços e dos edifícios, estando agora, no entanto, ocupados, mas 

de forma não organizada, aparecendo negócios a avulso, numa tentativa de 

acompanhar o dinamismo da Rua Augusta. Constatando-se, no entanto, que a rua, 

apesar de alguma alteração, desde 2012, continua sem responder às necessidades da 

Baixa, à procura de espaços comerciais e habitacionais. Ou seja, continua a ser uma 

rua de passagem, e descaracterizada. 

O trabalho direcionou-se assim, para o levantamento e desenho de alguns edifícios e 

para a construção de uma proposta de ocupação, de um conceito e de algumas regras 

que se julgaram serem importantes para a valorização do local, atraindo assim mais 

turistas e o interesse dos habitantes em geral. 

Com base na ideia do conceito de um “Branding” de uma marca, a nossa proposta 

seria desenvolvida, com base nas pré-existências, mas alterando para um sentido 

mais moderno a sua utilização, sentido esse que seria assente num dos pressupostos 

iniciais da própria Baixa, onde as ruas eram organizadas por temas e por géneros de 

negócio e de comércio.  

A Rua da Madalena, seria transformada na Rua do Vinho, onde seriam instalados 

espaços comerciais e vários tipos de negócios assentes na ideia do vinho, como 

conceito, tanto para o negócio em si, como para a própria decoração. Este é na 

realidade o que se espera que venha a acontecer, caso esta proposta seja aceite, por 

exemplo pela Câmara Municipal de Lisboa, ou pelas entidades que estejam envolvidas 

no processo de reestruturação e reorganização da Baixa, num futuro próximo. 
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A recuperação da rua e a sua transformação, pode ser efetivada, por exemplo,  

através da utilização de fundos provenientes, por exemplo, dos programas “Património 

da Humanidade (World Heritage Site), do Programa Europeu 2020, de apoios 

financiados pela autarquia de Lisboa, do programa Baixa-Chiado 2020 (2020 of Baixa-

Chiado, Financing Plane of Lisbon Municipality Town Hall) que tem um valor estimado 

para investimento de cerca de 682 milhões de euros por parte da União Europeia e de 

30 milhões de euros por parte da Câmara Municipal, para além de investimento 

privado.  

Pode ainda ser dinamizada no que respeita a alguns arrendamentos de espaços 

habitacionais, se se utilizar o Fundo Nacional de Reabilitação Urbana, que se prevê vir 

a dinamizar o mercado imobiliário, a partir de 2018. Segundo o Secretário de estado 

José Mendes, este fundo procura sensibilizar os decisores e atores da construção 

para um novo paradigma que passa de construção nova para uma realidade mais 

atual subjacente à reconstrução e manutenção dos edifícios existentes.  

A reconstrução e reabilitação urbana, deveria atingir cerca de 50% do investimento 

total no sector da construção, e em Portugal esta percentagem encontra-se muito 

distante da maioria dos países europeus. Não necessitamos de saber percentagens 

corretas, porque o nosso senso comum, consegue aperceber-se de que até ao início 

da crise económica em 2008, poucas eram as recuperações realizadas em Portugal, 

só agora se tomou essa consciência, que até em muitos casos se verificou que se 

tornaram num grande sucesso.  

Muitas das zonas históricas das nossas cidades tem vindo a ser recuperadas, 

mantendo vivas as memorias culturais e as características construtivas de uma 

determinada região. Para além disso também nos conseguimos aperceber quer “in 

loco” como através dos meios de comunicação que as pessoas se sentem atraídas e 

que os turistas gostam e procuram cada vez mais estes locais. Criando-se um novo 

dinamismo entre pessoas e mercado imobiliário. 

É certo que os financiamentos são difíceis, mas a existência de linhas de crédito 

personalizadas e específicas, a par de novas Leis, vão dar um impulso a novos 

investimentos e por conseguinte aparecendo posteriormente novas (velhas) 

construções. 
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Para além da ideia de “Branding”, também nos deparámos com duas questões de 

fundo, talvez cultural ou de senso comum, que são: “Porque temos apenas que 

reconstruir?” e “Porque não podemos reconstruir e ao mesmo tempo reabilitar ou 

transformar. Ou seja, reinventar?” 

O projeto avançará passo por passo, com base numa metodologia que passará em 

primeiro lugar por ser apresentada uma proposta à Câmara Municipal, onde 

posteriormente uma equipa irá utilizar os elementos e o conceito proposto, de modo a 

que se construa um plano de pormenor próprio, ou outro regulamento específico mais 

apropriado, onde estejam espelhadas todas as regras específicas e elementos 

construtivos obrigatórios a aplicar ou a manter.   

Posteriormente, os arquitetos devem, obrigatoriamente, seguir pelo menos os três 

pontos de referência patrimonial, que são espelhados no último capítulo desta tese. 

Com a aplicação de pelo menos estes três fatores e desta metodologia de projeto, a 

memória da arquitetura do século 18 existente na Baixa Pombalina, serão protegidas, 

reinventadas e patentes, tanto no exterior como no interior dos espaços comerciais e 

dos vários edifícios ao longo da rua. 

A opinião de quem lá passa, circula ou habita, também foi tomada em consideração, 

pois desenvolveram-se dois questionários, onde se procurou descobrir qual o 

interesse que as pessoas sentem pela memória e identidade da rua e sobre o 

significado das cores e das formas num sentido mais geral.   

Em paralelo foram desenvolvidos workshops precisamente sobre a importância da 

memória cultural, as formas e as cores e o seu significado emotivo, em alguns países 

europeus de modo se descobrir quais as possíveis relações entre as cores e as 

formas com base nos seus significados e deste modo interpretar os resultados com a 

finalidade de suportar e justificar as opções ao longo deste caso de estudo.  

Aliás este foi o principal ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho. 

Posteriormente e já no decurso destes últimos 3 anos (entre 2016 e 2019), e porque 

surgiu a necessidade de sintetizar a relação entre as formas e as cores, no sentido de 

nos dar uma percentagem de boa atmosfera arquitetónica, implicando num bom 

estado de espírito emocional, resolvemos aprofundar um pouco mais e complementar 

a investigação, contribuindo assim para uma possível patente, que é a aplicação para 
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telemóveis denominada por “LikePlace”. Realizaram-se workshops em três países 

europeus para além dos inquéritos. Estes whorkshops contaram com a participação de 

cerca de 30 crianças do ensino primário e com cerca de 250 estudantes universitários 

de cursos de design e de arquitetura de vários países. 

 Com os resultados construímos uma tabela que mais tarde servirá para a construção 

do algoritmo que a aplicação para telemóveis, “LikePlace”, irá utilizar. 

Estes significados emotivos, espelham, em função da cultura individual de cada um, o 

que na generalidade as pessoas sentem quando veem determinadas cores. Para além 

disso, as formas geométricas também influenciam o estado de espírito individual. 

Por isso mesmo, entendemos que se tratam de aspetos intangíveis, que num Mundo 

cada vez mais tecnológico, podem influenciar na tomada de decisões no que respeita 

a um determinado negócio. Tanto num negócio imobiliário, como em qualquer um 

outro, que do ponto de vista da comunicação estética, estejam dependentes. É uma 

espécie de marketing visual. 

Mas como os resultados começaram a ser muito entusiasmantes e reveladores e 

porque se entendeu que se se atrair mais pessoas para uma determinada rua então 

esta rua sairá valorizada do ponto de vista imobiliário, partiu-se assim para mais um 

ponto que nos pareceu muito importante não abordar aqui, que é o aspeto relacionado 

com o que chamámos de Fator Cultura. Este será uma percentagem que deveria ser 

integrada nas fórmulas de cálculo das avaliações imobiliárias.  

O Fator Cultura é um fator que se refere aos aspetos intangíveis da avaliação e que se 

relacionam com um coeficiente emocional assente na relação com a memória e 

identidade cultural do local, com as cores e as formas existentes.  

Ora este valor depois de um inquérito em duas ruas de Lisboa, chegou-se a uma 

conclusão preliminar que deverá estar situado entre cerca de 10% e 15% do valor final 

do imóvel em avaliação.  

É aqui que a ferramenta digital, também, poderá ser útil, uma vez que dará uma 

percentagem de boa atmosfera arquitetónica, podendo influenciar na escolha ou na 

compra de um determinado imóvel numa determinada rua. Por isso mesmo, será 
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importante para tanto para o avaliador como para quem vai fazer algum tipo de 

negócio imobiliário. Esta aplicação poderá mesmo vir a influenciar positivamente ou 

negativamente no valor do imóvel em análise. 

 

4.1. INQUÉRITO SOBRE PERCEÇÃO DAS FORMAS, DAS CORES E 

DO PATRIMÓNIO 

Foi realizado, um inquérito na Rua da Madalena a 118 pessoas, utilizando uma 

aplicação para este mesmo efeito, do Google Forms. Este inquérito embora online, 

acabou por ser realizado, também na rua, a aplicação foi aberta num tablet, e 

posteriormente para cada pessoa que participou as respostas foram dadas 

diretamente online e enviadas para a plataforma da google que automaticamente fez o 

seu tratamento, em conjunto com as respostas de quem participou efetivamente 

online. 

O questionário foi dividido em duas tipologias diferentes, uma primeira parte onde as 

questões se relacionam mais com a rua e com os elementos mais importantes a 

preservar, e uma outra parte onde as questões se relacionam com as formas 

geométricas e as cores, a sua relação entre elas e o significado emotivo para cada 

um. 

No que respeita às formas e às cores, foram, também, desenvolvidos workshops em 

algumas escolas e universidades, nomeadamente de Portugal, Lituânia, Letónia e 

Polonia. Procuraram se pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 70 anos, 

de ambos sexos, e de qualquer nacionalidade, residentes ou não na zona da Baixa. 

Optou-se por um questionário em língua Inglesa (ilustração.53), uma vez que naquela 

zona da Baixa existem muitos turistas e porque também pretendeu saber as suas 

opiniões sobre o este caso de estudo. 

Nomeadamente sobre a importância das cores, das formas, da memória cultural, do 

edificado em si, e, com isso entender quais eram as suas motivações para estarem 

naquela rua e em Lisboa. Embora esta parte fosse complementar à investigação. 
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Ilustração 53 - Inquérito realizado na Rua, durante o mês de maio de 2018. Fonte: Luís Pinto, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 54 -. Questão nº 1 do inquérito realizado durante o mês de maio de 2018. Fonte: Luís Pinto, 2018. 
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O gráfico em cima (ilustração 54), representa em percentagem as preferências sobre a 

questão nº1. (Como se pode melhorar o estado de espírito das pessoas, quando estão 

na Rua da Madalena?) 

Destacam-se três pontos principais, que são as cores dos edifícios, com 55,9% das 

preferências, a iluminação noturna, com 72,9% das opções de escolha e as novas 

marcas com um comércio tradicional, que obteve 51,7% das escolhas. 

Ou seja, os inquiridos deram mais atenção às cores dos edifícios, à iluminação da rua 

e dos edifícios para além de proporem a abertura de espaços comerciais assentes em 

produtos tradicionais.  

Estas percentagens foram reveladoras e acabaram por consolidar a ideia de vir a 

organizar a Rua da Madalena, recorrendo a uma estratégia de marketing associada ao 

espaço urbano e ao projeto de arquitetura.  

Com a implementação de um cuidado acrescido no que respeita às opções ao nível 

das cores a aplicar nos edifícios, tanto por fora como no seu interior, por um lado e por 

outro, criando e projetando atmosferas arquitetónicas ou urbanísticas que atraíssem 

as pessoas a se deslocarem ao local.  

Este foi um desafio ao nível da criatividade, sabendo da importância histórica do local 

e das regras que o regem com património, como intervir sem alterar? Por isso mesmo 

entendeu-se que se poderia propor uma intervenção ao nível do vídeo-mapping ou de 

imagens projetadas.  

Logo após se ter questionado as pessoas sobre esta ideia chegou-se à conclusão que 

foi muito bem aceite, com cerca de 72,9% dos inquiridos a reagirem positivamente. 

A necessidade de conceber espaços comerciais relacionados com a cultura nacional, 

levou-nos a sugerir a “Wine Street”, a transformação dos espaços comerciais em 

pontos de degustação e venda de vinhos da região, bem como uma arquitetura de 

interior assente em alguns pressupostos arquitetónicos e decorativos.  

Destaca-se ainda que a limpeza das ruas obteve 21,2% das escolhas.  
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Ilustração 55 - Questão nº 2 do inquérito realizado durante o mês de maio de 2018. Fonte: Miguel Pinto, 2018 

 

O gráfico em cima (ilustração 55), representa em percentagem as preferências sobre a 

questão nº2. (Para si, quais são os elementos mais importantes que devem ser 

preservados?) 

De salientar que no que respeita à estrutura de madeira, foi necessário explicar 

individualmente o que era, caso contrário algumas pessoas poderiam não 

compreender e pensar que eram alguns elementos decorativos. Após uma breve 

explicação, 66,9% das pessoas compreendeu a sua importância e decidiu que deveria 

ser preservada a estrutura Pombalina em madeira.  

No entanto o que se destacou em maior percentagem foram os famosos azulejos 

portugueses, que tanto para os nacionais como para os estrangeiros, continuam a ser 

alvo de uma grande admiração. 

Os Passeios em calçada, as janelas e portas originais obtiveram respetivamente, 

21,2% e 18,6%. No fim das preferências ficaram as águas furtadas Pombalinas, talvez 

porque para quem anda a pé nesta zona, estas águas furtadas e o telhado, sejam 

praticamente esquecidas. 
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Ilustração 56 - Questão nº 7 do inquérito realizado durante os mês de maio de 2018. Fonte: Miguel Pinto, 2018. 

 

Quis-se igualmente saber se a “memória” da rua deveria ser preservada? 87,3% dos 

inquiridos responderam que sim em prol de apenas 12,7% que entenderam que não.  

Os que entenderam responder que a memória do local não deveria ser respeitada, 

mas sim investir em nova construção, referiram-se em alguns casos, a exemplos dos 

seus países, nomeadamente do norte da europa, como é o caso da Polónia, 

Alemanha ou até mesmo da Lituânia.  

Nestes países a realidade acaba por ser diferente da nossa realidade, uma vez que o 

património a que eles se referiam, foram quase todos destruídos durante a 2ª Guerra 

Mundial, tendo sido posteriormente reconstruídos, muitas vezes com base em 

fotografias e alguns edifícios não passam de fachadas novas reinventadas e na sua 

generalidade não são as originais. É claro que nestes casos a rua parece muito bem 

organizada e com edifícios “reconstruídos”. A nossa realidade é bem diferente, os 

edifícios são ainda os originais e com as vicissitudes inerentes à época, ao estilo e às 

técnicas de construção originais do século 18. Por isso mesmo, atrevemo-nos a dizer 

que se trata de um verdadeiro centro histórico, onde nada foi até ao momento 

reinventado. 

Estas respostas espelham bem a vontade da grande maioria das pessoas, o que 

acabou por transmitir um grande alento e certeza para as opções de intervenção que 

foram aqui propostas, para se virem a realizar na Rua da Madalena. 
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Ilustração 57 - Questão nº 8 do inquérito realizado durante o mês de maio de 2018. Fonte: Miguel Pinto, 2018 

 

Por fim, foi igualmente, questionado se uma rua organizada de acordo com um 

conceito virado para o património e para a sua herança cultural, iria atrair mais 

turistas? A resposta foi igualmente esmagadora com 88,1% dos inquiridos a afirmarem 

que sim, que iria atrair mais turistas. 

Com base neste inquérito chegou-se à conclusão de que a maioria das pessoas 

compreende o problema da Rua da Madalena e a necessidade de preservar esta 

zona, tal como se tenta fazer já há alguns anos, em toda a zona da Baixa.  

A memória e a identidade da rua, de acordo com as opiniões recolhidas, deve ser 

preservada, entendendo-se que ao se abrirem espaços comerciais mais específicos e 

temáticos, com base em produtos tradicionais portugueses, mantendo os azulejos em 

pontos específicos dos edifícios, uma vez que fazem parte integrante do estilo 

arquitetónico Pombalino, para além da estrutura em madeira que deve igualmente ser 

dada a conhecer em alguns locais, em conjunto com uma proposta inovadora de 

iluminação exterior, com recurso a novas tecnologias, poderá vir a influenciar as 

opções turísticas dos visitantes internacionais e nacionais.  
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A rua manterá as suas características, não implicando em alterações profundas, e 

deste modo indo ao encontro do que a maior parte dos inquiridos e participantes nos 

workshops, refletiram nas suas respostas. 

4.2. A FORMA, A COR E A RUA.  

O significado das cores poderá ajudar a potencializar os resultados e a conquistar os 

turistas e as pessoas que se deslocam, trabalham ou habitam, numa determinada rua. 

Ao pensar no quanto as cores e as formas, dos edifícios, influenciam nas escolhas e 

ações dos cidadãos, resolveu-se investigar, sem estarmos presos a pressupostos que 

outros autores escreveram sobre esta matéria e que nos ensinaram a tomar como 

certos. Pretendeu-se descobrir e posteriormente comparar, retirando conclusões 

próprias. 

No que respeita à cor, resolveu-se circunscrever ou limitar a investigação apenas em 

relação às cores primárias, comparando-as, tal como foi realizado com, apenas, as 

três formas geométricas primárias. Fez-se isto para que se conseguisse testar o 

modelo em tempo útil, tendo a noção de que o estudo poderá ser alargado a um maior 

leque de cores e de formas, com vista a se conseguir obter um resultado mais fino e 

completo, muito embora tanto ao nível do inquérito como das respetivas respostas, 

posteriormente teríamos que organizar as cores e as formas, os resultados seriam 

atingidos sempre a partir das respetivas cores e formas originais primárias, um vez 

que foram apenas com estas que se inquiriram as pessoas e realizaram os workshops. 

Assim sendo as questões foram construídas apenas em relação as cores Amarela, 

Magenta e Azul Céu, comparando-as com as formas geométricas do Círculo, 

Quadrado e Triangulo. Sabe-se, porém, que estas são as cores e as formas que estão 

na origem de todas as outras, e por isso mesmo, nesta fase, forma as escolhidas para 

se alcançarem as respostas necessárias, e genéricas. 

As formas de um edifício ou de um conjunto de edifícios ao longo de uma rua podem 

despoletar um grande impacto a quem percorre, habita ou trabalha naquela zona, 

levando o subconsciente a reagir de forma diferente às várias formas que observou. 
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Linhas, quadrados, circunferências e curvas, transmitem significados diferentes, que 

revelam sensações de estabilidade ou de movimento, no caso de um quadrado e de 

uma circunferência, por exemplo. 

Quando se observa uma casa tradicional, sem nenhuma característica arquitetónica 

em especial, uma casa branca com uma porta e duas janelas, por exemplo, e, a 

mesma casa, mas pintada com cores, acaba por se dar mais atenção às que estão 

pintadas do que á que é totalmente branca. Não quer isto dizer que a casa pintada 

seja mais ou menos bela do que a que é toda branca, pois isso varia em função de 

das memórias culturais individuais de cada um, que influenciam a perceção22 e 

consecutivamente na opinião estética sobre as sensações que estão a observar, mas 

quer sim dizer, que as que têm cor chamam mais à atenção e acabam por ser mais 

interessantes para a perceção, que pode, naquela situação, fazer juízos de valor mais 

ricos, criticando positivamente ou negativamente, inferindo em estados de espírito 

múltiplos e criando historias mais ou menos verdadeiras. Ou seja, a emoção estética 

fica ao rubro, pois tem mais informação para digerir e processar, ficando muitas vezes 

baralhada com o excesso de informação, para posteriormente processar e sintetizar. O 

mesmo acontece, por exemplo, com os desenhos.  

Imagine-se um quadrado desenhado geometricamente perfeito, e depois outros 

quadrados, mas desenhados com linhas sinuosas ou texturadas. Quem observar estas 

figuras (Imagem 58) vai sentir mais emoção nas representações feitas com linhas 

irregulares, do que com o quadrado perfeito.  

Na figura geométrica perfeita nada há a dizer, é o que é, e, todos a entendem, mas 

nas outras, a perceção irá criticar, tentar compreender e arranjar paralelismos com 

outras imagens que tenham sido arquivadas no nosso cérbero ao longo dos tempos. 

Podendo tirar conclusões erradas ou precipitadas, mas tirará conclusões assentes em 

 

 

22 “A perceção é um processo cognitivo através do qual contactamos com o mundo, que se caracteriza 

por exigir a presença da realidade a conhecer. Pela perceção, organizamos e interpretamos as 
informações sensoriais. Por isso, a perceção começa nos órgãos recetores (sensoriais) que são sensíveis 
a estímulos específicos. Ao processo de deteção e receção dos estímulos recebidos chama-se sensação. 
Enquanto que as sensações são meras traduções, captações de estímulos, a perceção exige um trabalho 
de análise e síntese. Enquanto que a sensação é a experiência simples dos estímulos, a perceção 
envolve a interpretação das informações sensórias recebidas.” (Horta, Paulo. 2020, psicb.webnode.pt) 
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emoções estéticas e cognitivas individuais, pessoais, e que caráterizam o individuo. 

Podendo dizer que se trata de um quadrado feito de palha, ou de arame, ou até 

mesmo interpretar que quem o desenhou não sabe desenhar ou estaria nervoso. Este 

tipo de resposta é dado pela perceção, que verbaliza ou contextualiza com base na 

experiência e na cultura individual. Por isso mesmo, tal como nas casas, aqui o 

interesse também se direciona mais para as imagens em que existe alguma coisa para 

se interpretar, mesmo que seja para concluir que não satisfaz. Ou seja, a cor 

associada à forma irá desencadear um maior interesse ao observador, que de acordo 

com as suas vivencias pessoais e a sua cultura, vai reinterpretar, sentindo se mais ou 

menos confortável, em relação ao que observa. Este tipo de sensação é o que se visa 

estabelecer, com os visitantes da Rua da Madalena, onde as interações emocionais, 

entre o significado das formas e das cores utilizadas, nos espaços comerciais e nas 

fachadas dos edifícios, através das projeções de vídeo-mapping, vão interagir 

diretamente, proporcionando uma viagem ao passado e às memórias do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 58 - Relação entre o interesse visual de uma figura geométrica ou de uma construção, simples Vs. A mesma figura ou 

construção, mas com recurso a cores e texturas. Ou seja, o interesse estético e emocional é diferente. Fonte: Luís Pinto, 2018 

 

O que as cores significam é frequentemente plasmado na psicologia das cores. No 

entanto pode variar dependendo do contexto e da cultura individual do observador. 

Johannes Itten e Wassily Kandinsky, artistas profundamente ligados á Bauhaus (1919 

– 1933), adotaram o modelo de cores primárias e secundárias. Este modelo de 
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classificação de cores-pigmento foi muito difundido, sendo ainda hoje utilizado em 

muitas instituições como forma de organizar o nível das cores em relação à sua 

luminosidade e á mistura, que dará origem às outras cores a partir das três cores 

primárias.  

Segundo esta teoria as cores primárias são indivisíveis. Em relação às cores primárias 

podemos dizer que duas cores primárias misturadas produzem uma cor secundária. 

Ou seja, a mistura das três primárias, duas a duas, dão origem às três cores 

secundárias. O laranja, por adição da magenta com o amarelo; o verde, por adição do 

amarelo com o azul e o violeta, por adição do azul com a magenta. Surgem ainda as 

cores terciárias e as quaternárias, para além das complementares, que não 

pretendemos desenvolver aqui, uma vez que não se trata do tema principal desta 

investigação, mas que nos interessa saber para posteriormente noutros inquéritos 

mais profundos, chegarmos a um algoritmo mais complexo e completo, que neste 

momento não entendemos ser necessário prosseguir devido á sua complexidade.  

Alguns autores classificam igualmente a mistura entre as cores primárias e 

secundárias como cores intermédias. 

Existe um modelo esférico elaborado por Phillipp Otto Runge (1777-1810), pintor 

romântico alemão, que ajuda a entender a mistura das cores, e, por conseguinte, a 

compreender a origem de cada cor em várias dimensões. As cores primárias, 

secundárias e intermédias estão distribuídas ao longo do “equador” ficando mais 

claras no sentido de um dos polos e escurecendo no sentido do polo oposto. 

Peter Hayten referiu que a cor, como a música, exige uma classificação e regras para 

que o efeito das suas notas seja percebido visualmente tal como uma música.23 

John Ruskin (1819-1900), afirmou que em contextos diferentes, uma mesma cor não é 

a mesma cor 24 , por isso mesmo nós ao longo da nossa investigação quisemos 

perguntar às pessoas através de um inquérito o significado das cores e dessas 

 

 

23 “El color, como la música, requiere de una ordenación y de unas normas para que el efecto de sus 
notas sea percibido visualmente y con el mismo agrado que el acorde audible”. Em: Peter J. Hayten, El 
color en arquitectura y decoración, L.E.D.A., 2ª edição, Barcelona, pág. 33 
24 Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual, Alianza editorial, Madrid 2002, pág 366 
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mesmas cores associadas a formas geométricas, precisamente para descobrirmos se 

seu significado se mantinha ou não. 

Sabe-se que as formas e as cores associadas aos materiais vão diretamente 

influenciar várias opiniões e estados de espírito tanto ao nível dos utentes como dos 

transeuntes, por isso foi feita uma investigação com base no reconhecimento do 

significado das três formas geométricas principais e as três cores primárias, que no 

fundo são as formas e as cores existentes na atmosfera criada pela Baixa Pombalina 

nomeadamente na Rua da Madalena. A opinião das pessoas que por lá passam ou 

trabalham, foi fundamental para as conclusões que, entretanto, retirámos. 

As formas geométricas desde sempre que influenciaram teorias sobre o belo, 

associadas á proporção e ao modo como se distribuem na conceção de um edifício ou 

de uma rua. 

As cores foram estudas por muitos investigadores ao longo dos tempos, existindo 

teorias diversas, e em relação às formas também existem muitas teorias, quase 

sempre assentes na fenomenologia ou em padrões relacionados com a estética ou 

teorias do gosto. 

Segundo Eva Heller (2006), “Cada cor pode produzir efeitos distintos, frequentemente 

contraditórios. Uma mesma cor atua em cada ocasião de forma diferente.” Sobre a 

relação entre cores referiu que “(…) Nenhuma cor aparece isolada; cada cor está 

rodeada de outras cores. Num efeito intervém várias cores – uma combinação de 

cores.”25, quer isto dizer que existe, igualmente, uma teoria da psicologia da cor26. 

As formas geométricas influenciaram a arquitetura clássica, e desde sempre foram 

naturalmente aceites, sendo ainda hoje consideradas como belas, ainda hoje por uma 

grande generalidade da população, talvez porque parecem perfeitas, simétricas e 

proporcionais, em comparação com a arquitetura atual, que muitas vezes é abstrata e 

vive de emoções provocadas pela sua utilização e interpretação.  

 

 

25 Eva Heller, no seu livro “A psicologia das cores: como actuam as cores sobre os sentimentos e a 
razão”, da Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2006, consultou 2000 pessoas em toda a Alemanha, sobre o 
significado das cores. 
26 https://neilpatel.com/br/blog/significado-das-cores/ , consultado em 10 de junho de 2019 pelas 12h. 

https://neilpatel.com/br/blog/significado-das-cores/
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Os espaços contruídos, para além da sua função própria inata, podem em alguns 

casos, implicar numa melhoria do estado de espírito de quem atravessa esse local, ou 

de quem o habita. Noutros casos provocam sensações de impaciência, de fadiga, de 

claustrofobia, etc., levando as pessoas a sentirem se infelizes, sem vontade de ali 

estar. 

Quando a arquitetura é demasiado abstrata no que respeita às suas formas, na 

generalidade ocorrem situações opostas ao nível das respostas emocionais de cada 

individuo. Uns vão quase que delirar, pela sua extravagância, e pelo seu exagero 

abstrato, pois estas formas desconhecidas, não fazem parte do imaginário da ideia de 

“casa”. Assim surge quase que de imediato uma curiosidade espontânea, associada à 

vontade de descobrir os cheios e os vazios, as janelas e as portas, as funções de cada 

elemento ou de cada espaço.  

O catálogo mental é uma espécie de arquivo de imagens, organizado por temas, que 

de uma forma muito empírica, arquivamos todas as imagens, associadas a emoções, 

que vamos vendo e observando, desde o dia em que nascemos. Deste modo, as 

sensações que determinadas formas, cores, sons e até aromas, estão arquivados na 

memória, e são rapidamente processados, sempre que estamos perante situações 

idênticas. Assim, entendemos o mundo que nos rodeia, mais depressa, e arquivamos 

novas memórias, ao catálogo mental (Lupton, 1993). 

Outros indivíduos, perante uma obra abstrata sentem repudio, ou simplesmente, talvez 

porque não estejam aptos a sentir as emoções de uma forma tão espontânea, acabam 

por rejeitar a desorganização formal em prol de uma organização formal.  

O convencional, e geométrico, acaba muitas vezes por ser aceite mais facilmente e 

rapidamente.  

Nestas situações a ideia de “casa” é mais percetiva, o que leva a uma satisfação mais 

homogénea, ao nível das emoções, e, também a uma sensação de segurança 

implícita. 

A presente investigação sobre as cores e as formas foi inspirada no que Kandinsky já 

tinha realizado, durante o tempo em que esteve na Bauhaus.  
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Kandinsky elaborou em 1923 um teste psicológico aos alunos da Bauhaus, onde 

tentou relacionar as três formas básicas, o quadrado, o triângulo e o círculo com as 

três cores primárias, amarelo, vermelho e azul.  

Foi precisamente sobre estes aspetos que foi proposto se investigar e verificar, se os 

resultados se mantinham idênticos, uma vez que são uteis para se aplicarem na Rua 

da Madalena e em paralelo para serem utilizados pala a construção de um algoritmo 

base para a aplicação “LikePlace”. 

Pretende-se que sejam projetados espaços interiores e exteriores que influenciem de 

algum modo uma boa harmonia ao nível do estado de espírito emotivo, com 

sensações de alegria, resultantes da observação das formas e das cores aplicadas no 

caso de estudo.  

Maria Gonçalves (2011) refere que Kandinsky chegou à conclusão que ao quadrado 

corresponde a cor vermelha. O quadrado simboliza a matéria em repouso. 

O triângulo simboliza o irradiar em todas as direções do pensamento, ao qual o 

amarelo corresponde exatamente a essa sensação. 

Ao círculo, que simboliza o espírito eternamente em movimento, corresponde o azul 

que espelha a sensação de leveza. 

As três formas geométricas primárias estão na origem de todas as formas que 

conhecidas, tal como as três cores primárias dão origem a todas as outras cores 

conhecidas. Pensemos agora em associar cada uma destas cores a uma das formas 

geométricas primárias. Que cores deveríamos associar a cada forma? Ora esta 

questão irá com certeza ter uma resposta diferente, consoante as experiências 

estéticas, emocionais e culturais de cada um. Por isso, foram desenvolvidos 

workshops e um inquérito, que entre outras questões, acabaram por revelar o 

significado sobre estas formas e estas cores, em relação ao que os inquiridos e os 

participantes nos workshops, sentiam. Obtendo-se assim respostas mais atualizadas. 

Assim sendo, estes workshops e inquéritos foram realizados, em vários países da 

europa, que com base nas três formas geométrica primárias, ou seja, o quadrado, a 

circunferência e o triangulo, associados às cores primárias, magenta, azul e amarelo,  
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indicassem possíveis estados de espírito que fossem sentidos pela generalidade das 

pessoas, quando estivessem a observar ou a vivenciar um edifício ou uma rua.  

Deste modo, aproveitando, algumas deslocações ao estrangeiro, recolheram-se essas 

informações, através de workshops realizados com crianças entre os 6 e os 8 anos e 

com adultos, estabelecendo comparações, e entendendo as motivações e as opções 

de escolha em cada local. 

Com as crianças, ainda livres de preconceitos, a tarefa foi bem mais simples do que 

com os adultos. As crianças estavam aptas a dar respostas emotivas, os adultos 

acabaram quase sempre por aliar comparações de gosto, ao nível estético da forma e 

da cor, evitando respostas sensitivas, em prol de respostas mais claras em função da 

cultura individual.  

66,4 % dos participantes no inquérito preferiram o quadrado como sendo uma das 

formas geométricas mais felizes. Mas aqui a “felicidade” não quer dizer que por se 

estar ao pé de um quadrado, se fique automaticamente mais feliz, mas sim de que o 

quadrado oferece estabilidade, e por isso mesmo, a sensação de segurança, induz em 

felicidade, porque as pessoas o entendem com estável, seguro, e sem novidade. Pode 

até parecer que será então aborrecido e enfadonho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 59 - Inquérito realizado em Lisboa, Na Rua da Madalena em maio de 2018. Questão sobre qual é a forma mais feliz? Fonte: 

Luís Pinto, 2020 
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Na realidade é precisamente por se saber o que se espera de um quadrado que as 

pessoas se sentem melhor. Aliás qualquer forma geométrica é o que é, sem grande 

novidade, mas é também interessante de se notar, que embora a circunferência seja 

assumidamente divertida, acaba por ser demasiado rebelde, levando as pessoas a 

preferirem o triangulo, antes da circunferência. Com 19,8% das escolhas, enquanto a 

circunferência foi a preferida apenas por 13,8 % dos participantes no inquérito.  

A maioria dos inquiridos durante o workshop e através do inquérito, respondeu que a 

figura geométrica mais alegre, era o quadrado, mas aqui a associação foi conotada 

com a estabilidade e a segurança, por isso a sensação de felicidade.  

Para Pitágoras, o quadrado representava a perfeição. 

As linhas verticais são geralmente associadas com a masculinidade, força e 

agressividade, enquanto linhas horizontais transmitem união, tranquilidade e calma. 

O triângulo, acentua de algum modo a sensação de estabilidade devido à sua base, 

mas caba por através das suas linhas oblíquas, tendencialmente verticais, serem 

assocados a alguma agressividade.  

No que respeita à circunferência, esta forma revelou-se emocionalmente positiva. 

Também associada a uma união, ou seja, como elemento aglutinador e obviamente ao 

movimento, e a alguma alegria.  

Ou seja, se por um lado as formas com linhas verticais e horizontais são consideradas 

mais estáveis então por outro lado a circunferência será a mais alegre e que confere 

grande movimento. 

No entanto as formas mais alegres são relacionadas com o quadrado e com a 

circunferência, excluindo-se o triângulo que apesar da sua tranquilidade aparente, 

acaba por se revelar como sendo o mais agressivo, como se pode verificar no gráfico 

da ilustração 60, o sentido de agressividade não implica que seja uma forma mais ou 

menos triste, como se pode verificar na comparação entre os dois gráficos, o da 

ilustração 59 e o da ilustração 60. A agressividade prende-se mais com algum 

desconforto quase que físico, por associação, e não tão emocional. Ou seja, quando a 

mesma questão é colocada de maneira oposta e quando são questionados sobre qual 
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seria a forma geométrica mais agressiva, foi interessante reparar que o triângulo foi 

considerado por 75,2% dos inquiridos, como sendo a forma geométrica mais agressiva 

e a menos agressiva a circunferência, com apenas 10,3 % das escolhas. 

 

Ilustração 60 - Inquérito realizado em Lisboa, Na Rua da Madalena em maio de 2018. Questão sobre qual é a forma mais agressiva? 

Fonte: Luís Pinto 

 

Como em paralelo foram realizados workshops com crianças e com alunos do ensino 

universitário, acabou-se por concluir que nas opções tomadas, quando foram 

questionados e mais tarde tiveram que realizar pequenos exercícios, onde tinha que 

construir formas alegres e formas agressivas, utilizando cartolinas recortadas, reparou-

se que as formas mais agressivas utilizavam sempre o triângulo como base, e as 

menos agressivas utilizavam a circunferência. 

Então conseguiu-se concluir, que a sensação física que o triangulo transmite é 

realmente de alguma agressividade devido aos seus três vértices, seguindo se o 

quadrado e finalmente a circunferência como sendo a menos agressiva. 

No que se refere às cores, os resultados foram mais homogéneos entre o inquérito 

online e as opções tomadas durante os workshops, ou seja, surge o amarelo como 

sendo uma das cores mais felizes, escolhida por 66,1% das pessoas, seguindo-se o 

vermelho com 20,3% e o azul com 13,6% 
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Ilustração 61 - Inquérito realizado em Lisboa, Na Rua da Madalena em maio de 2018. Questão sobre qual é a cor mais feliz? Fonte: 

Luís Pinto 

 

Aqui, destaca-se que quando questionadas sobre qual a cor que é mais associada à 

felicidade, boa disposição e que de algum modo pode provocar, mesmo que 

inconscientemente, alguma sensação de alegria, foi respondido na generalidade que o 

amarelo era a cor que aparentemente induzia nessa sensação, mas mais à frente, e 

após se realizar os workshops com crianças e com adultos, a resposta não foi tão 

obvia, e, até foi oferecida alguma relutância em relação às sensações que o amarelo 

pode dar. 

Chegou mesmo a ser associado a alguma agressividade, porque é demasiado 

luminoso. No entanto todos nós fomos educados de que o amarelo é alegre, talvez por 

isso, nem sempre a resposta tenha sido evidente, uma vez que foi influenciada pela 

cultura individual de cada um.  

Em relação ao azul e ao vermelho as respostas foram mais ou menos assertivas, 

muito embora o significado do vermelho tenha variado em relação ao local da europa, 

ou seja, no sul da europa o vermelho é mais associado a questões relacionadas com 

alguma adrenalina ou ao desejo, enquanto no norte da europa está mais associado a 

questões de aviso ou de perigo. Não se trata de uma regra exata, mas sim do que se 
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concluiu com base no que observamos nos workshops. E apenas nos locais onde 

foram realizados. 

Nunca se pretendeu ser influenciado pelos resultados de outros autores, mas sim 

chegar a conclusões próprias, verificando na realidade, livres de qualquer tipo de 

opinião antecedente, e, por isso mesmo, seguiu-se por um caminho onde em cada dia 

de workshop, se aprendia alguma coisa, os diálogos e a interação entre todos os 

elementos participantes nos workshops foram longos, pois à partida foi difícil falar das 

sensações que as cores provocam, sem se estar colado á nossa educação e cultura 

individual, uma vez que desde sempre nos ensinaram que o  amarelo é alegre, o 

vermelho é quente e o azul é calmo. Na realidade as respostas foram sempre muito 

parecidas com o que tinha sido pré-programado na cabeça de cada um. A cor amarela 

foi a que levantou mais dúvidas.  

Foram momentos muito gratificantes e intensos, porque as opiniões nem sempre 

foram consensuais, por isso mesmo, acabou-se por aceitar o que a maioria preferiu. 

Falar-se de cores que nos podem fazer felizes ou tristes, acaba por ser um pouco 

estranho, no entanto, dependendo, também, do estado de espírito de cada um, no 

momento em que observamos as cores e o ambiente onde elas existem, as opiniões 

podem variar. O ser humano vive e interage com as emoções, por isso mesmo as 

opiniões sobre o significado das cores podem variar. Mas, existe um fator importante, 

que sem ele, o sentido e as sensações que as cores transmitem, deixam de existir. A 

luz é o elemento chave para a perceção das cores, e inclusivamente dependendo da 

intensidade luminosa, as cores são sentidas de maneiras diferentes. Sem luz o ser 

humano são perceciona o ambiente que o rodeia nem no que respeita às formas, 

cores ou até mesmo aos movimentos. (Arnheim, 1998). 

Se por um lado a maioria dos participantes nos workshops, responderam sobre os 

estímulos das cores, em função das informações que tinham arquivadas no seus 

cérberos, por outro lado, quando se solicitou que se tentassem abstrair dessas 

informações e revelassem apenas o que sentiam sobre as cores, eles acabaram por 

justificar as opiniões, em função da luminosidade que cada cor emana, ou seja, 

quando é muito luminosa é mais agressiva, mas também pode ser mais divertida, 

como é o caso do amarelo, em relação ao azul, as respostas foram mais ou menos as 
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mesmas, mas variaram em função da luminosidades, entre o azul-escuro e o azul 

claro. Seja como for, a importância da luz foi fundamental para desbloquear o 

raciocínio e começarem a dar respostas mais emocionais. 

As sensações estão diretamente relacionadas como o modo como se perceciona o 

ambiente que nos rodeia, e com as experiências, vividas no passado, e que são 

arquivadas no cérbero, sendo processadas sempre que necessário para estimular a 

interpretação do mundo que nos rodeia. Ou seja, as memórias individuais são a base 

para a interpretação da perceção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 62 - Inquérito realizado em Lisboa, na Rua da Madalena, maio de 2018. Questão sobre qual é a cor mais triste? Fonte: Luís 

Pinto 

Quando se questionou sobre qual das três cores induzia a uma maior sensação de 

tristeza? Aa respostas alteraram -se em relação à questão sobre as cores mais felizes. 

Aqui a cor azul acabou por ser a mais escolhida, porque, no fundo, associaram a 

sensação de calma a alguma apatia ou tristeza, quando em comparação com as 

outras duas cores. 

As cores com maior índice de luminosidade transmitem sensações emocionais de 

maior alegria ou positividade, e, pelo contrário, as cores com menor índice de 

luminosidade acabam por transmitir emoções mais negativas ou associadas a alguma 

tristeza (Hemphill 1996). No entanto estas questões acabam por ser um pouco 

subjetivas, pois de algum modo estão ligadas a emoções estéticas, e essas emoções 

estéticas estão igualmente ligadas ao ambiente que nos rodeia, e por isso mesmo 
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influenciando na perceção emocional que as cores proporcionam. Temos como 

exemplo a cor preta, que na realidade não se trata de uma cor, mas sim da sua 

ausência, seja como for esta cor é muitas vezes associada a alguma tristeza, 

provavelmente porque se associa ao luto, mas na realidade se o ambiente for de festa, 

então o preto passa a ser mais positivo e a emanar a sensação de glamour e de 

sensualidade.  

Ao longo dos inquéritos e dos workshops, utilizaram se apenas as cores primárias e as 

formas geométricas primarias, mas não utilizamos o magenta, mas sim o vermelho, 

uma vez que o vermelho é uma cor mais facilmente reconhecida e utilizada, 

obviamente numa futura investigação pretende-se alargar o número de cores, 

incluindo a segunda dimensão da cor, ou seja, as cores que tem como base a mistura 

das cores secundarias entre si. No que respeita às formas geométricas pretende-se 

igualmente, incluir as formas resultantes da sobreposição de uma ou mais formas 

primárias, mas que não sejam abstratas, ou seja segunda dimensão das cores e das 

formas. 

Durante os workshops, foram solicitadas a realização de algumas tarefas, entre elas a 

escolha de formas que induzissem em vários estados de espírito, sempre com base 

nas três formas geométricas principais.  

Foi realizada uma introdução ao tema, nomeadamente ao significado de perceção e 

de emoções estéticas, onde os alunos foram levados a responder de acordo com o 

seu senso-comum e com as suas vivências pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 63 - Imagens de workshops realizados entre 2016 e 2018 na Lituânia. Fonte: Luís Pinto 



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 179 

  

 

No início houve uma certa incerteza sobre o que responderem, uma vez que nem 

sempre a resposta é verdadeira, mas sim cultural, e, isso era precisamente o que não 

se pretendia. O que se esperava obter, eram respostas emocionais e impulsivas.  

O trabalho foi realizado em grupo, de modo a que pudessem argumentar entre eles, 

sobre as opções tomadas.  

Utilizou-se um método chamado de “cornners”, onde os participantes foram divididos 

em 4 grupos, e em cada grupo existia um porta-voz. Depois cada grupo foi colocado 

numa esquina da sala, e num papel que estava colado na parede, tiveram que 

escrever e explicar as sensações sobre o significado das formas e das cores. De 

seguida os grupos rodaram e foram para a esquina seguinte, e assim sucessivamente 

até chegarem à posição inicial. Em cada esquina, os grupos podiam escrever ou 

acrescentar informação ao que o grupo anterior tinha escrito, e assim começaram a 

fazer um documento que incluía a opinião de todos, em cada um dos papéis que se 

encontravam colados em cada uma das 4 esquinas da sala de aula.  

No final, o porta-voz de cada grupo reuniu se com o dos outros grupos e escreveram 

um documento único, com poucas palavras, onde responderam sobre o significado 

das cores e das formas. No que respeita aos workshops, estes serviram para 

desenharem edifícios, apenas com as figuras geométricas e com a utilização das 

cores primárias, de modo a que os edifícios conseguisses transmitir uma sensação de 

alegria ao observador. Este exercício acabou por ser mais difícil, uma vez que o que 

significa alegria para uns poderá não significar do mesmo modo para outros.  

 

 

 

 

 

Ilustração 64 - Imagens do workshop realizado em 2018 em Gdansk na Polonia. Fonte: Luís Pinto 

Tiveram igualmente que desenhar e recortar formas geométricas, que tinham como 

base o triângulo, o quadrado e a circunferência, e construir formas alegres. A 
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justaposição e a sobreposição das formas, acabou por ser uma constante em todos os 

workshops. Embora a forma circular pareça ser uma das mais “felizes”, as formas mais 

utilizadas foram o quadrado ou retângulo e o triângulo. No entanto foram sobrepostas 

em forma circular, ou seja, atenuaram a agressividade dos ângulos por uma forma 

marcadamente circular. 

No geral, as crianças participantes nos workshops, elegeram o quadrado como a 

forma mais estável e o círculo ou circunferência como a mais divertida. O triângulo foi 

pouco utilizado nos desenhos que foram solicitados, claro que foram utilizados 

maioritariamente como cobertura das casas.  

Nos mais velhos, as formas foram quase sempre muito abstratas, exatamente do 

mesmo género do que os resultados sobre as formas geométricas sobrepostas. Talvez 

a consciência e a necessidade de se individualizarem, de serem diferentes, os tenha 

feito pensar que as formas abstratas são mais alegres do que as tradicionais. 

Com base nos estudos das formas e das cores, chegou-se, então, à conclusão que 

após cerca de 368 pessoas, tanto no inquérito de rua como nos workshops, darem a 

conhecer as suas interpretações no que respeita à relação entre a cor e as formas 

geométricas, e as suas ligações aos aspetos emocionais, de alegria, tristeza ou 

segurança, por exemplo, que na generalidade todos, entre crianças e adultos, 

escolheram o amarelo para o triangulo, sendo que o azul e a magenta, variaram entre 

o quadrado e a circunferência. Interessante foi notar que, independentemente da 

escolha da cor associada, o quadrado é interpretado como calmo e seguro, ou forte, 

ou seja corresponde a uma noção de segurança e de estabilidade, enquanto a 

circunferência varia entre divertida e alegre, o triangulo, para as crianças relaciona-se 

mais com agressividade e medo, talvez pelos vértices que tem, lembrando setas, para 

os adultos, alguns escreveram que o triangulo lhes lembrava segurança, mas 

associada a agressividade ou irritabilidade. Muitos deram respostas fundamentadas no 

grau de luminosidade das cores, e por isso as mais luminosas seriam as mais 

irritantes em prol das outras. Mas quase todos começaram por responder em função 

do que alguém, um dia lhe tinha ensinado sobre a cor, e por isso mesmo foi 

necessário que se abstraíssem dessas informações e conseguissem responder em 

função dos seus sentimentos naquele exato momento. 
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As crianças foram mais diretas nas suas opiniões, e chegaram mesmo a construir 

cidades e casas, desenhadas, com base nas formas que entenderam como sendo 

mais óbvias, quase sempre o quadrado e o triângulo, ao nível da cor é que foram mais 

espontâneas. 

Os alunos dos cursos de arquitetura e de design, arriscaram algumas formas 

geométricas mais abstratas para caracterizarem edifícios mais alegres, justificando 

pela presença do fator surpresa. No que respeita às cores, acabaram por escolher 

algumas “politicamente corretas” muito embora nas respostas aos inquéritos tenham 

optado por outras. Ou seja, nem sempre o que era entendido como mais alegre ou 

triste, foi o que foi escolhido, uma vez que quando se vive em sociedade é difícil 

alterar os códigos que fazem parte da cultura individual de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 65 - Imagens de workshops realizados entre 2016 e 2018 na Lituânia. Fonte: Luís Pinto 

A escolha do amarelo para o triângulo, deve-se à luminosidade da cor. Embora a cor 

seja considerada alegre, mas também é agressiva. Claro que muitos associaram ao 

vermelho, mas mais porque segundo eles lhes lembrava os sinais de trânsito, e não 

tanto pelas emoções, de uma forma abstrata, que era o que se pretendia com este 

estudo. O azul é a cor que em geral qualquer pessoa aceita sem preconceitos, é 
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calma, e ao mesmo tempo suave. Por isso muitos a relacionaram com a 

circunferência, embora a maioria tenha associado com o quadrado.  

A cor magenta, para muitos é associada ao perigo, claro, porque o ligam aos sinais de 

trânsito, mas também representa atenção, tensão, e energia, por isso a grande maioria 

acabou por o associar ao círculo, que é suave e alegre, mas energético. 

Mais tarde utilizaram-se estas informações e os seus respetivos resultados, para 

serem aplicadas no caso de estudo, nos espaços comerciais de venda de vinho ou de 

restauração. Assim sendo, os elementos construtivos e decorativos que vão ser 

escolhidos e posteriormente utilizados na Rua da Madalena são diretamente 

influenciados pelos resultados da investigação sobre as formas e as cores, atendendo 

a uma multiplicidade de propostas, assentes na conjugação das cores e das formas 

entre si mesmas.  

Com base nos resultados, e depois de analisados, estabeleceram-se algumas das 

principais relações possíveis entre as formas e as cores, comparando-as com as 

emoções que exteriorizam.  

Associaram-se cores a cada uma das formas geométricas, com base nos resultados 

dos inquéritos e dos workshops. Para além da exteriorização verbal, que cada um 

acabou por fazer, durante os vários workshops e que foram, também, tomadas em 

consideração. 

Temos então como resumo dos inquéritos e dos workshops, os seguintes resultados: 

Tabela 1: Cores Vs Emoções 

Azul Calmo, estável, seguro, não agressivo, suave, aceite por todos. 

Amarelo Irritante, agressivo, alegre, preponderante, luminoso. 

Vermelho Calmo, preponderante, atenção, perigo. 

 

Tabela 2: Formas geométricas Vs Emoções 

Quadrado Calmo, bem-disposto, estável, seguro, não agressivo, forte, representa 
o pai. 

Triangulo Irritante, agressivo, estável, pouca confiança, preponderante. 

   
Círculo 

Calmo, alegre, macio, ritmo, ponto final, ponto inicial, representa a 
mãe, movimento. 
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Os exercícios, inquéritos e workshops que foram realizados com alunos do ensino 

universitário e primário, de vários países da europa influenciaram diretamente na 

produtividade desta investigação, que acabou por se revelar muito interessante e 

produtiva, pois em cada local identificaram-se respostas e construíram-se caminhos 

para identificar as características principais das cores e das formas, tendo-se 

recomeçado a investigar o que realmente as pessoas sentem sobre as cores e sobre 

as formas, independentemente do que já havia sido escrito na bibliografia existente.  

Pretendeu-se investigar na realidade e em conformidade com a atual conjuntura 

cultural, quais seriam os resultados, ou seja uma espécie de atualização ao que 

Kandinsky escreveu, com base em entrevistas, inquéritos e exercícios que variaram 

entre níveis etários e que abordaram sempre a mesma temática, entre o significado 

das formas, das cores, a construção com cartolina de formas que induzem a um 

estado de espírito positivo, propostas de alteração de fachadas e propostas para 

espaços interiores, seguindo-se sempre um espaço de tempo no final do workshop 

para serem discutidos e justificados os resultados. 

A expressão do lugar foi sempre alterada através da introdução de elementos 

geométricos e de cores, por exemplo um dos exercícios era baseado em fotografias de 

espaços urbanos onde posteriormente os alunos pintavam ou recriavam, com base na 

utilização das cores e das formas primárias.  

Foram, também, realizados exercícios apenas de desenho, onde era solicitado que 

desenhassem um edifício ou uma rua com vários edifícios, que de algum modo 

influenciassem um bom estado de espírito, ou uma boa atmosfera arquitetónica. Estes 

exercícios partiam sempre do pressuposto que deveriam ser utilizadas as mesmas 

formas e cores primárias.  

Um outro exercício passou pela construção de formas geométricas que considerassem 

ser “felizes”, esta construção teve como base a justaposição das formas primarias 

desenhadas sobre cartão e posteriormente recortadas. 

A mistura das cores não foi diretamente analisada nesta parte da investigação, mas 

sim a mistura de formas geométricas, dando origem a formas mais abstratas, uma vez 

que se considerou que as formas abstratas são outras formas que têm na sua origem 

a sobreposição de uma ou mais formas geométricas primárias. Ou seja, imagine-se 
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que sobre um quadrado se sobrepõe, por exemplo, uma circunferência, mas de forma 

aleatória, então o contorno destas formas dará origem a uma outra abstrata e assim 

sucessivamente. No caso das cores, tal como já foi dito anteriormente, optou-se por 

não incluir as cores secundárias nem as mais abstratas, uma vez que para as 

conclusões que se pretendem atingir, não seria necessário fazer essa análise e, 

também, porque iria aumentar o grau de subjetividade sobre os resultados obtidos. 

Sendo assim e após analisar-se os dados recolhidos, as conclusões são as seguintes: 

Tabela 3: Quadro de resumo sobre a relação das cores e das formas geométricas e o seu significado emocional. Dados retirados dos 

workshops e inquéritos realizados entre 2012 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o quadrado for encarnado, então poderá potencializar uma sensação de 

segurança, referencia e conforto. 

Se o quadrado for amarelo, então poderá potencializar uma sensação de estabilidade 

momentânea e boa disposição. 
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Se o quadrado for azul, então poderá potencializar uma sensação de calma, 

descrição, segurança, firmeza. 

Se o triângulo for encarnado, então poderá potencializar uma sensação de 

preponderância, estável, mas visível e despertar curiosidade. 

Se o triângulo for amarelo, então poderá potencializar uma sensação de Irritabilidade, 

agressivo, mas estável, pouca confiança, preponderante, alegria momentânea. 

Se o triângulo for azul, então poderá potencializar uma sensação de segurança 

momentânea, referência, instabilidade, dependendo da posição.  

Se o círculo for encarnado, então poderá potencializar uma sensação de 

preponderância, referencia, calma no sentido de ponto de fuga, impacto positivo. 

Se o círculo for amarelo, então poderá potencializar uma sensação de alegria 

desmesurada, espontaneidade e movimento  

Se o círculo for azul, então poderá potencializar uma sensação de calma, movimento 

calmo, referencia, suavidade. 

Existem muitas teorias sobre o significado das cores, por exemplo Johannes Itten 

(1888-1967), que definiu sete contrastes de cor diferente, Kandinsky (1969) afirmou 

que a cor exerce uma influência direta o modo como a sentimos: “A cor é o toque, o 

olho, o martelo que faz vibrar a alma, o instrumento de mil cordas” 

A cor tem uma espécie de interpretação móvel, pois quando determinadas cores são 

aplicadas sobre determinadas superfícies, estas podem parecer mais altas ou mais 

baixas, mais próximas ou mais distantes.  

Por causa das cores, as distâncias visuais tornam se mais relativas. O nosso estado 

de espírito é influenciado pelo subconsciente, que revela memórias, arquivadas, de 

experiências sensórias, entre outras, que são automaticamente associadas às cores e 

às respetivas sensações que provocam nas pessoas (Gurgel, 2005). 

Algumas cores, quando pintadas em paralelo com outras acabam, também por ter um 

efeito de pouca visibilidade, ou pouco contraste, o que pode ser útil para não destacar 

determinados volumes da forma arquitetónica.  
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Bamz (1980), psicólogo, fez um estudo sobre a relação entre as cores e a idade das 

pessoas, este estudo tornou-se importante uma vez que ajuda a associar uma 

determinada imagem ou cor a um determinado perfil de pessoa. Por exemplo o 

vermelho é conotado com uma idade entre 1 e 10 anos, onde considera ser a idade da 

efervescência e da espontaneidade, o laranja corresponde aos 10 a 20 anos de idade, 

onde estamos na idade da imaginação, da excitação ou da aventura.  

O amarelo ao período entre os 20 e os 30 anos, Idade da força, potência e da 

arrogância.  

O verde entre os 30 e os 40 anos, idade da diminuição do fogo juvenil. O azul entre os 

40 e os 50, que é a idade do pensamento e da inteligência. O Lilás entre os 50 e os 60 

anos, idade do juízo do misticismo, da lei.  

O roxo corresponde às pessoas com mais de 60 anos, que é a idade do saber e da 

benevolência.  

Hoje em dia basta consultar a Internet e surgem inúmeros websites com explicações 

sobre o significado das cores, e no geral as pessoas simplesmente aceitam e muitas 

vezes nem se apercebem que em determinados pontos até podem não se sentir tão 

confortáveis com as sensações que determinadas cores ditas como alegres, afinal 

acabam por lhes transmitir sensações menos positivas.  

Ao longo do inquérito, constatou-se isso mesmo, ou seja, que no caso da cor amarela, 

muito embora possa ser considerada alegre, acaba, também, por ser irritante em 

determinadas condições.  

Vejamos agora de uma forma muito sucinta o que é que na generalidade é referido 

sobre as sensações que as cores (primárias) proporcionam ao observador, segundo 

alguns designers. 

A cor azul é bem aceite pela maioria das pessoas. A ela estão associados sentimentos 

que se prolongam no tempo, não estando associado a nenhum tipo de sentimento 

mais negativo. No azul, em geral as pessoas reveem-se nas seguintes sensações: 

Simpatia, harmonia, amizade, fidelidade e confiança, ou seja, sensações associadas a 

fatores emocionais estáveis e de reciprocidade. 
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O vermelho é uma cor associada a estímulos fortes, paixão ou perigo. É igualmente 

utilizada para chamar a atenção sobre algum pormenor. É uma cor que é associada ao 

colorido. É também uma cor que quando se pede a alguém para escolher uma cor que 

se destaque, ela sugere o vermelho, mesmo que não seja a sua cor preferida. É uma 

cor associada ao efeito de proximidade. 

O amarelo está relacionado com o sol, a luz e o ouro. Estas associações levam-nos a 

pensar em alegria, em algo divertido, em boa disposição. Mas na realidade nem o sol 

nem o ouro são amarelos. Está igualmente associada ao otimismo.  

Sendo assim e em resumo, na generalidade, o amarelo é associado a situações de 

alegria, o Azul de calma e o vermelho de alguma tenção. Em relação aos nossos 

resultados após os inquéritos e os workshops o azul, tal como o que foi espelhado por 

vários autores, é uma cor calma e estável. O amarelo teve como resultado após os 

inquéritos e workshops de que é uma cor irritante, agressiva, alegre, preponderante, 

luminoso, de certa forma é idêntica às conclusões dos outros autores, muito embora 

no nosso caso o amarelo seja dado como uma cor irritante. Ao vermelho foi associada 

alguma calma e preponderância, tal como a generalidade dos autores. 

Ou seja, os resultados acabaram por ser bastante semelhantes, apenas no amarelo a 

irritabilidade ou agressividade visual, foi mais evidente nos nossos resultados do que 

na maioria dos outros autores. 

Quanto ás formas, após a realização dos inquéritos e dos workshops, concluímos que 

O quadrado é estável, a circunferência é alegre, o triangulo é estável, mas irritante. 

Aqui, tal como nos resultados encontrados sobre as cores, também os significados 

foram muito idênticos aos de outros autores, exceto no triângulo, em que na grande 

maioria dos autores é referido com estável, e dinâmico ao mesmo tempo, e no nosso 

caso acrescentamos ainda este fator de causar irritabilidade e até mesmo alguma 

agressividade.  

Como não se pretende alterar ou intervir nas fachadas dos edifícios da Rua da 

Madalena, a nossa sugestão será a de utilizar projeções de luz ou de imagens, que 

alterem momentaneamente o ambiente da rua e das fachadas. Com projeções 

manipuladas de azulejos ou simplesmente de formas geométricas. 
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A Baixa Pombalina, que é o local onde o nosso caso de estudo se integra e objeto 

desta tese, é um exemplo onde a simetria, a proporção ou até mesmo a cor que acaba 

por ser constante, revelam simpatia estética à generalidade das pessoas. Talvez 

porque a sua forma organizada, simétrica e geométrica, que se repete ao longo das 

fachadas e das ruas, leve as pessoas a aceitarem este espaço, reconhecendo o como 

belo.  

Há ainda o fator cultural e patrimonial, que geralmente é aceite automaticamente como 

belo, mesmo que no fundo se pense de maneira oposta. Pois quando lemos ou 

escutamos a palavra património, temos tendência, à partida, em gostar, mesmo sem 

questionar. Talvez porque fomos e somos ensinados a gostar.   

Quer isto dizer que o património histórico é defendido de um modo quase como 

imposição, em que temos todos que o aceitar como sendo belo, estimulante e 

interessante. Por isso, por vezes surge a pergunta se o património como o 

conhecemos e guardamos nas nossas memórias, será sempre património? Então e os 

edifícios de hoje serão património amanhã? Se sim, então porque se fica tão 

constrangido quando se constrói contemporâneo ao pé de antigo, porque é que em 

muitos locais se opta por “fingir” que é antigo? Não será apenas cultural? 

Retomemos de novo às questões sobre a cor e a forma, a nossa proposta procura 

evidenciar alguns elementos chave, que deveriam ser posteriormente repetidos tanto 

nos novos espaços comerciais como nos elementos dinamizadores de atração 

turística e cultural à Rua da Madalena, entre eles, para além da manutenção da 

autenticidade dos edifícios, surgiu a necessidade de improvisar e incluir cor. 

A Rua da Madalena, tem uma forma estática no que respeita aos aspetos visuais do 

lugar, cuja sua melodia acaba por ser ritmada sempre na mesma escala e no mesmo 

ritmo, podendo a sua beleza expectante passar a ser monótona e por consequência 

incrementar o desinteresse. Fachadas retangulares, onde a proporção se rege pelo 

retângulo de ouro e pela simetria constante, são para muitos sinónimos de beleza, 

mas para outros de alguma apatia, apenas a rua tem uma silhueta ondulante, que 

acaba por favorecer este local, uma vez que toda a zona da baixa, é praticamente 

plana. 
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A Rua da Madalena, segundo a proposta apresentada, irá contemplar jogos de luz e 

cor, que serão projetados nas fachadas.  

Estes jogos de luz e cor, irão projetar memórias de azulejos Pombalinos, de modo a 

incrementar o valor cultural e patrimonial, sem alterar as pré-existências (Figura 65). 

As cores vão estar aliadas a padrões, com referência à memória de azulejos 

portugueses, e que podem pontualmente incluir padrões relacionados com a estrutura 

pombalina, levando para as fachadas informação sobre este sistema construtivo. 

Julga-se que a rua irá ser um polo de atração tanto para locais como para turistas, 

tornando, assim num novo ícone da cidade de Lisboa. Não esquecendo o sentido que 

estamos a propor para este local, que é uma rua associada ao vinho, nomeadamente 

aos vinhos nacionais, que estarão representados nas várias adegas, e espaços 

comerciais, de venda e de degustação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 66 - Exemplo para uma projeção de vídeo-mapping, nas fachadas dos edifícios, com alusão aos azulejos portugueses do tipo 
figura de convite. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

A cultura do local, as memórias, e as emoções que as cores e as formas revelam ao 

observador, são uma constante ao longo da nossa proposta de intervenção, mas 

entendeu-se igualmente que a rua sairá valorizada, e que o valor efetivo dos imóveis 
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aqui localizados, serão alvo de um incremento no seu valor real, devido à 

especificidade da rua e da tipologia de negócio que se propõe para este local. Será, no 

entanto, necessário realizar-se um plano que englobe esta proposta, de modo a que 

todos respeitem e que funcione em pleno. Para além de uma vontade política.  

4.3. INQUÉRITO SOBRE FATOR CULTURA NA AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

IMOBILIÁRIO 

Ao longo desta investigação procurou-se dar a conhecer vários temas, que por si só 

podem parecer isolados, mas que no fim estão ligados ao nosso objetivo principal, que 

é o caso de estudo da Rua da Madalena em Lisboa. Para além dos aspetos estéticos, 

históricos, patrimoniais e turísticos, entendeu-se que o valor imobiliário relativo, será 

igualmente importante de se investigar, uma vez que este valor pode aumentar ou 

diminuir, em função dos resultados implícitos, provocados pelo estímulo e pela 

atratividade que esta rua passará a ter depois de implementadas as nossas 

sugestões, para além de que um avaliador imobiliário irá utilizar a aplicação 

“LikePlace” e com ela influenciar o resultado da avaliação final. Resultado este 

alcançado através do significado das memórias intangíveis do local. 

A sensibilidade do avaliador, como técnico ou até mesmo do investidor, é e será cada 

vez mais posta em causa, por questões ligadas ao valor cultural e histórico, ou pelo 

valor atribuído ao edifício em avaliação, sempre que os fatores relacionados com 

emoções, estados de espírito, ou sobre memórias do local sejam postas em causa. 

Aliás qualquer um de nós sente empatias especiais por determinados locais, porque 

de algum modo existem ligações culturais, associadas ao nosso passado e vivencias, 

que por si só vão implicar numa tomada de decisão sobre um investimento patrimonial 

imobiliário. Esta empatia nem sempre é igual ou sentida do mesmo modo por todos, 

por isso mesmo trata-se de um aspeto intangível na avaliação interpretativa de um 

determinado espaço construído. 

Por isso realizou-se um outro inquérito, desta vez de rua, e posteriormente trataram-se 

esses dados através de uma análise SWOT, com vista a descobrir de uma forma 

sucinta a percentagem de afetação dos valores culturais e estéticos, ou seja, 

intangíveis, numa fórmula de cálculo geral, sobre avaliações imobiliárias. 
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No geral o que se destacou é que no campo das avaliações imobiliárias o papel do 

arquiteto torna-se relevante, uma vez que até este momento o cálculo é realizado 

fundamentalmente com base em aspetos técnicos e quase nunca, ou mesmo nunca, 

incluindo uma percentagem, necessária, sobre a importância de um determinado 

edifício para uma determinada rua, ou de uma determinada rua numa determinada 

localidade. Talvez por esquecimento ou por falta de preparação ao nível histórico e 

estético de quem se encontra a avaliar, ou porque por e simplesmente ainda não 

houve necessidade de assegurar uma percentagem relativa aos valores intangíveis, 

na fórmula de cálculo para ser aplicada num parâmetro relacionado com o património 

imaterial. 

A fenomenologia, (Husserl, 1989) como ciência que apoia diretamente a interpretação 

emocional das artes em geral, poderá servir de base de interpretação, mais solida e 

coerente, para se justificar o valor dessa mesma percentagem, numa fórmula de 

cálculo, puramente matemática. Ou seja, com base na opinião do avaliador. 

Conclui-se que a relação entre os edifícios existentes e as pessoas que habitam ou 

simplesmente passam pela rua, se interligam através de memórias pessoais e 

culturais. Estas memórias estão associadas a estados de espírito individuais que 

convergem na semântica da arquitetura. A rua é quase como que um livro, em que as 

páginas são os edifícios, e onde a ação ou a história se desenrola. Se se arrancar uma 

folha ao livro, podemos correr o risco de não compreender a história, ou de se chegar 

a uma conclusão diferente. É isso mesmo que acontece quando se altera ou substitui 

um qualquer edifício.  

Esta questão é de tal modo importante, que irá influenciar no valor imobiliário do 

edifício, uma vez que parte do valor final é garantido por uma percentagem, associada 

à relação entre o valor emotivo e o valor cultural. Estes dois valores estão intimamente 

ligados, à cultura individual de cada um e por ser tão subjetivo, interessa majorar, 

saber entre que limites percentuais ele pode vir a ser influenciado. Por isso mesmo o 

inquérito foi importante, uma vez que foi assim aberto caminho para se descobrir esta 

mesma percentagem, que acabámos por chamar de Fator Cultura. Trata-se de um 

valor intangível, que não se vê, mas que se sente. 
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O valor imobiliário da arquitetura e de um qualquer objeto arquitetónico não é 

constituído apenas por valores tangíveis. Isso foi o que aconteceu até há algum tempo 

atrás. De referir que ainda hoje, no ano 2020, o INE, Instituto Nacional de Estatística, 

revela preços por m2 em várias cidades, nomeadamente em Lisboa, sem se referir a 

questões intangíveis associadas a valor do imóvel.  

Deste modo, quando uma avaliação imobiliária é realizada, tomam-se em 

consideração vários valores, considerados mesuraveis, como por exemplo, o valor por 

metro quadrado da construção, os valores das taxas e dos honorários dos vários 

tecnicos envolvidos no projeto, taxas de varios tipos, etc. Incluem-se, igualment alguns 

critérios de apreciação ou depressiação, como por exemplo, a qualidade dos acessos, 

a existencia de estacionamento, serviços oferecidos na zona, farmácias, 

supermercados, escolas, etc, e igualmente alguns elementos ao nivel dos 

equipamentos existentes dentro do imovel, mas não é dada nenhuma ou quase 

nunhuma atenção a questões relacionadas com o valor cultural, com as memórias do 

lugar e com a importancia desse edificio ou conjunto de edificios para a qualidade de 

vida de quem vive nessa zona já há muito tempo.  

Para isso é necessário realizar um inquérito de rua em cada caso, e fazer alguma 

investigação ao nivel historico, cultural e sobre a atmosfera arquitetonica do local em 

avaliação. Por isso mesmo é que se propõe, nesta tese, uma aplicação digital para 

telemoveis, que de algum modo possa facilitar este processo. 

Estes valores referem-se a valores de referência, no caso de investimento ou de uma 

avaliação imobiliária, e faz uma comparação entre outras cidades de Portugal, 

salientando que Lisboa continua a ter valores superiores às outras cidades (ilustração 

67). Em paralelo existe uma plataforma digital (ilustração 68), chamada de 

eco.sapo.pt27, na qual podemos aceder e descobrir com um simples “clik” o valor por 

metro quadrado para uma qualquer rua de Lisboa. Aqui verifica-se que que as zonas 

mais caras, são precisamente a zona toda da Baixa, e as zonas históricas e 

 

 

27Plataforma digital, on-line, onde se podem consultar informações variadas sobre o mercado imobiliário. 
 https://eco.sapo.pt/especiais/mapa-interativo-veja-os-precos-das-casas-por-cidade-freguesia-e-na-sua-
rua-3/   consultada em 28 de abril de 2020, às 18h 
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tradicionais, independentemente de a construção nesses locais ser de piores 

condições, necessitando de obras de reabilitação, mesmo assim, são as zonas com 

valores, por metro quadrado, superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 67 - Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares, Portugal e Cidades, 4ºT2016 – 4ºT2019. Fonte: Destaque 

– Instituto Nacional de Estatística, 28 de abril, 2020 

 

O que se pretende agora, é incluir os valores intangíveis e conseguir parametrizá-los 

do ponto de vista tradicional, acaba por se mostrar muito redutor no que respeita aos 

valores alcançados, uma vez que não correspondem na verdade, à realidade, mas 

apenas ao valor por metro quadrado, sem tomar em consideração estes fatores 

emocionais, culturais, sociológicos e históricos, ou seja os valores intangíveis.  

O património edificado, apresenta padrões com um valor, que em inúmeros casos é 

naturalmente mensurável, mas noutros casos, torna-se quase impossível avaliá-los e 

relativizá-los em relação a fórmulas matemáticas e estatísticas, que levem a um valor 

concreto, do que está a ser avaliado. 

O valor de um imóvel, acaba por ser diferente, em função do objetivo da avaliação. Ou 

seja, se se está a avaliar para quem vende ou para quem compra ou investe. 
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Ilustração 68 - Valor por m2 de um imóvel localizado na Rua da Madalena, em Lisboa. Fonte: eco.sapo.pt, 2020 

 

Referimo-nos aos números silenciosos, que fazem parte indiretamente do modelo de 

avaliação, mas que não se encontram expressos nas fórmulas matemáticas.  

São números que podem ser traduzidos em percentagem e que se referem a aspetos 

intangíveis, subjacentes à cultura individual de quem faz a avaliação, ou à aculturação 

de um espaço, e que por causa deste fenómeno se transforma num lugar único e de 

grande importância para a zona que está em avaliação.  
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O valor, ou o resultado expectável poderá assim ser influenciado positivamente ou 

negativamente por este valor, que em geral, como já se disse, estaria relacionado com 

o individuo que está a realizar a avaliação imobiliária. 

Nesta parte da investigação, tornou-se necessário evidenciar que o valor obtido não 

deveria ser tão inconstante, sem estar assente em valores padrão, devidamente 

balizados, de modo a conferir credibilidade ao valor atribuído a um determinado imóvel 

ou a um conjunto urbano. 

O património pode ser considerado como um produto (Kotler, 2000), mas para 

entendermos melhor o que é um produto, teremos de pensar em Marketing, em 

Design e só depois em Arquitetura, uma vez que a arquitetura incorpora as anteriores. 

É por isso um processo problemático, e profundamente discutível. 

Os valores imateriais (Cabral, 2011), que se prendem diretamente com o valor cultural 

de um determinado pormenor, de um conjunto ou de uma leitura do espaço, como um 

todo, uno, indivisível, em que se se retirar um simples ponto desse conjunto, ele se irá 

perder na totalidade, impedindo a sua leitura, acabam por se tornar mensuráveis e 

espelhados através do Fator Cultura. 

Sendo assim, a necessidade de descobrir uma percentagem relativa máxima, para o 

que chamamos de Fator Cultura, tornou-se primordial.  

Este Fator Cultura irá englobar a perceção estética assente no significado da cultura 

local, dos estilos, mas também dos estímulos positivos e negativos que as formas e as 

cores, preponderantes, existentes no local possam influenciar no resultado do valor 

final. Por isso mesmo começámos em paralelo a desenvolver uma aplicação para 

telemóvel, que será descrita no capítulo seguinte desta tese. 

Assim sendo, desenvolveu-se um inquérito de rua, com algumas questões muito 

simples, de resposta “sim” e “não”, para descobrir quais os elementos imateriais que 

mais preocupavam as pessoas que circulavam ou habitavam numa determinada rua, 

neste caso na Rua da Madalena, sobre as suas características culturais e emocionais. 

A fenomenologia ajudou a compreender e a aceitar muitas das respostas assentes em 

compromissos ligados a questões meramente estéticas e de interpretação muito 
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pessoal, mas entendemos, também, que através de uma análise SWOT, prévia à 

avaliação se conseguirá descobrir que valores devem ser equacionados e 

acrescentados à fórmula de cálculo da avaliação, implicando assim numa 

percentagem. Ora, após a leitura das respostas efetuados ao inquérito de rua, que 

como se sabe foi apenas uma experiência muito focada na Rua da Madalena, mas 

que se se aumentar o raio de ação do inquérito, e este for realizado noutros locais, 

poderemos chegar a valores mais concretos e generalistas, obtivemos resultados que 

nos servem para compreender e sedimentar a nossa ideia de que os valores 

intangíveis devem mesmo ter um espaço em forma de percentagem positiva ou 

negativa, nas formulas de avaliação. 

O valor de mercado, tem vindo a ser atualizado, nuns casos relativamente a tabelas 

pré-concebidas, noutros casos através de Decretos-lei, mas em nenhum deles se têm 

em consideração, o valor cultural.  

Geralmente os edifícios que se encontram classificados, tentam proteger a sua 

herança cultural, mas não se toma em consideração o seu valor patrimonial, que 

muitas vezes é prejudicado precisamente graças a esta mesma classificação. De que 

nos adianta seremos os donos de um “castelo”, se depois não podemos demolir, 

remodelar ou até mesmo vender? Ou seja, o que aparentemente terá um enorme valor 

patrimonial, acaba por ter é um baixo valor patrimonial em prol de um enorme valor 

cultural. Mas este valor cultural irá, sim, influenciar sobre o valor imobiliário dos 

edifícios que se encontram próximos deste “castelo”, valorizando-os. 

Veja-se como exemplo os edifícios que na cidade de Lisboa, foram classificados como 

prémio Valmor. Esta classificação, impede de algum modo a sua adulteração, 

demolição ou alteração. Nestes casos surgem dois problemas. Um prende-se com o 

valor patrimonial, que se por um lado tem um elevado valor cultural, que orgulha 

qualquer pessoa daquela cidade, por outro lado tem um baixo valor patrimonial, 

relativamente à possibilidade de construção, que poderia ser aplicada, caso o edifício 

não fosse classificado ou protegido. O outro problema, prende-se com o desgaste e 

estado de abandono de alguns desses edifícios “valiosos”, que acabam por 

desvalorizar a zona envolvente, atendendo ao seu estado de degradação. Ou seja, é o 

mercado que atribui o valor ao património, em geral, mas ao património imaterial serão 

os “números silenciosos” que fundamentam o Fator Cultura. 
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Os fatores subjetivos, já são considerados, na maior parte das vezes, tanto nas 

avaliações mais complexas, como nas avaliações mais comuns (Figueiredo,2004).  

São descritos e definidos alguns desses fatores subjetivos, como sendo os que se 

enquadram no ponto de vista do comprador, do vendedor, ou ao próprio avaliador. No 

entanto são quase sempre fatores relacionados com a localização, com os acessos ou 

com a existência de equipamentos na área envolvente, mais uma vez, é por isso 

mesmo que entendemos que os aspetos emocionais e culturais, devem igualmente 

estar incluídos. 

Vejamos um exemplo de uma fórmula de cálculo, para a determinação, normal, do 

valor de mercado de um qualquer edifício no estado novo.  

Chegou-se assim à seguinte formula e calculo: V=(Vt+Cc+Cp+Ca+Ctx) x (1+M); onde 

V- Valor de Mercado; Vt- Valor do Terreno; Cc- Custo de Construção; Cp- Custo de 

Projetos e Fiscalização; Ca- Custos Administrativos e Comerciais; Ctx- Custos de 

Taxas e Licenças; M- Margem de Promoção Imobiliária. 

Nesta fórmula de cálculo, como exemplo, verifica-se que não existe nenhum elemento 

afeto à cultura ou as emoções estéticas.  

Claro que quando se realiza uma avaliação, o técnico, deverá procura no mercado 

outros edifícios com as mesmas características, para obter uma comparação e chegar 

a um valor mais aproximado com a realidade. 

É igualmente espectável que seja realizada uma homogeneização, sempre que os 

exemplos não sejam parecidos, ou não tenham as mesmas características, a fim de se 

criarem as condições necessárias para os equiparar entre si. 

Entende-se que o Fator Cultura deverá ser inserido junto aos parâmetros de 

apreciação ou depreciação física, funcional, económica ou ambiental.  

Depois de se ter realizado um primeiro inquérito, na Rua Conde de Monsaraz, em 

Lisboa, a pessoas que passavam na rua, onde apenas se pretendeu saber, como 

informação de base, se eram moradores daquela zona ou de outra qualquer da cidade 

Lisboa e a sua idade, questionou-se como entendiam que deveria ser feita a 
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aprovação dos projetos de arquitetura relativamente a intervenções em edifícios nas 

suas zonas de residência ou bairros.  

Consideraram-se 4 questões: 1) Os moradores da rua ou bairro devem participar na 

avaliação do projeto de arquitetura? 2) A memória do local é importante no dia-a-dia? 

3) As formas e as cores dos edifícios influenciam o seu estado de espírito e o valor do 

imóvel? 4) Deve ser incluída uma percentagem referente ao valor cultural, nas 

avaliações imobiliárias? Qual a percentagem? 5%,10%,20%,50%? 

Por opção não foi atribuída nenhuma percentagem superior a 50%, uma vez que se a 

percentagem, relativa a valores intangíveis for superior a 50%, então será muito difícil 

tornar a compra, o projeto ou simplesmente a remodelação, quase que impossível. 

Deve-se tomar em consideração que um investimento imobiliário, é um negócio, e 

para ser bem-sucedido tem que ser sustentável e rentável. 

Os resultados desta pesquisa foram interessantes, uma vez que a diferença de idades, 

imputou em respostas muito diferentes, mas que no seu todo se dividem em dois 

grupos. Entrevistaram-se 100 pessoas. 50 Pessoas com idades entre os 18 e os 30 

anos, e 50 pessoas com idades entre os 31 e os 80 anos.  

Estes grupos etários foram escolhidos aleatoriamente. Deste modo não se pretendeu 

ser segmentário, muito embora tenha sido mais fácil encontrar pessoas com idades 

superiores a 31 anos, principalmente na Rua Conde de Monsaraz. No caso da Rua da 

Madalena acabou por ser mais fácil questionar pessoas de várias idades porque se 

trata de uma zona com mais movimento, e não de um bairro. 

Foi escolhida a Rua Conde de Monsaraz, por se tratar de uma rua que mantém as 

características originais, muito consolidadas, onde se podem encontrar edifícios 

construídos, entre os anos 50 e os anos 70, do século XX. Por isso, qualquer 

intervenção, repentina, nesta rua, iria despoletar reações nas pessoas que lá habitam.  

Já são poucos os que se encontram a viver nesta zona, desde a sua origem, 

encontramos os filhos dos primeiros proprietários, que se enquadram no grupo dos 

maiores de 31 anos, e encontram-se já os netos dos proprietários originais, que se 

enquadram no grupo, entre os 18 e os 30 anos.       



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 199 

  

 

A rua embora mantenha as suas características arquitetónicas exteriores, sem 

alterações, ou seja estando igual desde há mais de 60 anos, alguns dos apartamentos 

já foram renovados, e notão se diferenças, também, ao nível dos espaços comerciais, 

onde os poucos que lá existiam, desapareceram, por exemplo uma mercearia, uma 

padaria, um mercado, e até mesmo um consultório médico, dando lugar a 

estabelecimentos comerciais impessoais, sem referencias ao bairro. Este facto foi 

salientado em conversa com algumas das pessoas que lá habitam. Em resumo, estas 

conversas de rua, e estes contactos levaram o autor a tomar em consideração a 

importância das referências culturais e das memórias do lugar, e a realizar mais tarde 

um outro inquérito idêntico a este, mas desta vez na Rua da Madalena. 

 

Tabela 4 - Quadro de síntese das respostas ao inquérito de rua, realizado no dia 16 de março de 2015, na Rua Conde de Monsaraz na 

cidade de Lisboa. Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a questão nº4 (Tabela 4): “Deve ser incluída uma percentagem referente ao 

valor cultural, nas avaliações imobiliárias?”, 35 de um conjunto de 50 pessoas de 

idade superior a 31 anos responderam afirmativamente a escolha de 20% para o fator 

cultura e 38 pessoas de um conjunto de 50, com idades inferiores a 30 anos, 

responderam afirmativamente à escolha de 5 % para o fator cultura.  
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Num universo de 100 inquiridos, 77% concordam com a inclusão do Fator Cultura, nas 

fórmulas de cálculo das avaliações imobiliárias.  

Ou seja, os fatores estéticos, com base na cultura local e individual, e os fatores 

históricos relativos ao edifício, à rua ou até mesmo a um bairro são quase que 

evidentemente aceites pela generalidade das pessoas.  

São por isso valores intangíveis que devem ser majorados, por isso mesmo este 

inquérito e este estudo poderá abrir portas a uma nova visão sobre o valor real de um 

imóvel, incluídos aspetos estéticos e culturais. 

Imagine-se no caso da Rua da Madalena, após a rua estar em pleno funcionamento, 

com base com conceito proposto sobre a temática do vinho, com os espaços 

comerciais a funcionarem e com uma arquitetura de interiores baseada no mesmo 

conceito, e por fim o vídeo-mapping, a rua irá beneficiar do aumento da procura e do 

interesse imobiliário. 

Como se pode inferir no que respeita à participação dos moradores da Rua Conde de 

Monsaraz sobre o seu ponto de vista em relação à aprovação de um projeto de 

arquitetura, nesta amostra, denota-se que a resposta é favorável, mas as pessoas 

com mais de 50 anos, valorizam mais esta opinião. 

Quanto à segunda questão, os inquiridos mais novos, entendem que a memória do 

local não é muito importante, embora o peso do “não”, não seja muito expressivo. Nas 

pessoas com mais de 31 anos, a importância da memória do local é realmente 

valorizada, apenas 4 pessoas responderão negativamente. Mas o mais interessante, é 

que no que respeita à questão número três, todos consideram, na sua maioria, que as 

formas e as cores dos edifícios influenciam o seu estado de espírito e o valor 

imobiliário do imóvel. 

Sentiram necessidade de justificar verbalmente as escolhas, e neste caso muitos 

quiseram mesmo dar a conhecer os seus pontos de vista em relação ao que 

consideravam belo. Claro que interessou para este trabalho, que o que chamavam de 

belo era precisamente o que se chamou de Fator Cultura. 
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Este fator é de grande importância, porque em qualquer local quando falamos de 

cultura, memórias ou gosto, a discussão acende-se, no bom sentido, mas quase 

sempre com opiniões diferentes quando se entra no campo das sensações e do que 

poderá ser considerado como património, uma vez que para a grande maioria das 

pessoas, património está associado a palácios, castelos etc., e quase nunca à 

arquitetura contemporânea.  

Durante este primeiro inquérito, as questões foram muito localizadas para e sobre o a 

Rua Conde de Monsaraz, mais tarde, resolveu-se readaptar e realizar um novo 

inquérito, mas na Rua da Madalena e assim, por serem zonas muito diferentes, 

conseguiu-se concluir melhor sobre as questões relacionadas com os aspetos 

intangíveis e a necessidade de serem incluídos nas fórmulas de cálculo das 

avaliações imobiliárias. 

Seja como for, aspetos da cultura imaterial, são valorizados pelos dois grupos etários 

escolhidos para esta análise, mas verificamos que no que respeita ao grupo mais 

novo, existe quase um empate, em contraposição ao grupo mais velho, onde a 

resposta foi manifestamente afirmativa. 

Em paralelo, repare-se que no que respeita à questão número 3; “As formas e as 

cores dos edifícios influenciam o seu estado de espírito e o valor do imóvel?”, ambos 

os grupos inquiridos na Rua Conde de Monsaraz, responderam, na sua maioria, que 

estes aspetos realmente influenciam no modo como interagem com o espaço urbano e 

os edifícios, praticamente todos concordaram com esta questão. Apenas 8 pessoas de 

um conjunto de 50, com idade inferior a 30 anos, não concordaram, e na faixa etária 

acima dos 31 anos apenas 2 pessoas não concordaram.  

No caso da Rua da Madalena, esta mesma questão obteve uma resposta idêntica, 

respetivamente, 49 pessoas, com idade inferior a 30 anos, e 41 pessoas com idade 

superior a 31 anos, concordaram sobre a importância das formas e das cores. Ou 

seja, a grande maioria concorda que estes aspetos, relacionados com as cores e as 

formas, influenciam o modo de agir e de ver a arquitetura. 
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Ilustração 69 - Gráfico comparativo entre a Rua da Madalena e a Rua Conde Monsaraz, em Lisboa, em relação às respostas, questão 

Nº3 do inquérito, “As formas e as cores dos edifícios influenciam o seu estado de espírito e o valor do imóvel? “, Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

Neste quadro pode-se verificar que em ambas as situações, as respostas foram 

geralmente dadas como aceites e certas, pela grande maioria dos entrevistados de 

ambos os grupos etários, onde cada grupo conta com 50 pessoas. 

A procura do “Fator Cultura” será uma percentagem, que em algumas situações será 

positiva e noutras negativa, ou seja, apreciando ou depreciando um determinado 

edifício ou rua. A questão será: Quanto vale para um proprietário de um imóvel 

classificado ou que se localize numa zona classificada e protegida, como património, 

em relação ao valor de mercado, o seu imóvel? E descobrir, em relação à mesma 

questão, mas neste caso para quem vai comprar ou investir qual o valor que está 

disposto a pagar ou investir nesse mesmo imóvel? Aparentemente será um valor a 

acrescentar, mas o que temos vindo a descobrir, através de algumas entrevistas de 

rua, é que nem sempre o património cultural imaterial, classificado, se torna numa 

mais-valia.  

Muitas vezes poderá ser um problema, pois não se vende com facilidade, não se pode 

alterar e quando se pode necessita de projetos muito específicos, e, ainda existem as 
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situações, em que se encontra demasiado degradado, tornando-se num problema 

publico e não só num problema privado.   

Após se analisar o quadro, com o resumo das opções de valorização ou depreciação, 

a colocar na fórmula de cálculo, no que respeita ao “Fator Cultura”, (Tabela 5), fica 

demonstrado que as pessoas com idade superior a 31 anos, entendem que a 

importância da cultura imaterial, da memória do local, representa 20 % do valor de 

uma obra existente ou a construir naquela rua, onde habitam. São 20% 

correspondentes à preocupação demonstrada, em qualquer proposta de alteração ao 

edificado existente.  

Quanto aos mais novos, o grupo entre os 18 e os 30 anos, 76% entende que a cultura 

e o património imaterial, associado à memória do local, deve, no máximo corresponder 

a 5%, das preocupações e importância, que deve ser dada, na tomada de decisões, 

quando se pretender intervir na rua onde habitam. Ou seja, achando uma média, 

estimada entre o maior número de pessoas, de cada grupo, em função da 

percentagem que obteve maior escolha, entre os entrevistados de cada grupo, esta 

percentagem será de 12%. Existe, assim uma diferença de 12 % entre as duas 

hipóteses de 5% e de 20%, no que respeita ao “Fator Cultura”. 

Tabela 5: Quadro de resumo das respostas ao inquérito de rua, realizado no dia 16 de março de 2015, na Rua Conde de Monsaraz na 
cidade de Lisboa, relativamente à questão nº 4; “Deve ser incluída uma percentagem referente ao valor cultural, nas avaliações 

imobiliárias? Qual a percentagem? 5%,10%,20%,50%”. Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 
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Ilustração 70 - Gráfico de resumo das opções e respetivas escolhas sobre qual a percentagem, máxima, que deve ser atribuída aos 
aspetos intangíveis de uma avaliação imobiliária. Inquérito realizado na Rua Conde Monsaraz, em Lisboa. Fonte: Luís Pinto, 2015 

 

Existe ainda a "memória do local", quanto vale? Também através de entrevistas temos 

vindo a descobrir, que as pessoas entre os 18 e os 30 anos, não dão muito valor à 

memória e à presença de um determinado edifício numa determinada rua, mas pelo 

contrário, as pessoas com mais de 31 anos conseguem definir muito bem essa 

importância, mostrando se avessas a grandes alterações, como se pode ver 

representado através da questão nº2, na tabela 5 e na figura 70.  

O arquiteto trabalhará, dentro dos indicadores, previamente estudados, aplicando-os 

nas obras. A arquitetura torna-se global. O belo deve estar aliado ao sustentável, tal 

como a cultura deve estar aliada ao património, num sentido mais lato, caso contrário 

não será belo, não será coerente e não corresponderá à manutenção de uma herança 

histórica ou cultural. A emoção que o espaço incute ao Homem, provém de um 

conjunto de emoções e significados que por um lado fazem parte da sua génese 

interpretativa, mas por outro lado são induzidas por características socioculturais 

individuais. Será neste ponto, em que o” Fator Cultura”, a introduzir numa forma de 
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cálculo, de uma avaliação, se tornará imprescindível de modo a que se consiga 

compreender se este fator será apreciativo ou depreciativo.  

Recentemente resolveu-se realizar um inquérito semelhante na Rua da Madalena, a 

fim de averiguar se as percentagens seriam equivalentes ou não, uma vez que esta 

rua não tem características tão habitacionais como a Rua Conde Monsaraz. Neste 

caso o inquérito foi igualmente realizado ao mesmo número de pessoas, embora se 

tenham incluído, considerado também como moradores, os proprietários dos espaços 

comerciais e as pessoas que diariamente ali trabalham. Ou seja, que de algum modo 

entendam aquela rua como a rua deles. 

Entrevistaram-se 100 pessoas. 50 Pessoas com idades entre os 18 e os 30 anos, e 50 

pessoas com idades entre os 31 e os 80 anos, tal como na outra rua. Tentou-se que 

os critérios fossem o mais semelhante possível (Tabela 5).  

Pode-se verificar pela tabela em baixo (Tabela 6) que em relação à questão nº3, sobre 

se “As formas e as cores dos edifícios influenciam o seu estado de espírito e o valor 

do imóvel?”, e que em relação à questão nº2, “A memória do local é importante no dia-

a-dia?”, que as respostas afirmativas são igualmente muito semelhantes às 

apresentadas nos resultados do inquérito da Rua Conde de Monsaraz, embora na Rua 

da Madalena, a o grupo etário mais novo acabou por responder que sim na maioria 

dos inquiridos e na facha etária dos que possuem mais de 31 anos, a resposta 

afirmativa, sobre a memória do local, acabou por ser de 100%, ou seja todos 

responderam que sim. 

Tabela 6: - Quadro de resumo das respostas ao inquérito de rua, realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018, na Rua da Madalena, 

na cidade de Lisboa. Fonte: Luís Pinto, 2018 

 

 

Sobre a questão número 4; “Deve ser incluída uma percentagem referente ao valor 

cultural, nas avaliações imobiliárias? Qual a percentagem? 5%,10%,20%,50%?”, 

referente à Rua da Madalena, de um universo de 100 pessoas, 44 responderam 

afirmativamente em relação a que o fator cultura deveria ter um peso de cerca de 

10%, numa avaliação imobiliária, o que corresponde a 44% dos inquiridos. Este valor 

acaba por ser inferior ao da Rua Conde de Monsaraz, porque de acordo com a opção 

tomada, aqui as pessoas nem todas habitam realmente nesta rua, apenas trabalham 
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lá, o que provavelmente lhes proporciona algum distanciamento em relação à cultura 

local. Mas seja como for mais de metade dos inquiridos concorda em colocar nas 

fórmulas de cálculo das avaliações imobiliárias o Fator Cultura. 

Destacando que a Baixa de Lisboa, é um dos lugares mais conhecidos tanto da 

cidade, como de Portugal, uma vez que é estudada nas escolas e amplamente 

divulgada tanto ao nível de imagens como de momentos importantes da nossa 

história, nos meios de comunicação social. Sendo assim, as questões relacionadas 

com cultura e património foram, mais facilmente compreendidas e aceites pelos 

participantes inquiridos na rua da Madalena, do que na Rua Conde Monsaraz.  

Realçando novamente, que as questões ligadas a opiniões estéticas são vividas com 

mais energia, ou seja, as pessoas querem explicar o seu ponto de vista com mais 

detalhe do que as questões associadas ao significado de património, neste caso dos 

edifícios Pombalinos e da Baixa, porque são mais rapidamente aceites e entendidos, 

como sendo necessário proteger e preserva-los. Na realidade a memória da Baixa tem 

vivido momentos muito importantes, estando associados em cada esquina, em cada 

pedra, um acontecimento histórico.  

A Rua da Madalena, para além das suas características construtivas, é uma das ruas 

mais largas da zona da Baixa, talvez por isso o tráfego automóvel tenha acabado por 

ser desviado para esta rua, como se de uma circular se tratasse. Mas o maior 

problema, é que para além da poluição sonora e do ar, a rua acaba por ficar 

desvalorizada, e quase deserta de pessoas, uma vez que o próprio comercio acabou 

por fechar.  

Quem por lá passa, ou trabalha, sente esta poluição e sentem necessidade de mudar. 

Quando se chega ao Largo do Caldas, até parece que se chegou a um grande largo, 

só porque é um pequeno espaço, aberto, e que atualmente se encontra já revitalizado. 

Ou seja, acaba por ser uma referência para a própria Rua da Madalena. 

Voltemos, novamente, ao valor percentual escolhido, para representar o limite máximo 

do fator cultura, numa avaliação imobiliária. Na Rua da Madalena, os resultados 

acabaram por ser idênticos ao da Rua Conde Monsaraz, mesmo sendo uma rua 

diferente e tendo o inquérito sido realizado mais tarde. 
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Tabela 7 - Quadro de resumo das respostas ao inquérito de rua, realizado no dia 20 e 21 de fevereiro de 2018, na Rua da Madalena na 

cidade de Lisboa, relativamente à questão nº 4; “Deve ser incluída uma percentagem referente ao valor cultural, nas avaliações 

imobiliárias? Qual a percentagem? 5%,10%,20%,50%”, Fonte: Luís Pinto, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Esta questão foi mais facilmente respondida pelas pessoas que se deslocavam a pé 

na Rua da Madalena, do que pelas pessoas da Rua Conde de Monsaraz, e, quando 

se explicou quais os objetivos esperados alcançar com as respostas a este inquérito, 

as pessoas compreenderam perfeitamente o tipo de questão, relacionando 

rapidamente o valor da cultura e as das memórias estéticas das cores e das formas, 

com o conceito que se propôs para dinamizar a rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 71 - Gráfico de resumo das opções e respetivas escolhas sobre qual a percentagem, máxima, que deve ser atribuída aos 

aspetos intangíveis de uma avaliação imobiliária. Inquérito realizado na Rua da Madalena, em Lisboa. Fonte: Luís Pinto, 2015 
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Os valores intangíveis foram considerados muito importantes para uma avaliação 

imobiliária a realizar naquela rua. Sendo considerados, igualmente, relevantes no 

contexto de uma outra qualquer avaliação imobiliária, em qualquer outro local. 

Mas no que diz respeito à Rua da Madalena, a percentagem mais escolhida, acabou 

por ser a dos 10%, enquanto na Rua Conde Monsaraz o valor preferencialmente 

escolhido seria o de 20%. As ilações, empíricas, que se tiraram no momento, é que na 

Rua Conde de Monsaraz as pessoas conhecem-se melhor umas às outras, e a 

mentalidade é de bairro, pelo que as memórias são mais fortes e por isso as querem 

ver protegidas, independentemente dos valores patrimoniais ou arquitetónicos dos 

edifícios, enquanto que na Rua da Madalena, a Maior preocupação recai no valor 

patrimonial e arquitetónico, ou seja nos valores mais tangíveis. Talvez porque as 

pessoas não têm raízes ali, e, olhem para a rua como um espaço protegido, histórico e 

turístico na sua generalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 72 - Gráfico comparativo das respostas afirmativas, na faixa etária até aos 30 anos, na Rua da Madalena e na Rua Conde 

Monsaraz. Fonte Luís Pinto, 2015 
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Ilustração 73 - Gráfico comparativo das respostas afirmativas, na faixa etária acima dos 31 anos, na Rua da Madalena e na Rua Conde 

Monsaraz. Fonte Luís Pinto, 2018 

 

No que se refere à percentagem do Fator Cultura, na Rua Conde de Monsaraz, os 

mais novos escolheram na sua maioria os 5%, e os mais velhos os 20 %, havendo 

aqui uma grande diferença, talvez porque os mais velhos compreendam o lugar de um 

modo mais privado e particular, e os mais novos acabam por ser mais desprendidos 

em relação ao passado. 

No caso da Rua da Madalena a percentagem situa-se entre os 10% e os 20%, o que 

revela uma coerência maior, e aqui ao contrário da outra rua, as pessoas na sua 

maioria não são nem vivem nesta rua, e provavelmente por isso gostariam de sentir e 

preservar o passado histórico, até porque a Rua da Madalena se situa numa zona 

emblemática da cidade de Lisboa. 

No que respeita à questão nº3: “As formas e as cores dos edifícios influenciam o seu 

estado de espírito e o valor do imóvel?”, na generalidade da população inquirida, todos 

responderam afirmativamente, o que nos leva a considerar que é realmente importante 

que se tome atenção aos aspetos relacionados com a perceção das formas e das 

cores e do modo como interagem com as pessoas. 
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Num universo de 100 pessoas, 69 foram entendem que os aspetos estéticos das 

formas e das cores vão influenciar diretamente as pessoas. Levando-as a criar 

situações de empatia, alegria ou pelo contrário de tristeza. 

Após a realização deste inquérito, em duas zonas destintas da cidade de Lisboa, 

aferiu-se que a maioria das pessoas aceita e até chegam mesmo a achar importante 

que no que respeita às avaliações imobiliárias o Fator Cultura esteja patente nas 

formas de cálculo e que esta percentagem se situará entre os 10% e os 15% do valor 

total do imóvel. O Fator Cultura (FC) é também considerado como um fator cénico 

intangível. 

A memória do local deve igualmente ser preservada, embora no que respeite às 

respostas a população com mais de 31 anos foi mais expressiva do que os mais 

jovens. 

Quanto às cores e às formas, o resultado foi bastante expressivo, pois cerca de 90 

pessoas, na Rua Conde Monsaraz, concordam com a importância da forma que os 

edifícios da zona têm e com as cores que são aplicadas. Levando-os a estados de 

simpatia ou de repulsa. Ou seja, influenciando o seu humor. Foi ainda questionado se 

os moradores deveriam participar na avaliação dos projetos de arquitetura ou de 

alterações ao nível urbanístico. Em ambas as ruas as respostas foram 

maioritariamente afirmativas. 

Este inquérito serviu por um lado para dar a conhecer a importância que as memórias 

individuais e coletivas de quem reside numa determinada rua, são importantes, tanto 

do ponto de vista do valor final a atribuir a um imóvel, como para realçar que as 

características intangíveis são fundamentais para caracterizar o bem-estar e uma boa 

atmosfera arquitetónica. 

Esta atmosfera arquitetónica, será igualmente espelhada através de um outro estudo 

em paralelo, que se refere ao desenvolvimento de uma ferramenta digital chamada de 

“LikePlace” e que de algum modo irá utilizar as conclusões que se retiraram deste 

inquérito e de outros, realizados paralelamente a esta tese. 

Realizou-se em forma de conclusão uma análise SWOT, onde se pesaram os aspetos 

positivos e negativos das várias hipóteses. 
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Tabela 8 - Quadro de resumo dos aspetos positivos e negativos referentes aos inquéritos. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo da avaliação imobiliária é ponderar e demonstrar qual o valor de um 

determinado bem, neste caso de um imóvel. No entanto as avaliações podem ter 

diversas características e diversos fins, sendo adaptadas caso a caso, em função do 

objetivo, tal como Figueiredo (2014) destacou. As avaliações podem ter um cariz 

marcadamente comercial, económico, ou serem realizadas para as finanças, ou para 

tribunais, podem igualmente ser realizadas por parte de quem quer vender o seu 

património e quer saber o seu valor, ou por parte de quem quer investir e quer ter uma 

noção mais aproximada da realidade antes de fazer o negócio. No entanto, muito 

deste património imobiliário, é vital para a zona ou para a rua onde está inserido ou 

mesmo para a história e para as memorias coletivas. Por isso mesmo deve ser feita 

uma avaliação que inclua uma percentagem que justifique o seu valor intangível, 

aquele que não se vê mas que se sabe, aquele que não se vê, mas que se sente. 
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O mercado imobiliário é muito volátil e está sujeito a condições económicas que 

afetam o preço, a procura e a oferta. Wills e Eves (2005) afirmaram que, numa 

transação normal no mercado imobiliário, um vasto conjunto de interessados, incluindo 

compradores, informam-se e investigam sobre o imóvel em questão e comparam-no 

com outros imóveis semelhantes. O mercado imobiliário em Lisboa registou uma 

melhoria significativa, tendo começado a ser um dos sectores em expansão na 

economia portuguesa após a recente crise financeira (2010-2014). A Baixa de Lisboa 

representa um dos principais mercados imobiliários e mais atraentes em Portugal, 

tanto entre os investidores estrangeiros como entre os investidores nacionais.  

A Baixa Pombalina caracteriza-se por ter grandes ruas com espaços comerciais, 

ladeadas por edifícios, com características construtivas próprias e inovadoras para a 

época, nomeadamente ao nível da estrutura antissísmica, da tipologia das plantas dos 

vários pisos e da repetição de elementos construtivos, alguns edifícios encontram-se 

revestidos com azulejos. Estas características aliadas ao desenho urbano, tornaram a 

Baixa como um ícone nacional, atraindo a atenção de muitos investidores, que com o 

aumento do número de turistas, deram início a uma nova vaga de negócios de 

espaços comerciais e unidades hoteleiras. 

Os imóveis na Baixa apresentam em termos culturais e patrimoniais um valor 

comparativamente superior ao de outras zonas da cidade de Lisboa. 

Assim, esta investigação embora possa ser repetida e replicada em outras zonas, foi 

feita a pensar na Rua da Madalena e nas suas características especificas que se 

conectam diretamente com a cultura e as muitas memorias que a rua transmite e dá a 

conhecer desde há muitos anos. Por isso mesmo o Fator Cultura, que estamos a 

analisar neste ponto, é de grande importância, tanto na avaliação antes de uma 

intervenção, como posteriormente, quando a rua já estiver concluída, no que respeita 

ao conceito que tem vindo a ser proposto ao longo deste trabalho, nomeadamente a 

ideia do vinho, do vídeo-mapping e dos espaços comerciais direcionados para a venda 

do vinho da região. 

Com base nos resultados e nas conclusões que se retiraram posteriormente, sobre as 

respostas às questões colocadas durante os inquéritos, pretende-se, agora, 
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demonstrar como o que se chamou de Fator Cultura (FC) poderá influenciar no 

resultado do valor final de um imóvel, após a sua avaliação imobiliária. 

Este fator englobará em síntese a percentagem que se deverá situar entre os 10% e 

os 15% que representam o conjunto formado pela memória cultural, pela forma e pelas 

cores existentes no imóvel em avaliação. A maioria dos inquiridos concordou que os 

aspetos culturais do lugar, incluindo as sensações estéticas, devem influenciar na 

apreciação e valorização ou depreciação de uma rua ou de um edifício, uma vez que 

estes aspetos são quase sempre os primeiros a chamarem à atenção de um 

determinado lugar. Por isso mesmo, deve se incluído nas fórmulas de cálculo. 

Quando se pretende avaliar um imóvel, existem fatores que são automaticamente 

incluídos nessa fórmula. Esses fatores são na sua maioria, facilmente mesuráveis, 

uma vez que assentam em valores que se conseguem descobrir, ou que até estão 

legislados, como é o caso das taxas, por exemplo. 

O avaliador realizará uma investigação sobre os valores de imóveis do mesmo género 

e com características semelhantes, existentes na zona, e posteriormente executará 

uma homogeneização, entre todos os exemplos que conseguiu, e chegará a um valor 

por metro quadrado, que será o valor a aplicar, em função do que se chama o método 

de mercado. 

Mas também pode ser realizada uma avaliação mais fina, utilizando o método do custo 

e neste método, o valor do imóvel será obtido com base em vários elementos mais 

específicos, por exemplo, o valor do terreno onde o imóvel está ou vai ser construído, 

o valor da construção sem a margem de lucro do construtor, e posteriormente 

acrescenta-se a percentagem de lucro que o construtor irá incluir, as taxas que se 

devem vir a pagar, os valores dos projetos e honorários dos técnicos, e até a margem 

de lucro do agente imobiliário que irá mediar a compra e venda.  

O método de cálculo de uma avaliação imobiliária, assente no custo, segundo Couto 

(2007) neste método «considera a possibilidade de que, como um substituto para a 

compra de uma dada propriedade, se poderia construir outra que seja uma réplica do 

original ou outra que possa prestar igual utilidade».  



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 214 

  

 

Ao se utilizar este método de cálculo, é importante realçar que quem faz a avaliação 

tem que se posicionar no ponto de vista do vendedor, se for esse o caso, ou no ponto 

de vista de quem investe ou compra, se for essa a situação. Só assim a avaliação será 

enquadrada de acordo com os objetivos de quem vende ou de quem compra. O valor 

do património construído, acaba por ser um pouco volátil e assenta em parte, na 

opinião do avaliador. Por isso mesmo no que se refere aos aspetos intangíveis 

relacionados com a parte estética do bem em avaliação, a ferramenta digital 

“LikePlace”, será uma alternativa que conferirá em todas as avaliações um grau de 

equitativa ade mais segura, do que as diversas opiniões de cada avaliador. 

Tabela 9 - Exemplo de uma fórmula de cálculo para uma avaliação imobiliária, através do método de custo. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

 

Como se pode verificar, nesta fórmula de cálculo (Tabela 9), não estão incluídos os 

fatores de ponderação para uma apreciação ou depreciação, no entanto existem 

outras que incluem, nomeadamente as que são realizadas pelas entidades bancárias 

ou das finanças. 

Vejamos este exemplo: V=(Vt+Et)+(Cc x %DEP)+Cp+Ca+Ctx+M, neste caso a 

depreciação será atribuída em percentagem apenas aos custos da construção, a 

depreciação será física ou funcional. 

 A apreciação e depreciação, servem para valorizar ou desvalorizar o resultado final do 

valor do imóvel, em função da sua localização, acessibilidades, comércio existente na 

envolvente ou equipamentos existentes, entre outros fatores que sejam relevantes 
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para a avaliação. Sendo estes os únicos fatores considerados intangíveis, uma vez 

que dependem da sensibilidade do avaliador, mas mesmo assim são de fácil e rápido 

entendimento, e, por conseguinte, são perfeitamente justificáveis e aceites. No 

entanto, em nenhuma fórmula de cálculo existe um fator realmente intangível, que se 

ligue diretamente ao prazer estético que a arquitetura consegue despoletar, ou à 

memória do lugar. Estes fatores, como se viu nos resultados alcançados após inquirir 

várias pessoas, de duas ruas de Lisboa, sendo que uma delas é a Rua da Madalena, 

os fatores ligados à cultura devem estar presentes no momento de se saber qual o 

valor que um determinado imóvel ou conjunto urbanístico terá. Ou seja, o valor cénico 

que o edifício ou o conjunto de edifícios têm em relação a uma avaliação assente 

unicamente em fatores tangíveis. 

Com base na formula de cálculo do quadro anterior (Tabela 9), para se saber qual o 

valor de mercado de um determinado imóvel, o “Fator Cultura”, irá funcionar como um 

elemento depreciador ou apreciador, que deve ser projetado, apenas no (Cc) Custo de 

Construção, no (Cp) Custo do Projeto e no (Ca) Custos Administrativos e Comerciais, 

uma vez que será refletido diretamente nestes valores, a aplicação do ( Fc) “Fator 

Cultura”, em conjunto com as outras depreciações a apreciações, funcionais, físicas 

ou até de localização.  

Os custos relativos às taxas e licenças, são quantificados em conformidade com as 

tabelas regulamentares em vigor, e a margem de lucro imobiliária, será sempre 

proporcional ao resultado da soma dos fatores anteriores.  

No que respeita ao custo do terreno, o (Fc), será aplicado sempre que o terreno tenha 

uma construção ou que no caso de não existir construção, seja de algum modo 

considerado património cultural. Por exemplo, se existirem construções subterrâneas, 

se existirem fosseis, ou se foi local de uma batalha importante. Caso contrário, não se 

aplica a proporcionalidade (Fc).  

Como é óbvio todas as outras formas de ponderação, do ponto de vista da 

depreciação ou valorização, usuais, que vão influenciar a homogeneização dos 

valores de mercado, para o cálculo, mantêm-se.   

A fórmula que nos serve de exemplo, será então, interpretada do seguinte modo: 

V=((Vt+Cc+Cp +Ca+Ctx) x (Fc)) x (1+M)  No caso de não influenciar o valor do 
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terreno, a fórmula será: V=(Vt+(Cc+Cp +Ca+Ctx) x (Fc)) x (1+M) “Fc”, fará, então 

parte, do conjunto de elementos valorizadores ou depreciadores, que se vão aplicar 

em conjunto com o Fator Cultura.  

Com base nos inquéritos realizados n Rua Conde de Monsaraz e na Rua da 

Madalena, chegou-se à conclusão de que o (Fc) “Fator Cultura”, será de 13%. 

Segundo Figueiredo (2014) as variáveis são «dinâmicas no tempo e no espaço», isso 

quer dizer que algumas das variáveis vão depender da opinião e sensibilidade do 

avaliador e também, da localização do próprio imóvel, são, no fundo, variáveis 

intuitivas. 

É um valor médio, que se situa entre os 5% e os 15%, conforme a maioria das 

pessoas inquiridas sugeriu quando foram questionadas sobre a importância que a 

memória e a identidade cultural, ou seja, o fator cultura, deveriam valer em relação ao 

valor final de um imóvel. Esta percentagem, será aplicada em forma positiva ou 

negativa, em função da sua probabilidade de induzir a um aumento de valor ao imóvel 

ou de induzir a uma diminuição do seu valor. Esta percentagem deverá ser atribuída 

pelo avaliador, sabendo que se 13% é o peso máximo a atribuir positivamente ou 

negativamente ao imóvel em avaliação. 

Como se pode verificar nos exemplos anteriores, as formulas para o calculo do valor 

de mercado através do método do custo, acabam por variar um pouco, consoante a 

perspetiva com que se está a avaliar, mas uma coisa é certa, o Fator Cultura (Fc) deve 

ser incluído, de modo a se atingirem os objetivos e os resultados de uma forma mais 

real e justa, preservando as origem e a essência do lugar. 

Este “Fator Cultura”, deve ser entendido como uma mais-valia, humanizando a 

avaliação do património, em função de uma carga emotiva, individual ou de um grupo, 

conforme se trate de uma habitação ou de um prédio, de um bairro ou de uma rua, 

porque todos estes lugares têm historia e historias para contar, e dependendo delas, a 

sua importância para o lugar é maior ou menor. 

No primeiro inquérito, na Rua Conde de Monsaraz, a rua encontra-se envelhecida, 

embora tenha duas escolas, uma em cada lado da rua o que aumenta o número de 

pessoas que se deslocam ao longo da rua, e lhe confere algum movimento. A rua é 
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marcadamente habitacional, e as pessoas que lá moram, são ainda as originais, ou os 

filhos dos primeiros proprietários. Por isso mesmo, o modo de pensar e agir, é de 

como se vivessem num bairro onde todos se conhecem e tem muitas histórias em 

comum. Não foi difícil que quando questionadas sobre a importância da memória e da 

cultura, elas tivessem respondido afirmativamente, no que respeita aos aspetos 

estéticos, também aceitaram com facilidade, embora tivessem quase sempre 

necessidade de explicar porque achavam importante. Na Rua da Madalena, em 

relação ao Fator Cultura, foi mais fácil obter respostas mais imediatas sobre as 

questões relacionadas com o património e com as cores e formas a aplicar, uma vez 

quequem respondeu ao inquérito, não eram muradores, e ou apenas passavam por lá, 

ou trabalhavam lá, não tendo sequer a sensação de bairro.   

O Fator Cultura, por si só, poderá influenciar na tomada de decisões e opções sobre 

um determinado projeto, respeitando a sua importância em relação ao lugar onde vai 

ser construído ou intervencionado. Tornando o processo de satisfação por parte de 

quem vive nessa zona, mais fácil. 

Este fator cultura não se aplica a uma zona totalmente nova, onde tudo é construído 

de novo, onde as pessoas escolhem e aprendem a viver nesses novos espaços 

habitacionais. 

O Fator Cultura torna-se um elemento chave para induzir ou definir uma boa ou má 

oportunidade de negócio, uma vez que para além dos parâmetros normais de qualquer 

avaliação, será incluída pela primeira vez, numa avaliação imobiliária, um elemento, 

que não será mais do que um multiplicador de proporcionalidade, que representa um 

coeficiente emocional, devidamente balizado em percentagem. 

Este coeficiente refere-se às conclusões retiradas sobre o significado emocional que 

as cores proporcionam a quem as observa e às formas geométricas que os edifícios 

ou os elementos decorativos, dos mesmos, induzem ao observador, para além da 

própria identidade cultural do lugar. 

Estes parâmetros, associados a teorias do gosto individual e à cultura de cada um, 

são preponderantes para que na opinião de quem habita, trabalha ou simplesmente 

visita o local em estudo ou em avaliação, possa de alguma forma se sentir mais 

atraído por aquele espaço. No fundo, trata-se de respeitar as pré-existências culturais 
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do lugar, valorizando-as ou eventualmente depreciando-as e como se tratam, muitas 

vezes, de valores subjetivos, houve a necessidade de descobrir qual o peso máximo 

que este fator tem no que respeita ao valor do imóvel. 

 

3.4. FERRAMENTA DIGITAL “LIKEPLACE” 

No decurso desta investigação, e logo após se ter identificado o que era o Fator 

Cultura (Fc) e a sua importância para a avaliação de um imóvel, e para perspetivar 

eventualmente um negócio, protegendo ao mesmo tempo a memória e a identidade 

cultural de um lugar, surgiu a necessidade de sistematizar a informação que se tinha 

retirado de todos os inquéritos e dos workshops sobre “happy streets” utilizando as 

cores e as formas. Para isso nada melhor que conceber uma aplicação para 

telemóveis, que se torne numa ferramenta essencial, tanto para arquitetos como para 

avaliadores. 

Ao longo dos últimos 3 anos, tem-se vindo a desenvolver uma ferramenta digital para 

ser utilizada em telemóveis. Esta aplicação resume em percentagem a atmosfera 

estética que um determinado lugar pode induzir numa pessoa. Esta ferramenta, que 

utiliza em forma de algoritmo, as informações e os dados recolhidos pelas outras 

investigações complementares, nomeadamente a percentagem sobre o Fator Cultura 

e o significado das cores e das formas, virá a proporcionar uma nova abordagem 

sobre o valor de um determinado edifício ou até de uma rua, uma vez que, o que ela 

irá dar a conhecer, é uma apreciação ou depreciação, em relação, ao que chamámos 

de Fator Cultura, obtendo-se assim de uma forma rápida uma percentagem, que neste 

caso será chamada de Atmosfera Arquitetónica. Terá este nome, porque o “LikePlace” 

servirá também como ferramenta ou jogo, que revelará, quais os locais com melhor 

atmosfera arquitetónica, influenciando investidores e turistas, para além de ser um 

complemento às avaliações imobiliárias. 

O projeto europeu de ERASMUS + K2, Cultural Studies in Business, tem vindo a 

estudar ao nível europeu, as características principais que os cursos de gestão 

possuem, nomeadamente ao nível dos programas curriculares. 
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Neste projeto são analisados vários programas curriculares de vários cursos de 

gestão, na Europa, onde são propostos pelos, vários parceiros, um programa 

curricular mais atual e que inclua precisamente uma avaliação de fatores culturais e 

intangíveis. Deste modo espera-se que os futuros gestores possam atingir mais 

rapidamente os objetivos que os clientes esperam de um gestor. 

Um dos aspetos que mais foi salientado ao longo deste projeto europeu, foi o facto de 

ser necessário inovar, aderir às novas tecnologias e que os gestores fossem mais ao 

encontro das outras profissões, com quem, na realidade, iriam trabalhar no futuro. 

Trata-se de comunicação, no fundo. Um arquiteto também é um gestor, uma vez que 

terá que gerir as suas próprias emoções, e organiza-las em conformidade com o que o 

cliente lhe pediu para executar. Muitas vezes existem conflitos estéticos, que cabem 

ao arquiteto resolver. Mas se o arquiteto tiver a aplicação no telemóvel, então também 

poderá gerir uma parte do seu trabalho com base no que a maioria das pessoas 

gostaria de ver. É isso mesmo que o “LikePlace” irá dar a conhecer através de um 

mundo de cores e formas, que terá que ler e processar. No fundo será um veículo de 

proximidade entre o que o arquiteto pretende fazer e o que o cliente lhe pediu para 

executar.  

O “LikePlace”, será um modo de comunicação interativa, porque na realidade o 

utilizador terá de escolher o angulo e o local em que quer tirar uma fotografia, para que 

a aplicação posteriormente funcione e se obtenha uma resposta. 

Ora, no que se relaciona com a atividade profissional de um arquiteto ou de um 

avaliador imobiliário, esta ferramenta digital poderá ser muito útil uma vez que no 

primeiro caso poderá ajudar o arquiteto a encontrar as melhores opções de projeto e ir 

mais rapidamente ao encontro do que o cliente pretende, ficando no final satisfeito 

com as opções propostas. No segundo caso, esta aplicação, irá informar o avaliador 

imobiliário sobre qual é a percentagem de boa atmosfera estética ou arquitetónica, que 

o imóvel terá e assim colocar essa percentagem como fator de apreciação ou de 

depreciação, que será incluído na fórmula de cálculo, tal como já foi dito 

anteriormente. 
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Em ambas as situações, esta aplicação poderá ajudar a resolver situações ao nível 

dos negócios, sendo por isso muito importante para dinamizar os resultados 

profissionais e as respostas ao nível das opções tomadas ou a tomar. 

Para além dos aspetos relacionados com uma utilização mais técnica a aplicação, que 

se chamou de “LikePlace”, poderá ser igualmente utilizada como um jogo. As pessoas 

podem tirar fotos de locais que lhes transmitam boa disposição ou uma boa atmosfera 

estética, e posteriormente a aplicação colocará num programa tipo o Google Maps, um 

hotspot de boa disposição. Deste modo a pouco e pouco vamos construindo um novo 

mapa das cidades, com vários pontos de interesse, mas também com ruas ou edifícios 

que de algum modo influenciam no estado de espírito das pessoas. Estes “hotspots” 

vão acabar por atrair turistas e habitantes dessas cidades a visitarem esses locais. 

Posteriormente novos negócios podem-se instalar nessas ruas, e também o valor 

imobiliário será influenciado pelas respetivas percentagens de cada “hotspot”, pois de 

alguma forma acabam por demonstrar a percentagem do interesse das pessoas pelo 

local.  

Ao tirar uma fotografia através da aplicação digital para telemóveis, esta será enviada 

para um servidor, onde através de um algoritmo, a imagem será processada e serão 

reconhecidas as formas geométricas e as cores existentes. Depois será reenviada 

uma mensagem de volta ao telemóvel de partida, com uma resposta em forma de 

percentagem, acompanhada por um “imoji” do tipo “smille” e com o conjunto das cores 

predominantes e das formas predominantes existentes no local. Em paralelo será 

criado, ao mesmo tempo, um “hotspot” no Google Maps ou noutra plataforma idêntica.  

Trata-se de uma aplicação digital para ser aplicada em telemóveis, e que será utilizada 

tanto como jogo, se assim se entender, como para trabalho mais profissional 

associado por exemplo às avaliações imobiliárias, onde no capitulo anterior se 

explicou o sentido e a intenção em se vir a incluir nas formulas de calculo para a 

avaliação de imóveis, um elemento intangível associado a perceção estética e cultural.  

A aplicação digital “LikePlace”, tem estado a ser desenvolvida a partir das conclusões 

retiradas dos sucessivos workshops e sobre o estudo da relação das cores primárias e 

do significado das formas geométricas associadas às respetivas cores primárias. 
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Assim sendo esta aplicação irá expressar através de um algoritmo, assente nos 

significados das cores e das formas, uma percentagem relativa á emoção positiva ou 

negativa das pessoas em relação ao espaço que percorrem, ao edifício, ou a um 

espaço interior.  

Esta ferramenta pode igualmente ser útil no campo da arquitetura, onde esta 

percentagem de “boa atmosfera” ou de algo positivo, pode ajudar o arquiteto a 

conceber os espaços em relação a uma escala de cores e de formas, que mais tarde 

seriam traduzidas numa percentagem, e que de algum modo iriam influenciar na 

decisão de aceitação do projeto, por parte dos clientes e ao mesmo tempo conceber 

ou alterar espaços, de modo a que estes refletissem, por princípio uma atmosfera 

positiva, mas que se fosse o caso, dependendo da situação, também poderá ajudar a 

refletir uma mensagem mais depressiva, ou menos calma, ou mesmo de menos 

conforto, obrigando por isso mesmo, as pessoas a se deslocarem mais depressa 

numa determinada zona, por exemplo. 

Tal como foi dito anteriormente, tanto a existência de “hotspots” no Google Maps como 

a própria resposta que é enviada do servidor para o telemóvel de origem, podem ser 

interpretadas como algo lúdico, mas para um profissional da área da arquitetura e do 

ramo imobiliário, estes resultados acabam por ser uma resposta técnica e muito útil. 

São valores intangíveis que devem ser analisados e utilizados durante o decurso de 

uma qualquer negociação técnica no que se refere ao valor imobiliário do imóvel em 

avaliação ou de um projeto de arquitetura. 

O “LikePlace” irá utilizar a plataforma Google Maps, ou outra idêntica (ilustração 74), 

de modo a que em cada local onde cada pessoa utilizasse a aplicação, ficasse uma 

informação virtual no mapa do local respetivo, com a percentagem de “estado de 

espírito” positivo ou negativo desse local.  

Com isto seria criada uma rede de “hotspots”, que vão atrair turistas, curiosos, 

visitantes, etc. Por causa disso espera-se igualmente incrementar o valor imobiliário 

dessas zonas, ou eventualmente diminuir o de outras, uma vez que até o próprio 

comércio seria influenciado por esta informação, antevendo a chegada de investidores 

e de investimentos nestas zonas. 
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Todos, em férias, em negócios ou simplesmente em busca de lugares para habitarem, 

iriam de algum modo sentir curiosidade em utilizar o “LikePlace”. 

Imaginemos por um momento, como esta ferramenta poderá ajudar igualmente, o 

arquiteto? Ao realizar o projeto em realidade virtual, podem ser geradas fotos em 

formato jpg. ou outro, e com base nestas imagens, a aplicação poderá processá-las 

como se fossem reais, e o arquiteto conseguir assim entender que tipo de clima, de 

estado de espírito ou de atmosfera iria ser revelada ou transmitida aos utentes do 

espaço projetado. Outra opção será, por exemplo, ao nível do “retail design”, em que 

as formas e as cores são elementos preponderantes para a conceção de um espaço 

comercial ou de trabalho e aqui, uma vez mais, esta ferramenta poderá identificar as 

formas e as cores e dar uma resposta em tudo idêntica ao que seria dada em relação 

a um espaço exterior. 

Mas esta aplicação poderá igualmente ser uma espécie de rede social de “hotspots” 

onde todos fazem o upload dos seus resultados e ao mesmo tempo todos podem ir 

visitar esses mesmos locais. Irá, portanto, atrair mais pessoas a cada um dos lugares 

com melhor atmosfera arquitetónica. 

Será, ainda, considerada como uma ferramenta de apoio ao turismo, uma vez que 

serão criados “hotspots” sobre os locais mais emblemáticos, e com isso atrair mais 

visitantes e será, ainda, um caso de estudo em tempo real, uma vez que com o tempo, 

vão estar espelhadas as opiniões emocionais, sobre os lugares, que as pessoas 

colocaram, entretanto, online. Por isso mesmo, irá ajudar a disseminar a Rua da 

Madalena.  

 Lemos (2007 p. 1-15) referiu-se ao telemóvel como um artefacto e uma tecnologia de 

comunicação e mais tarde Ribas e Ziviani (2008, p 1) refere que “As conexões 

existentes através das interações estabelecidas nas redes sociais criam possibilidades 

para que as pessoas atuem como multiplicadores e organizadores de uma dada 

comunidade.” Ora é precisamente esta comunidade que irá visitar, mais tarde, a Rua 

da Madalena. 
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Ilustração 74 -.Aplicativo “LikePlace”. Exemplo do layout dos “hotspots”. Fonte: Emilian Gwiaździński, 2019 

 

O utilizador da aplicação, terá que tirar uma fotografia do local escolhido, e 

posteriormente e de forma automática, a informação será enviada para um servidor 

central, onde será processada, analisada, e rapidamente descodificada, sendo 

enviada de volta, para o telemóvel de onde partiu o pedido de informação, com uma 

resposta simples e em percentagem, ou eventualmente com um “smille” com a 

expressão de felicidade, triste ou normal.  



A Rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina: caso de estudo da Rua da Madalena 

 

 

 

 
Luís Miguel de Barros Moreira Pinto                                                                                                                         p. 224 

  

 

No fundo trata-se de uma aplicação que de algum modo poderá interagir com as 

pessoas, com o lugar e com o processo psicológico que molda o comportamento e as 

motivações individuais de cada pessoa, na qualidade de consumidor da cidade, de 

consumidor do espaço arquitetónico e da arquitetura, como um produto. A cidade, a 

rua ou um qualquer espaço construído, levará a um processo de aprendizagem sobre 

o lugar, posteriormente ao processamento da informação recolhida, em relação aos 

estímulos que os lugares provocam no individuo, e, de seguida poderá levar a uma 

mudança de atitude ou de comportamento. (Engel et al, 2000). Esse comportamento 

será revelado através das emoções e sensações que cada um terá, quando percorre 

ou se encontra nesse mesmo lugar. 

A aplicação “LikePlace”, irá sintetizar exatamente esse possível estado de espírito, ou 

estado emocional, que uma atmosfera arquitetónica induz numa pessoa, e assim com 

base nesse resultado, ser uma ferramenta útil, para investimento, para turismo ou 

simplesmente como um jogo. 

Grande parte do modo como agimos e interpretamos o espaço, as coisas e as 

situações, estão diretamente ligadas às experiências e vivências pessoais, adquiridas 

ao longo da vida. As pessoas têm tendência a agir sempre que aprendem, esta será 

uma reação esperada (Kotler, 2000). 

Ao vivermos num mundo cada vez mais global, o avanço tecnológico é igualmente 

global e dinâmico, uma vez que se encontra num grande nível de desenvolvimento, 

tornando a tecnologia cada vez mais especializada e ao mesmo tempo acessível a 

mais pessoas. Surgem as cidades inteligentes, ligadas à Internet como meio de 

comunicação privilegiado para dar resposta a um conjunto de informações que vão 

ajudar a organizar e facilitar a vida dentro das cidades. O mesmo, aliás, acontece com 

os edifícios, que se tornaram igualmente inteligentes.  

O fluxo de informação circula em grande velocidade entre todos os intervenientes e os 

respetivos equipamentos, incluídos os telemóveis. É aqui que o “LikePlace” entra, uma 

vez que a informação colocada online, através da aplicação de telemóvel, circulará 

pela web e será interpretada por uns como uma ferramenta profissional e por outros 

como uma curiosidade, como uma rede social, ou como meio privilegiado para 

descobrir onde ir ou o que visitar.  
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Em resumo, o que se está neste momento a desenvolver é uma aplicação que 

reconhecerá o modo “satisfação” de um edifício ou de uma rua em relação ao estado 

de espírito ou às emoções que este provoca.  

 

 

 

Ilustração 75 -. Aplicativo “LikePlace”. Exemplo do layout. Fonte: Faustas Jonas, 2019   

 

Com base numa foto do alçado da casa, ou de uma rua, e com base nas cores e nas 

formas existentes no local, o nosso aplicativo “LikePlace” (ilustração 76) irá enviar para 

um servidor central os elementos necessários para que através do nosso algoritmo, 

seja manipulado de acordo com uma lógica própria e irá calcular o nível de boa 

disposição implícita do edifício, provocada evidentemente pelas formas e cores.  
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Ilustração 76 -. Aplicativo “LikePlace”. Poderá ser feito o reconhecimento das formas, manualmente ou em modo automático através de 
uma opção para selecionar (adicionar objeto) como portas e janelas. Fonte: Alex Sadovskij (design layout), 2019 

 

Para o reconhecimento das formas, utilizaremos objetos como porta, janelas, 

varandas, elementos decorativos e a silhueta do edifício, para obter informações sobre 

as cores vamos utilizar os dados recolhidos do workshop sobre as formas e as cores, 

realizado ao longo de 3 anos, e que se encontra descrito no capítulo anterior desta 

tese.  

Sempre que uma imagem é enviada para servidor, este irá fazer o cálculo através da 

digitalização das fotos, reconhecendo as formas e as cores e posteriormente reenviar 

de volta o resultado para o mesmo telefone de origem, com base no aplicativo. 
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Ilustração 77 -.. Aplicativo “LikePlace”.  Após tirar a fotografia, esta é enviada para o servidor central para ser tratada e este irá reenviar 
para o mesmo telemóvel a resposta. Fonte:Alex Sadovskij,  Emilian Gwiaździński 2019 

 

“LikePlace”. Para além da informação recebida, também será criada uma biblioteca, 

que pode ser partilhada, com os resultados de todas as nossas fotos 

Logo após as imagens serem enviadas para o servidor e a partir do momento em que 

este tenha elaborado uma resposta com base num algoritmo que refletirá os 

resultados sobre o significado das cores e das formas, obtidos ao longo dos 

workshops e dos inquéritos, enviará os resultados para o aplicativo existente no 

telemóvel de origem, com a informação devidamente processada. 

O design da aplicação será intuitivo e de fácil utilização utilizando um layout com um 

gráfico muito simples e elucidativo (ilustração 77).   

Como resposta, será obtida informação sobre as cores predominantes e sobre as 

formas geométricas que mais se destacam, no ambiente selecionado ou na fachada 
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do edifício escolhido. Para além desta informação, será igualmente revelada uma 

percentagem de boa atmosfera arquitetónica, ou seja, sobre o estado de espírito que 

provavelmente este edifício ou rua deverá provocar a quem por lá passa ou habita. 

A aplicação criará uma galeria no telemóvel (Ilustração 78), com todas as imagens que 

já foram enviadas para o servidor e com as respetivas informações, deste modo, tanto 

para o utilizador individual como para todos os outros, esta informação será acedida 

de forma fácil. O utilizador da aplicação, terá em forma de arquivo no seu telemóvel, 

uma pasta com todas as fotos que enviou para o servidor e com a respetiva 

informação. Em relação aos outros utilizadores, estes podem aceder a esta 

informação através dos vários “hotspots” colocados online, no Google Maps ou outro 

idêntico.   

Ao acederem a estas informações, os utilizadores podem sentir curiosidade em vir a 

visitar os respetivos locais, e esse é um dos intuitos principais desta aplicação. 

Se se pensar na Rua da Madalena, e, se se imaginar a rua, com os edifícios com 

projeções através do vídeo-mapping, é de esperar que as pessoas tirem fotos e as 

coloquem igualmente, nesta aplicação. Deste modo, o “LikePlace” irá igualmente servir 

de elemento dinamizador e catalisador de atenções e oferecer informação quanto ao 

estado de espírito e respetiva atmosfera arquitetónica, que as pessoas podem esperar 

encontrar quando visitarem aquela rua. Por isso mesmo, é de salientar a grande 

importância, sobre as cores e as formas, que serão utilizadas ao longo dos vários 

espaços comerciais e nas respetivas projeções virtuais, uma vez que estas vão 

influenciar diretamente no modo como as pessoas leem e sentem a rua. 

Assim sendo, por exemplo, no caso de uma avaliação imobiliária, este aplicativo 

servirá, também, como uma ferramenta que se associará diretamente ao chamado 

Fator Cultura que se pretende ver presente nas fórmulas de cálculo das avaliações 

imobiliárias.  

Esta ferramenta irá dar informação sobre a importância que um determinado objeto 

arquitetónico, tem, num contexto de avaliação. Os aspetos intangíveis da avaliação, 

acabam por ficar conotados com o tipo de atmosfera arquitetónica do local em 

avaliação. 
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Ilustração 78 - Aplicativo “LikePlace”.  Proposta de layout para a ficha informativa do objeto em análise e galeria com arquivo de todas 

as fotos enviadas previamente para o servidor. Fonte: Alex Sadovskij, 2019 

 

A aplicação “LikePlace” poderá ser, igualmente, utilizada para reconhecer as formas e 

as cores existentes dentro de um determinado espaço arquitetónico interior e tal como 

para o espaço exterior, irá, aqui também, revelar uma percentagem de boa atmosfera, 

no sentido de estado de espírito, ou eventualmente de que algum detalhe necessitará 

de ser corrigido, em função dessa mesma percentagem. 
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O design de comunicação já tinha chegado a esta conclusão, por exemplo no que se 

refere às cores e às formas dos logotipos, muitos deles tão bem conhecidos por todos 

nós. Trata-se de uma psicologia da cor, que até aqui tem sido muito mais divulgada e 

utilizada pelos designers, mas também na arquitetura, esta psicologia das formas e 

das cores poderia ser utilizada, uma vez que por analogia, o sentido e os significados 

das cores e das formas, acabam por ser entendidos do mesmo modo. 

São vários os autores e vários os livros e atualmente websites (Ilustração 79), onde os 

designers tentam utilizar a psicologia das cores e das formas, para conseguirem 

convencer os clientes a os escolherem para futuros trabalhos.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 79 -. O significado das cores e a sua relação com as formas de alguns logotipos conhecidos, Fonte: 
https://neilpatel.com/br/blog/significado-das-cores/, consultado a 10 de janeiro de 2019 às 22h 

 

Qualquer campo das artes e da criatividade não é bem compreendido por quem não 

os vive ou os sente. Por isso mesmo, necessitamos de ferramentas de apoio, que 

suportem as nossas decisões quanto aos materiais a aplicar, as cores ou mesmo no 

que respeita ao layout do projeto.  

No caso da Rua da Madalena, entendeu-se que esta aplicação poderá influenciar no 

modo de projetar os espaços comerciais ali existentes, conotando-os com o conceito 

https://neilpatel.com/br/blog/significado-das-cores/
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da “Wine Street”, bem como atrair futuros clientes, uma vez que esta rua ficará com 

vários “hotspots” de boa atmosfera arquitetónica no sentido estético. Julga-se por isso 

que ao aparecer na Internet, nomeadamente numa plataforma do tipo Google Maps 

que é consultada por muitas pessoas em todo o mundo, irá conseguir atrair muitos 

mais visitantes a esta rua, graças à utilização desta aplicação. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ilustração 80 -. Aplicativo “LikePlace”.  Proposta de layout para um dos espaços comerciais da Rua da Madalena. Esquema 

exemplificativo de como a aplicação “LikePlace” poderá funcionar. Fonte: Alex Sadovskij e Faustas Jonas, 2019 
 

A ferramenta, de trabalho, “LikePlace” (ilustração 80) surge assim como um primeiro 

passo para que o cliente entenda mais automaticamente as opções tomadas pelo 

arquiteto ou pelo designer. Mas, também, pode ajudar o arquiteto na escolha das 

formas e das cores a aplicar num projeto. As formas e as respetivas cores, são 
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automaticamente identificadas pela aplicação, mas também podem ser selecionadas 

manualmente. Deste modo a resposta que será dada pela aplicação será mais 

completa. 

Na Rua da Madalena, os projetos de arquitetura de interior devem ter em 

consideração o significado das formas e das cores, tal como foram estudados ao longo 

desta tese, e, ao serem aplicados de determinada maneira, o arquiteto terá uma noção 

real sobre o tipo de atmosfera que quer conceber para o local, em função do tipo de 

vinho e da respetiva marca que será representada no projeto e mais tarde do espaço 

comercial, quando estiver em funcionamento.  

A aplicação será útil, uma vez que não irá distinguir entre uma foto real ou uma em 

realidade virtual, por isso, através da modelação virtual, o arquiteto, conseguirá, passo 

a passo, descobrir qual a percentagem de boa atmosfera arquitetónica, do que está a 

projetar. De notar que o espaço não tem de ser obrigatoriamente alegre, até porque no 

mundo do vinho, e, da sua respetiva degustação, muitas vezes os ambientes são mais 

intimistas ou nostálgicos. Será, pois, uma opção a tomar pelo arquiteto, no momento 

certo. 

A aplicação, com base na fotografia vai analisar e dar uma resposta quanto às formas 

predominantes e as cores, com base nessa informação, num segundo passo enviará a 

informação para o servidor, que depois de processada devolverá ao telemóvel de 

origem e criará um “hotspot” digital, para que toda a comunidade possa conhecer a 

classificação, e com isso influenciar na visita ao local. 

A maior parte das pessoas que visitarem esta rua, ficará tentada a tirar fotografias e a 

divulgá-las nas suas redes sociais favoritas. Mas se estiverem a utilizar esta aplicação, 

vão se sentir entusiasmadas e curiosas com os resultados. Sem se aperceberem, 

estão igualmente a colaborar, de um modo espontâneo, na divulgação deste local, 

acabando por se tornarem, como peças, fundamentais para que se atinjam os 

objetivos com alguma rapidez.  

No fundo esta será, igualmente, uma forma de interação e de reação, dinâmica, que 

ligará a realidade do momento a uma realidade virtual do futuro, uma vez que se 

prolongar ao longo dos tempos, para que todos a possam vivenciar e consultar online. 
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Ilustração 81 -. Aplicativo “LikePlace”.  Exemplo de uma proposta em vídeo-mapping para uma das fachadas de um edifício da Rua da 
Madalena. Esquema exemplificativo de como a aplicação “LikePlace” poderá funcionar. Fonte: Alex Sadovskij e Faustas Jonas, 2019 

 

No que respeita ao vídeo-mapping, a aplicação irá fazer uma análise idêntica, uma vez 

que se trata de imagens, apenas, mas que o telefone não reconhecerá se são virtuais 

ou reais e por isso mesmo irá fazer exatamente o mesmo tipo de análise, não fazendo 

nenhum tipo de distinção. 

Akin escreveu “ (…) as atrações sociais e as zonas emocionais da Geografia urbana 

necessitam ser reconhecidas para que possam ser estendidas de modo a acomodar 

todos os cidadãos.” 
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São essas zonas emocionais que a aplicação “LikePlace” pretende explorar e dar a 

conhecer através de uma percentagem, que não será mais do que uma expressão 

resultante de um conjunto de emoções sentidas através da perceção do espaço 

arquitetónico. Essas emoções surgem através do reconhecimento das formas e das 

cores e da sua associação entre elas. Varghese, tal como Akin, investigou sobre a 

relação entre o ambiente e as pessoas e concluiu que o chamado determinismo 

arquitetónico se relaciona diretamente com o comportamento e as reações das 

pessoas num determinado ambiente, Varghese (2016) escreveu que “Todo o 

comportamento humano pode ser derivado a interações com um ambiente.”, ou seja, o 

modo como as pessoas se comportam ou se sentem podem estar diretamente 

relacionados com o ambiente que os rodeia, neste caso com os elementos 

arquitetónicos e urbanos, que podem influenciar as atitudes individuais ou de um 

determinado grupo de pessoas. 

As questões relacionadas com as cores foram amplamente estudadas e atualmente 

são muito utilizadas no campo do marketing e do design em geral. Na arquitetura, 

desde sempre que a cor foi utilizada, mas na realidade o seu significado nunca foi 

muito explorado no campo da arquitetura vs. marketing, que no fundo é o que a 

aplicação “LikePlace” procura relacionar. Existem muitos websites com informação 

mais ou menos científica sobre os significados das cores e das formas, mas quase 

todos ele expressão os resultados com base no pensamento associado ao marketing e 

ao design, temos por exemplo o caso do Website www.neilpatel.com, aqui para além 

de algumas indicações sobre as emoções que as cores e as formas podem transmitir, 

é igualmente salientado um facto muito importante, em que se referem às primeiras 

impressões entre o observador e o objeto ou uma imagem. 

Cerca de 80% das pessoas valoriza mais as questões relacionadas com a cor, fixando 

melhor a imagem ou um determinado assunto desenhado ou construído que tenha 

cores, que lhe sejam apelativas positivamente ou negativamente, do que por exemplo 

quando leem um texto onde aparece uma descrição muito pormenorizada sobre um 

determinado espaço ou imagem, neste caso apenas é atribuída uma importância de 

20%, em comparação com uma imagem colorida.  

Se se referir a uma descrição verbal, então o interesse e a capacidade de 

memorização descem para apenas 10%, em comparação com os estímulos visuais. 

http://www.neilpatel.com/
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Os elementos gráficos acabam por se conseguir fixar melhor do que os que são 

descritos através da leitura ou da fala. 

Por tudo isto, entendeu-se que relacionar os significados entre as formas e as cores é 

realmente importante, para que as propostas que se pretendem dar a conhecer ou vir 

a projetar estejam em conformidade com os critérios pretendidos para uma 

determinada atmosfera arquitetónica, muito positiva, estimulando a sensação de boa 

disposição por parte de todos os que vão utilizar ou viver na Rua da Madalena, tando 

de dia como durante o período noturno. 

A aplicação “LikePlace”, tal como já foi dito repetidamente ao longo de todo este texto, 

procurará resumir em percentagem os resultados obtidos através de fotografias ao 

ambiente arquitetónico selecionado. 

Posteriormente e com base nos resultados, pretende-se utilizar este recurso para 

maximizar o número de visitantes e atrair turistas à Rua da Madalena, que por si só 

será também, uma “Wine Street”. 

A aplicação resume através de uma plataforma digital, os resultados obtidos através 

da leitura do espaço, mas ao mesmo tempo despertará a curiosidade dos seus 

utilizadores, tanto porque querem descobrir se os resultados coincidem com as suas 

opiniões pessoais, como para descobrir o que outros pensam sobre o local.  

Será evidentemente, também, uma forma de dar a conhecer que determinada pessoa 

esteve num determinado lugar, tal como outras plataformas, onde as pessoas colocam 

fotos das suas viagens e dos lugares que visitaram. A grande diferença, é que aqui, 

para alem de se publicar estas mesmas fotos, também conseguiremos saber quais as 

percentagens de boa ou ma atmosfera arquitetónica, para além das cores e das 

formas predominantes.  
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5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS A APLICAR NA RUA DA MADALENA 

 

 

 

Ilustração 82 -. Exemplo de propostas de elementos de referência a aplicar na Rua da Madalena. Fonte: Fotos de autor desconhecido. 
Fotomontagem de Luís Pinto, 2019 

 

Com base nas conclusões obtidas a partir dos workshops e inquéritos sobre as formas 

e as cores e a sua relação com o estado de espírito individual, foram identificados 3 

elementos que devem estar presentes nas propostas de layout e de arquitetura de 

interior, dos vários espaços comerciais e das fachadas durante o período noturno, e, 

zonas habitacionais, embora estas não façam parte da proposta desta tese, sempre 

sem esquecer a memória e a identidade cultural.  

A principal preocupação é a de valorizar a rua estabelecendo relações entre as pré-

existências e as memórias urbanas espelhadas através das fachadas e dos elementos 

construtivos, nomeadamente a estrutura Pombalina, como tem sido repetido ao longo 

deste texto, várias vezes. 

A articulação entre o sistema de construção atual e o existente deverá ser realizado de 

modo a proteger e dar conhecer essas pré-existências que  se encontram dentro das 

paredes, mas que em algumas situações pontuais podem ficar no exterior incutindo ao 

espaço uma das principais memórias culturais associada ao estilo Pombalino – o 

sistema de gaiola. 
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Para além da estrutura pombalina, o azulejo no geral e a figura de convite28, em casos 

particulares ou nas fachadas, através do vídeo-mapping, deverá ser, igualmente, um 

dos elementos a se tomar em consideração, quando se pretender levar a cabo uma 

intervenção num dos espaços comerciais existentes, em conjunto com a harmonia e 

proporção que o retângulo de ouro nos traz, aludindo ao ritmo que o desenho original 

do projeto urbanístico da Baixa, no geral e dos edifícios em particular. Os edifícios da 

Rua da Madalena, situados na Baixa de Lisboa, deveriam ser sujeitos a uma 

reabilitação ao nível das fachadas e ao nível da sua estrutura interior, respeitando a 

planta original. Claro que com algumas adaptações ao estilo de vida atual e às 

expetativas que os proprietários têm em relação às habitações. Ao longo dos tempos, 

muitas foram as alterações realizadas, algumas sob a forma de restauro, outras de 

alteração e até mesmo de ampliação. O ritmo de intervenção nestes edifícios 

aumentou durante os últimos anos, devido à oferta turística que alguns investidores 

pretendem desenvolver.  

A aplicação do conceito chave, ligado ao “vinho” e ainda com os três elementos base, 

que são a estrutura pombalina o azulejo e a aplicação das cores e das formas 

geométricas, que se relacionem mais apropriadas em função da atmosfera 

arquitetónica que se pretende utilizar ou promover, serão fatores unificadores de toda 

a zona, uma espécie de fio condutor, para além de se aliarem as formas geométricas 

em conformidade com os resultados dos inquéritos realizados em paralelo.  

Como suporte às propostas de layout, que se apresentam mais à frente, foi necessário 

encontrar uma planta tipo, para isso utilizou-se um projeto, de alteração a um dos 

edifícios da Rua da Madalena, realizado durante os anos 90 e com base na Planta do 

R/C, elaboraram-se as propostas finais. 

Os edifícios no seu todo, como já foi dito anteriormente, possuem projetos idênticos, e 

a organização formal de cada um dos edifícios, obedece, igualmente, ao mesmo estilo. 

 

 

28 “Painel de Azulejos representando figuras à escala natural – laicos, alabardeiros, damas ou guerreiros –
, em atitude de receber, colocadas em átrios, escadarias e jardins. Estão normalmente associadas a um 
silhar de azulejos figurativos ou de padrão, de que se destacam, sendo a parte superior do corpo feita 
com azulejos recortados. Foram produzidos no século XVIII e XIX.” (Bento, Carina. 2009. P.39) 
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Por isso, qualquer um dos edifícios serviriam para ser a base para a criação das 

propostas tipo. 

Os exemplos de layout que foram propostos e que se seguem, foram concebidos com 

base na planta, à qual tivemos acesso, no decurso desta investigação e devem ser 

considerados apenas como propostas e exemplos das possíveis potencialidades, e, do 

que se pode esperar encontrar dentro dos espaços comerciais, associados à 

restauração e bebidas, que representem de alguma forma várias marcas do vinho da 

Região de Lisboa. 

 

Ilustração 83 -. Projeto de alterações a um edifício da Rua da Madalena, realizado em 1992. Fonte: Reaes Pinto. Foto autor 

desconhecido. 

 

Utilizou-se este projeto (Figura 83), como base para as propostas de layout. Para tal 

escolheu-se o espaço comercial de maiores dimensões, marcado a amarelo na planta 

em baixo. Este espaço tem apenas cerca de 80 m2, não sendo por isso um dos 

maiores existentes na rua, mas optou-se por o utilizar, na mesma, como base para os 

layouts que se propuseram.   
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Ilustração 84 -. Planta sem escala, de um dos edifícios da Rua da Madalena, representação do R/C. A amarelo o espaço comercial que 
serviu de base às propostas de layout. Fonte: Luís Pinto, 2020 

 

As propostas vão variar entre um estilo mais relacionado com a arquitetura de uma 

taberna e um estilo com uma arquitetura mais contemporânea. Sempre com especial 

atenção á utilização de azulejos e à estrutura pombalina. 

Propõem-se 3 tipos de layout para os espaços comerciais, 2 com inclusão de madeira 

tipo carvalho e de azulejos, que em conjunto com a memoria da estrutura pombalina, 

vão conferir a estes locais um ambiente ligado ao século 18, e ao espírito da época, 

trazendo até nós o aspeto lúdico que se espera encontrar numa rua associada ao 

vinho, tanto como motivo de compra e venda, incluindo a prova, como ao nível da 

restauração. Um outro layout, mais moderno, que irá aliar o azulejo, a madeira do tipo 

pinho, a memória da estrutura pombalina, e uma repetição de formas geométricas, e, 

de cores, que vão conferir uma atmosfera mais moderna e atual, talvez mais 

associada ao vinho verde e ao vinho branco, apenas porque a atmosfera será mais 

fresca. 

Não será mandatário que todos os estabelecimentos sejam projetados do mesmo 

modo no que respeita ao layout, mas pretendeu-se, sim, que todos respeitem a 

escolha dos materiais, e as opções de estilo, variando entre o muito tradicional, e o 

moderno, procurando sempre atrair pessoas para a Rua da Madalena, utilizando as 

memórias pombalinas e o recurso às novas tecnologias, nomeadamente ao vídeo-

mapping, dando especial atenção ao significado das cores e das formas de modo a 

proporcionar a atmosfera arquitetónica pretendida. 
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No exterior as fachadas dos edifícios terão, como já se disse anteriormente, projeções 

de azulejos Pombalinos e de motivos ligados ao vinho.  

Estas projeções, serão acompanhadas de outras que se estendem aos passeios. A 

rua será deste modo transformada, durante a noite, de modo a atrair mais pessoas e a 

frequentarem os restaurantes e bares e a comprarem vinho da região. 

As formas geométricas dos azulejos e os elementos decorativos devem levar em 

consideração os resultados dos inquéritos, tal como no que respeita ao interior dos 

restaurantes e bares.  

Com a reutilização da estrutura pombalina conseguiremos recriar o espaço interior, 

favorecendo a sua composição harmónica, retratando as evidências construtivas 

tradicionais e ao mesmo tempo valorizar o dinamismo interior do layout proposto, 

passando a ser também, um elemento decorativo por si só, ajudando pontualmente na 

organização interna dos espaços, criando padrões e luminosidade.  

Assumimos, assim, que este elemento construtivo, de tão grande importância para a 

caracterização da arquitetura Pombalina, esteja obrigatoriamente patente em todos os 

espaços comerciais, uns sendo os originais, outros sendo construídos de modo a 

lembrar essa presença.  

A repetição destes elementos vai dar origem a padrões e ritmos que podem ser 

utilizados em outras estruturas complementares, evidenciando deste modo a estrutura 

original. 

A estrutura pombalina é um elemento construtivo fundamental da arquitetura 

Pombalina, devendo ser preservada, mas ao mesmo tempo realçando as suas 

características. Isto até não será muito difícil, pois as memórias desta estrutura podem 

ser repetidas de diversas formas, e transformadas em elementos decorativos, que até 

vão influenciar a atmosfera de uma verdadeira adega, o que vai diretamente ao 

encontro com o que se pretende fazer, que é a transformação da Rua da Madalena, 

numa “marca”, e como qualquer marca, deverá obedecer a algumas características 

que se repetem, de modo a serem reconhecidas. Por isso mesmo entende-se que as 

repetições destes módulos estruturais devem ser repetidas ao longo de todos os 
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espaços de venda de vinho, obedecendo assim a um dos conceitos primordiais do 

nosso caso de estudo, a “Wine Street”. 

Uma marca deve no seu todo estar sujeita a um discurso próprio, identificável, e que 

comunique através de diversos estímulos, estando, ao mesmo tempo, condicionada 

pelo contexto em que esse discurso é realizado (Semprini,1995). Ou seja, “[…] a 

marca é um ser de discurso e, como tal, só existe se comunicar” (Kapferer, 2000, p.41) 

A Rua da Madalena irá gerar valor a quem participar neste conceito, uma vez que será 

através dele, que os espaços comerciais vão interagir com as pessoas que os vão 

visitar, para além do mais, a rua também irá beneficiar com este aumento 

populacional, embora que momentâneo, mas diário e variado, ao longo dos dias.  

A rua como marca, pode ser entendida como um ativo que gera valor. Esse valor pode 

ser monetário, mas também, pode ser cultural, onde entram, as memórias e a 

arquitetura propriamente dita. 

Ora, esta marca, que se baseia num pressuposto, só terá valor, se todos seguirem o 

mesmo conceito, e para isso, a vontade politica é muito importante, mas a organização 

em forma de participação coletiva, dos diversos proprietários de imóveis, nesta rua, 

também será muito importante, pois terá que haver uma vontade própria, em mudar e 

em encontrar uma solução eficaz, rápida de por em prática e cujo investimento não 

será muito grande, uma vez que não se pode comparar a obras de reabilitação totais e 

muito extensas, mas sim a obras que naturalmente iriam ou acabariam sempre por ter 

que ser realizadas. 

O modo como os elementos considerados fundamentais, para conceber a atmosfera 

que se sugeriu, ficará ao critério de cada proprietário ou de cada investidor, sabendo, 

no entanto, que devem tomar em consideração e incluir nos detalhes da arquitetura de 

interiores, dos espaços comerciais, em forma de padrão organizado, ou não, os 2 

elementos que fazem parte da memória cultural da baixa Pombalina, os azulejos e a 

estrutura em madeira, e, ainda um terceiro elemento, direcionado com as emoções 

estéticas, que são a aplicação de formas geométricas e de cores, que de algum modo 

influenciem o estado de espírito dos utentes e de quem passa na rua, no caso do 

vídeo-mapping. 
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No fundo, o que se procurou foi manter as evidências da estrutura em madeira, 

sempre que possível, ou caso não seja possível, criar estruturas fictícias que lembrem 

essas memórias. Utilizar o azulejo, uma vez que tanto na arquitetura pombalina, como 

na cultura portuguesa são um elemento constante e que também são um ícone 

nacional, no que respeita à imagem turística de Portugal. As cores e as formas 

geométricas, podem e devem ser tomadas em consideração, tanto ao nível dos 

elementos presentes na arquitetura de interiores, como na organização dos painéis de 

azulejos. No caso do vídeo-mapping, também deve ser tomada em consideração o 

significado das cores e das formas escolhidas, em função dos resultados obtidos ao 

longo desta investigação. A regra de ouro, que por si só já faz parte da organização 

formal da arquitetura pombalina, será igualmente de ser tomada em consideração, em 

qualquer uma das opções e conceitos, ao nível da arquitetura de interiores, que venha 

a ser escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 85 - Exemplo da utilização de padrões, criando composições harmoniosas. Fotomontagem (fotos autor desconhecido): Luís 
Pinto, 2016 
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A utilização do azulejo, será igualmente uma constante em todos os projetos, podendo 

neste caso não serem de cariz exclusivamente Pombalinos, embora na sua maioria 

deveriam refletir essa presença, uma vez que se pretende igualmente dar a conhecer 

a cultura portuguesa, onde os azulejos são uma presença quase que constante ao 

longo dos séculos. 

Natércia Pinto refere que “[…] Após o terramoto de 1755, na necessidade de 

reconstrução e de embelezamento dos edifícios danificados, apesar dos 

condicionalismos económicos, o azulejo ressurge em pleno, com novas composições 

ornamentais.” Mais adiante descreve que “[…] o azulejo volta a aparecer em 

composições de grinaldas ou almofadas marmoreadas, refletindo influencia das 

pinturas a fresco”. (Pinto, 1997, p.50) O azulejo sempre esteve ligado à cultura 

portuguesa, mas após o terramoto a sua utilização foi apoiada pelo Marquês de 

Pombal, que acabou por implicar no surgimento de novas formas ornamentais. 

 Os azulejos projetados nas fachadas durante a noite, devem, no entanto, ser 

predominantemente com características pombalinas. 

No interior dos espaços projetados, os elementos construtivos vão ser colocados em 

função das proporções da regra de ouro, e com base nos resultados das cores e das 

formas, obtidos após os inquéritos e workshops. 

A utilização da madeira, será igualmente aconselhável, ou a aplicação de elementos 

que nos façam lembrar a madeira e a estrutura pombalina. 

A estrutura pombalina é, sem dúvida nenhuma, o elemento mais importante e que 

maior destaque terá, mas os azulejos são igualmente elementos caracterizadores, 

tanto da identidade nacional, como da arquitetura pombalina. 

As atmosferas que se pretendem recriar vão variar entre o conceito da taberna, onde 

se comem refeições tradicionais e se consome vinho, e, os ambientes mais 

sofisticados e minimalistas, onde o que se pretende é que sejam zonas de degustação 

e consumo do vinho da região de Lisboa. Estes últimos serão igualmente pontos de 

venda. 
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Ilustração 86 - Exemplo de um painel de azulejos Pombalinos. Fonte: https://images.app.goo.gl/FPE1PRZgxryzSoEH6, consultada em 

17 de maio 2019. Foto: Autor desconhecido. 

 

As aplicações da regra de ouro, do retângulo de ouro, podem ser utlizadas como 

padrão, com a aplicação de cores e algumas técnicas de luz e de projeção, ao estilo 

do vídeo-mapping e ajudarem a dinamizar a rua, tornando-a mais atrativa para as 

pessoas e despertar a sua curiosidade, com a projeção de padrões dinâmicos que se 

interligam com as fachadas dos edifícios.  

Os avanços da tecnologia audiovisual digital estão a superar as expetativas, tornando 

se já um veículo dinamizador da expressão artística e cultural contemporâneas. A 

world wide web (Internet) não surgiu apenas como uma ferramenta avançada de 

comunicação de massa do século XXI, a Internet é agora uma ferramenta essencial 

https://images.app.goo.gl/FPE1PRZgxryzSoEH6
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para os artistas contemporâneos, levando à expansão dos limites da criatividade que 

acaba por influenciar no aparecimento de novas formas de expressão artística. 

Pretendemos por isso mesmo, aliar a arte á memória da nossa cultura, utilizando 

precisamente esta tecnologia digital, para interagir com as fachadas dos edifícios e 

mesmo com os passeios, 

A projeção de imagens estáticas ou em movimento, vão por um lado transformar esta 

rua num local de espetáculo, e por outro trazer à memória a identidade cultural deste 

lugar, através de imagens que invoquem essas mesmas memórias. 

Estas memórias serão projetadas num espaço que são os limites da arquitetura, dos 

edifícios existentes na Rua da Madalena, transformando os edifícios como parte de um 

espetáculo artístico e cultural, a rua tornar-se-á num espaço de exibições urbanas 

interativas e dinâmicas. 

Como estes edifícios são classificados e protegidos e como não se podem alterar as 

suas fachadas então propomos que esta alteração se passe apenas durante algumas 

horas, e que, através das projeções nas fachadas os edifícios ganhem, 

momentaneamente, outra identidade, e, que por isso mesmo despertem a curiosidade 

e o interesse pelo local. 

Cada bar ou restaurante, poderá, por exemplo, conceber o seu próprio vídeo-mapping, 

desde que em conformidade com as regras previamente estabelecidas, de modo a 

manter a uniformidade do projeto. 

Hoje em dia a sociedade contemporânea tornou-se mais exigente no que se refere à 

criatividade e à cultura. Vivemos um tempo multifacetado ao nível da cultura, os 

eventos acontecem agora de um modo rápido efémero e passageiro, em muitos 

casos o prazer de contemplar é agora momentâneo.  Mas a nossa aprendizagem 

cultural acaba por sair enriquecida uma vez que a capacidade de absorver 

informações variadas é mais diversificada e existe uma facilidade de acesso a essa 

informação que não existia antigamente, trata-se de uma pedagogia cultural (Giroux, 

1995). 
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O modo de agir e de ver a cultura, aprendendo e contemplando-a, modificou-se ao 

longo do último século, e, muito mais agora em pleno século XXI. O recurso ás novas 

tecnologias, o avanço tecnológico diário, a modernização dos meios de comunicação e 

da Internet, que acaba por funcionar como uma ferramenta de trabalho que 

proporciona todos estes estímulos anteriores, levando e espelhando conhecimento e 

cultura, de uma forma global, ou muito particular, sobre tudo e a todos, acabaram por 

transformar o modo de fazer e de ver a cultura, as memórias e a própria identidade 

cultural de cada lugar, que em muitas situações se dilui na infinitude to espaço global 

mas que ao mesmo tempo se torna tão atraente, precisamente pela curiosidade que o 

ser humano tem em aprender e em conhecer. 

A cultura junta-se deste modo à sociedade de consumo, torna-se igualmente num 

produto dela mesma, e que quando está associada ao turismo, então irá gerar milhões 

em todo o Mundo. Surge agora o momento da comercialização de quase tudo, sobe 

qualquer forma, desde os objetos, da arte e da cultura, passando pelo tempo e pela 

comunicação. (Lipovetsky & Hervé, 2012) 

Esta analogia de juntar a ideia de consumo, à cultura e à memória do lugar, neste 

caso da Rua da Madalena, com recursos às suas memórias e evidencias culturais e 

arquitetónicas, utilizando os meios digitais para alterar momentaneamente as fachadas 

dos edifícios e a superfície dos passeios, espelhando uma nova forma de fazer cultura 

que se alia á potencialidade de aumentar o consumo, tanto ao nível efetivo, no que 

respeita aos espaços comerciais ali existentes, como ao nível turístico onde o 

consumo sobre a cultura é cada vez maior, é precisamente o que se pretende fazer, é 

essa a proposta, é esse o intuito desta tese. 

Agora a exigência é maior, a imagem e a interação entre a realidade virtual e a 

realidade tornaram-se um complemento uma da outra. A sociedade tornou-se 

interativa e exigente ao nível interdisciplinar.  

O marketing e o modo como se vende um produto, tornou-se de tal modo essencial, 

que a arquitetura passou a ter um papel fundamental neste cenário.  

A imagem passou a estar ligada à sociedade de consumo, e associada a uma marca, 

dependendo das suas características e o audiovisual o veículo de comunicação que 

leva a imagem ao cliente final.   
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A forma como os lugares públicos podem, hoje em dia, também, ser vivenciados 

relaciona-se diretamente com os aspetos virtuais, e, neste caso com a utilização do 

vídeo-mapping, misturando o real com o virtual, criando um ambiente híbrido, onde o 

virtual acaba por ser aceite como real, e os dois convivem em plena harmonia, embora 

muitas vezes em escalas monumentais. 

É aqui que entra a proposta de vídeo-mapping, onde o espetáculo de animação, 

projetado nas fachadas e nos passeios, podem estar aliados a fatores históricos, que 

elevem a cultura e a memória do local a um estado de alma superior, mostrando e, ao 

mesmo tempo, interagindo a história e as memórias com as pessoas que circulam na 

rua. 

A competição, que cada edifício, ou cada marca de vinho teria, entre elas, entre o 

conjunto das outras existentes na Rua da Madalena, iria acabar por atrair um maior 

número de pessoas àquela rua, explorando ao máximo a criatividade de cada marca, e 

tornando a rua cada vez mais interessante e reconhecida como um ícone da cidade de 

Lisboa.  

As imagens projetadas teriam como base um elemento relacionado com o conceito ou 

uma realidade histórica. O que irá provocar no observador a sensação de sonho, de 

presença fictícia no exato momento em que a história se estivesse a passar.  

As vivências pessoais vão contrastar com uma atmosfera de conjunto, onde todos 

participam ativamente. Uns porque reconhecem os elementos que compõem a 

mensagem, outros porque se sentiriam curiosos em perceber o significado das 

imagens que estão a observar.  

Deste modo, pretende-se criar uma atmosfera particular, sobre momentos específicos, 

que interagem com a cultura e memória da Baixa, de Portugal e nomeadamente da 

Rua da Madalena.  

A rua, ou seja, aquele espaço, será transformado num lugar com características 

próprias, mas sempre associadas a fatores culturais que se vão interligar e fazer parte 

das pré-existências arquitetónicas, que são os edifícios e as suas características 

construtivas, dos prédios da Baixa Pombalina. 
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As imagens serão projetadas nas fachadas e nos passeios, levando a reconhecer 

aquele espaço como um percurso didático, cultural e lúdico ao mesmo tempo. Será um 

conjunto interdisciplinar ao nível da informação que se pretende transmitir, mas 

também ao nível tecnológico e físico, uma vez que estas imagens necessitam de ser 

pré programadas e transmitidas através de uma tecnologia simples, mas muito 

eficiente, e que vão interagir diretamente com as pessoas que circulam na rua e com 

os edifícios ou cm a leitura do espaço construído, arquitetónico.  

A leitura dos edifícios e a sua interpretação real, irá variar entre um período pré-

projeção das imagens, em que o edifício se encontrará despido de revestimento 

decorativo e um período de projeção de imagens, com azulejos por exemplo, e, onde a 

mensagem será mais rica, mas induzindo o observador a sensações variadas, 

conforme o seu nível cultural ou a sua experiência virtual. 

Verhoeff salientou: "[…] Assim que as tecnologias de iluminação são utilizadas para 

modificar o aspeto visual de um edifício, a luz passará a fazer parte do mesmo" 

(Verhoeff, 2016, p. 125). Os edifícios e a rua, serão interpretados com naturalidade, 

em algumas situações como um espetáculo lúdico, mas em outras situações, como 

parte integrante da leitura que fazemos do ambiente ou da atmosfera arquitetónica, 

existente no lugar. 

Muitos ficarão admirados, outros ficarão maravilhados, e outros não vão gostar, mas o 

importante é que estas imagens vão com certeza proporcionar reações nas pessoas, a 

rua vai se tornar mais conhecida, e a curiosidade irá atrair cada vez mais pessoas ao 

local, usufruindo ao mesmo tempo dos restaurantes e das lojas de venda de vinho. 

A experiência virtual acabará por se aliar á realidade, proporcionando sensações, que 

fazem parte da atmosfera arquitetónica existente no local. A arquitetura Pombalina 

coexistirá com a evolução natural das coisas, e a cidade moderna do tempo do 

Marquês de Pombal, estará mais uma vez a aliar-se à modernidade contemporânea, 

não fugindo assim, do pressuposto inicial, da sua função inicial e mantendo viva esta 

zona da cidade. 

A Rua da Madalena será no seu todo, o elemento cénico, que faz parte do vídeo-

mapping, e da sua relação entre o real e o virtual. 
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Ilustração 87 - Exemplo de uma composição, utilizando a técnica de vídeo-mapping. Fonte: Luís Pinto, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 88 - Exemplo de uma composição, utilizando a técnica de vídeo mapping. Fonte: 
https://images.app.goo.gl/H96DjbF64iAp6AYE6, consultada a 15 de junho 2019. 

 

Os padrões geométricos, repetidos nos passeios e nas fachadas, pretendem levar à 

memória os azulejos ou simplesmente criar dinamismos inesperados, com jogos de luz 

e cor, que vão agir em conformidade com os significados emocionais que descobrimos 

ao longo dos workshops realizados.  

Com a utilização de tecnologia associada ao video-mapping, as experiências artísticas 

podem também ser feitas com formas e cores, projetando-se nas fachadas dos 

edifícios e promovendo novas atmosferas urbanas e experiências sensoriais. 

(Gehl.2013).   
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No fundo, a rua e os edifícios vão se “vestir” de formas e de cores, assentes por um 

lado nos elementos construtivos que propomos manter e evidenciar, e por outro lado 

nas cores e nas formas associadas aos critérios emotivos de felicidade ou de boa 

disposição, descobertos nas investigações paralelas, e aplicados aqui, no presente 

caso de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 89 - Exemplo de uma composição para ser utilizada em vídeo-mapping refletindo uma realidade paralela, assente na 
composição em forma de revestimento com base nos azulejos portugueses. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

O recurso à projeção de azulejos ou outros elementos decorativos nas fachadas dos 

edifícios será considerado como um revestimento, que irá transformar a rua durante a 

noite, sem na realidade tocar efetivamente no edifício. A Rua será como uma grande 

tela onde são projetadas imagens que interagem entre a arquitetura e a realidade 

virtual. 
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Ilustração 90 - Exemplo de uma composição para ser utilizada em vídeo-mapping. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 91 - Exemplo de uma composição para ser utilizada em vídeo-mapping refletindo uma realidade paralela, assente na 
composição em forma de revestimento com base nos azulejos portugueses. Fonte: Luís Pinto, 2019 
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O vídeo-mapping irá refletir uma realidade paralela, assente na composição em forma 

de revestimento com base nos azulejos portugueses e tornando parte do revestimento 

das fachadas dos edifícios. 

 

 

Ilustração 92 - Exemplo de uma composição para ser utilizada em vídeo-mapping refletindo uma realidade paralela, assente na 
composição em forma de revestimento com base nos azulejos portugueses. Fonte: Luís Pinto, 2019 

As composições das fachadas dos edificios da Rua da Madalena, na versão de video-

mapping, podem variar em termos de creatividade, onde as projeções podem variar 

entre as mais abstratas às mais realistas. Deste modo espera-se que não se tornem 

monotonas e que possam oferecer e proporcionar emoções variadas, atraindo deste 

modo, cada vez mais gvisitantes, e que outros que queiram igualmente, repetir e voltar 

ao local, possam disfrutar dessa mesma experiência, mais tarde. 

A identidade cultural da rua e as suas memórias, serão sempre respeitadas, por um 

lado porque não se prõem alterações em escala e em volume para nenhum dos 

edificios ali existentes, por outro lado porque o video-mapping não obrigará a nenhuma 

alteração fisica, protegendo deste modo o património existente. 

 Os edifícios dispostos ao longo da rua vivem diretamente do sentido e do modo como 

a rua evolui, funcionando como um eixo organizador e de circulação. Promovendo o 

contato entre as pessoas e as várias entidades que lá existem. A rua é um lugar de 
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memórias, e por isso a a utilização do video-mapping dinamizar a rua, revelvando 

memórias do passado distante e doo presente, não esquecendo uma ligação ao 

futuro, com a utilização deste equipamento que interage entre o real e o virtual, 

fazendo com que todos se sintam a fazer parte desssas mesmas histórias e memórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 93 - Exemplo de uma composição para ser utilizada em vídeo-mapping refletindo uma realidade paralela, assente na 
composição em forma de revestimento com base nos azulejos portugueses. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 94 - Exemplo de uma composição para ser utilizada em vídeo-mapping refletindo uma realidade paralela, assente na 
composição em forma de revestimento com base nos azulejos portugueses. Fonte: Luís Pinto, 2019 
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Nas fachadas, nesta proposta, procura-se evidenciar os azulejos, como se o 

revestimento dos edifícios fosse mesmo assim, ou seja, criar o ambiente de 

autenticidade paralela, durante algum tempo no início da noite.  

Mas, também podem ser projetadas imagens associadas ao vinho e que não estejam 

diretamente relacionadas com os azulejos, como por exemplo garrafas de vinho, uvas, 

parras de uva, copos com vinho, etc. 

Estas projeções vão sendo alteradas ao longo dos meses, podendo pontualmente 

conter imagens relativas ao vinho ou a atividades ligadas ao vinho. 

Abrir um restaurante, hoje em dia, implica proporcionar uma boa cozinha, mas também 

ter um especial impacto nos clientes no que corresponde à atmosfera criada. O 

restaurante acaba por ser um espaço cénico, onde a decoração, mas também os 

cenários, que no fundo são formados pelo conjunto de paredes, cores, texturas e 

materiais aplicados, para além, das formas que são utilizadas, levam o cliente a sentir-

se mais ou menos confortável, mais ou menos como um ator que faz parte de uma 

cena especifica.  

O ambiente concebido irá ter uma capacidade de atração de um determinado tipo de 

clientes, mas que pode ao mesmo tempo afastar outros. Este facto acaba por ser 

normal, porque atualmente, os negócios deixaram de ser generalistas e tornaram-se 

muito mais específicos e elitistas. Ou seja, direcionados para clientes específicos. 

Se com o ambiente do restaurante, se conseguir fazer com que o cliente se sinta mais 

descontraído, alegre e divertido, ir-se-á, sem dúvida, influenciar no modo como este 

perceciona o espaço e ao mesmo tempo influenciar o seu modo de agir e as suas 

opções futuras, que provavelmente o farão querer voltar, disseminando o nome do 

restaurante pelos seus contatos pessoais e redes sociais. Esta é a atitude que se 

espera alcançar, com a revitalização da Rua da Madalena. 

Abrir um restaurante não é uma tarefa fácil atualmente, antigamente abriam-se 

restaurantes porque alguém da nossa família tinha algum jeito para a culinária, mas 

atualmente o cliente procura locais específicos e por isso quando se abre um 

restaurante deve-se ter em consideração um produto específico que se pretende 

transformar como a marca desse espaço, que seja sempre associado a ele, como 
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sendo o mais importante do restaurante. Por exemplo, se se estiver numa região onde 

o peixe é abundante então o prato principal ou os pratos principais vão utilizar o peixe 

e a decoração do restaurante poderá ou deverá utilizar elementos que levem à 

memória precisamente a ideia de "peixe". Por isso mesmo a decoração ou arquitetura 

de interiores deve abarcar com cuidado os conceitos que vão estar patentes na 

cozinha do restaurante. 

É precisamente isto que se pretende realizar na Rua da Madalena, os restaurantes 

vão ser temáticos abarcando o tema do vinho, ou seja, vão vender produtos 

confecionados com vinho, vão dar a provar o vinho da região de Lisboa e ainda vão 

oferecer temas ao nível da arquitetura de interiores e decoração adequados a temática 

do vinho. A ideia de uma adega onde se possa provar o vinho ou simplesmente de um 

espaço mais sofisticado onde se possa tomar uma refeição onde o vinho é a cabeça 

de cartaz será a base do que se espera encontrar na futura Rua da Madalena. 

Uma das tendências atuais é atrair a atenção dos clientes utilizando cores variadas e 

formas geométricas reconhecidas. Faz-se tudo para surpreender os clientes. O "The 

Design Bar" (ilustração 95) que existe em Estocolmo é um bom exemplo de como um 

restaurante pode converter um ambiente normal num lugar de sonho, foi concebido 

com uma atmosfera colorida com cores muitas vezes dissonantes, provocando 

conversas e opiniões tanto para quem utiliza o restaurante como posteriormente nos 

"posts" que são colocados na Internet, favorecendo deste modo a disseminação e a 

publicidade ao lugar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 95 - “The Design Bar”, Estocolmo. Imagem retirada em Thefork – a Trip Advisor Company. Acedido em 
https://www.theforkmanager.com/pt-pt/blog/, consultado a 4 de janeiro de 2020. 

 

https://www.theforkmanager.com/pt-pt/blog/
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Nos estabelecimentos comerciais de restauração e bebidas, ou seja, nos espaços que 

se propõem projetar e intervir, para a venda de vinho, as cores aplicadas devem ser 

escolhidas por forma a evidenciarem os produtos e a induzirem de algum modo á ideia 

de vinho, adega, cozinha, etc. A escolha das cores utilizadas nos exemplos de layout, 

apresentados mais à frente neste capitulo, tiveram como base uma tentativa de 

reavivar a memória ou de serem comparadas a espaços associados ao conceito do 

vinho e a atraírem ou chamarem a atenção dos utentes, muito embora se tivesse, 

igualmente, elaborado propostas bastante coloridas, mas que de algum modo tem 

uma tendência revivalista, associada a um espaço limpo, claro e luminoso, tal como 

uma cozinha, por exemplo, e, outras mais monocromáticas, que se conotam com 

ambientes mais calmos. 

As cores variam entre o castanho, o amarelo e o vermelho. O azul é igualmente uma 

opção, que até pode ser associada ao vinho, mas na realidade evitou se essa cor 

porque preferimos utilizar cores mais quentes. Foi apenas uma questão de opção. A 

cor, nestes espaços têm um papel muito importante porque irá induzir e afetar o 

reconhecimento dos sabores da comida tal como os odores. Neste sentido, deve ter-

se também muita atenção à luz utilizada, esta combinada com a cor das paredes pode 

mesmo alterar o modo como as pessoas veem a cor.  

Apresentam-se de seguida algumas propostas para o layout das plantas dos espaços 

comerciais de venda de vinho e de restauração. Estas propostas variam entre um 

estilo mais tradicional que pretende lembrar as tradicionais tabernas, e um estilo 

relativamente mais contemporâneo, onde a utilização do azulejo seja realmente uma 

constante em ambos os estilos, associada aos outros elementos construtivos que se 

propuseram como obrigatórios, que são a estrutura pombalina e a regra de ouro no 

que respeita à organização dos espaços ou dos elementos decorativos, dos azulejos, 

e ainda, o vídeo-mapping. 

Foi utilizada como planta base, para as propostas tipo, sempre o mesmo espaço de 

modo a que se consigam estabelecer comparações. Tratam-se todos eles de 

pequenos estabelecimentos de venda de vinho e de degustação, com uma zona para 

sentar e degustar o vinho, instalações sanitárias e uma pequena copa de apoio. 

Os ambientes que foram propostos, utilizam as cores que mais se destacaram como 

sendo as preferidas, ao longo dos inquéritos e dos workshops, e como conceito nos 
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exemplos mais contemporâneos, optou-se por uma inspiração diretamente relacionada  

com Mondrian e com Rietveld, onde os elementos retangulares foram organizados em 

função de proporções conotadas com as características da regra de ouro e onde as 

cores foram aplicadas em função de um ritmo próprio, que se pretendeu induzir a uma 

sensação de boa disposição e alegria. 

A estrutura Pombalina é bem visível nas versões do tipo taberna tradicional, onde a 

madeira é evidentemente aplicada em maior quantidade, mas nas versões mais 

contemporâneas a estrutura Pombalina aparece como elemento decorativo. As plantas 

que aqui são apresentadas não têm escala uma vez que o se pretende é apenas 

demonstrar várias possibilidades de ocupação e por conseguinte dar origem a vários 

layouts tipo. A planta escolhida, que foi retirada de um projeto de um edifício da Rua 

da Madalena, serviu igualmente para posteriormente se realizarem as respetivas 

visualizações.  

As propostas de arquitetura de interiores, que são apresentadas neste trabalho, 

acabam por refletir e espelhar as sensações mais representativas, que foram 

retiradas, após as conversas e inquéritos realizados na rua e através da Internet. Onde 

muito embora fossem direcionados para questões relacionadas com o espaço urbano 

e a atmosfera arquitetónica da Rua da Madalena, principalmente, acabaram por 

analogia, por serem aplicadas igualmente nos ambientes arquitetónicos interiores, 

como são os casos dos espaços comerciais, que pretendem dinamizar e que foram 

espelhados ao longo deste caso de estudo, composto por interações variadas entre 

outros casos de estudo, que influenciaram nos resultados aqui apresentados. 

Tal como já foi referido anteriormente, não foi realizado nenhum levantamento 

pormenorizado, mas sim com base numa planta de um dos edifícios, escolhido 

aleatoriamente, mas que se conseguiu ter acesso às suas plantas, utilizou-se, assim, 

como base para as propostas tipo. Estas propostas devem ser encaradas apenas 

como exemplos que exemplificam algumas hipóteses assentes no conceito que foi 

aqui defendido. 

Entende-se que tanto o conceito como os elementos associados ao conceito, aqui 

propostos, deveriam ser espelhados num plano próprio, com caráter vinculativo, que 
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em forma de regulamento, obrigasse os investidores e os proprietários a seguirem 

estas regras, tal como, aliás, já acontecia no plano original da Baixa Pombalina.  

As propostas não são propostas com alterações de fundo, mas sim com soluções, 

mínimas, que se julgam serem essenciais, para que a rua venha a ter uma imagem 

própria, tal como uma qualquer marca de um qualquer produto, sempre sem esquecer 

quais os elementos fundamentais, e as características do conceito chave e unificador. 

Sem se ter um conceito e uma vontade política, será muito difícil levar a cabo esta 

proposta, muito embora ela possa ser seguida individualmente, mas nesse caso a 

ideia de um todo composto pela rua, pelas fachadas dos edifícios existentes e pelos 

espaços comerciais, poderia ser perdida definitivamente. É nossa opinião de que a rua 

ficará mais unificada, e que irá atrair muito mais gente à quele lugar, valorizando a 

cultura nacional, valorizando o imobiliário, e, valorizando o interesse turístico, 

tornando-se num ponto de atração, num “hotspot” da cidade de Lisboa. Veja-se 

simplesmente o que aconteceu com a chamada “Pink Street” a Rua Cor de Rosa, 

mesmo ao pé do Cais Sodré. Esta Rua, passou a ser um ícone, atraindo a curiosidade 

das pessoas, sendo atualmente referenciada em muitos roteiros turísticos, e o 

comercio de restauração e de bares, acabou por ter uma explosão devido á sua 

procura. Mais recentemente foi, também, pintada, mas desta vez de cor azul, a Rua 

dos Bacalhoeiros, seguindo-se para breve a Rua Nova da Trindade e a Rua João das 

Regras. Tudo isto, visando a reutilização e revitalização da Baixa, uma vez que em 

plena crise provocada pelo COVID-19, as ruas tornaram-se vazias, sendo agora 

transformadas em zonas pedonais, onde estão previstas a abertura de esplanadas, de 

modo a atrair mais pessoas para estes locais.   

“Nos últimos meses, a chegada da covid-19 provocou uma profunda crise económica 

na restauração e no comércio local em Lisboa. No centro histórico da cidade há agora 

poucos turistas, os comerciantes dizem que as vendas são quase nulas e admitem 

estar à beira da asfixia. 

Por essa razão, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu mudar algumas ruas da Baixa, 

com vista à criação de esplanadas para ajudar o comércio local. A Rua dos 

Bacalhoeiros, por exemplo, está agora diferente. O acesso passou a ser totalmente 

pedonal e o chão foi coberto de tinta azul.” (Ramalho, Diogo, 2020, Record TV Europa). 
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Estes são apenas alguns dos muitos exemplos nacionais. Não se procuraram 

exemplos internacionais, uma vez que em relação à escala e à especificidade tanto do 

vinho nacional, como da Rua da Madalena, outros exemplos, assentes em culturas 

que são tão marcadamente diferentes, iriam adulterar a presente proposta, correndo o 

risco de se tornar global ao nível do desenho.  

Sendo assim os espaços que são aqui apresentados, foram realizados de modo a 

incluírem as tendências do mercado atual, no que respeita ao um revivalismo estético 

e ao mesmo tempo no que respeita a incluir elementos decorativos marcadamente 

históricos, criando uma espécie de “telling story”. 

As cores mais luminosas são aplicadas nos espaços mais contemporâneos, e as cores 

mais escuras sempre que pretendemos criar a ideia de uma taberna ou de uma adega. 

Estando neste último caso representada a ideia de uma memória cultural, muito 

própria e portuguesa. O vinho sempre atraiu os portugueses, ainda hoje grandes 

conversas sobre o vinho se fazem às mesas, a cor do vinho, o aroma do vinho, até 

mesmo as castas do vinho, são hoje motivo de um grande orgulho nacional, que está 

igualmente a encantar os estrageiros.  

Os temas relacionados com o vinho estão cada vez mais na moda, e pretendeu-se 

aproveitar este recurso nacional, como sendo um fator intangível, para a recuperação 

de uma das ruas mais emblemáticas da cidade de Lisboa. A arquitetura, aparece aqui 

diretamente relacionada e envolvida, no que respeita aos aspetos estéticos da forma e 

da cor. A Rua da Madalena será conhecida precisamente, tanto pelos restaurantes, 

adegas e lojas de venda de vinho, como pelo vídeo-mapping, que irá transformar 

aquela zona, num espetáculo constante, cheio de informações culturais e históricas, 

disseminadas através das imagens que vão ser projetadas nas fachadas. 

O processo criativo, ao nível da arquitetura deve aqui convergir para o conceito geral 

que assumimos como sendo fundamental. A madeira que vai auferir um ar mais 

poético e orgânico, levando à memoria das casas de pasto, das adegas. O azulejo e a 

estrutura pombalina fazem parte das memórias da Rua da Madalena, por isso devem 

igualmente ser de caráter obrigatório. A dinâmica dos espaços interiores foi projetada 

em conformidade com a concessão de atmosferas que variam entre o minimalismo 

atenuado pela aplicação de cores primárias em alguns elementos da arquitetura e por 
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uma sensação de exagero, atenuado pelas aplicação de apenas duas cores e dois 

tipos de materiais, como se pode ver no exemplo da ilustração 96, em cima e em baixo 

respetivamente. 

As propostas que se seguem foram concebidas como exemplo, uma vez que 

dependendo das marcas de vinho que venham a se associarem a este projeto, o 

respetivo projeto evoluirá em função do espaço comercial que tenham escolhido e das 

próprias características da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 96 - Proposta para um espaço de venda de vinho, com aplicação de madeira e de azulejos, em baixo, e com utilização de 
cores primárias, inspiração em Rietveld, em cima. Fonte: Luís Pinto, 2019 
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Estes dois primeiros ambientes (ilustração 96) contrastam entre si uma vez que no 

primeiro, as cores primárias associadas às formas geométricas relacionadas, ao 

mesmo tempo, com a regra de ouro e as estruturas metálicas de cor preta, induzem a 

um espaço mais minimalista.  

Muito embora com um conceito assente na geometria, muito ao estilo do Mondrian ou 

de Rietveld, com recurso às cores primárias, que embora confiram um grande 

dinamismo visual, acabam por se tornar parte de um senário que se contrapõe à 

simplicidade das formas e dos volumes utilizados dentro do bar.  

Esta proposta de layout responde em contraponto com a proposta de baixo, onde o 

movimento incutido pelas formas e pelos volumes, acabam por conferir ao local uma 

leitura vibrante e cheia de ritmo.  

Nesta proposta, embora os volumes sejam igualmente simples, mas o contraste entre 

a madeira do tipo pinho, os azulejos que revestem o pavimento e os toques em cor 

vermelha nas paredes, conseguem provocar um dinamismo aparente que se 

relacionam diretamente com sensações de boa disposição. 

A luz, neste e em todos os exemplos, é um elemento fundamental, que influencia na 

leitura do espaço e na descoberta das emoções. 

Sem uma luz correta a leitura e perceção das cores será diferente, o que pode 

adulterar o sentido estético que se pretende para o local. 

Os ambientes mais intimistas carecem de uma luz mais suave e menos intensa, 

induzindo num ambiente confortável e quente, estabelecendo relações evidentes entre 

o que se vê e o que se sente29. 

Nestes exemplos a ideia é atrair clientes, mas que permaneçam no interior apenas o 

tempo necessário para fazerem a prova do vinho e comprarem. São espaços mais 

comerciais do que de restauração. 

 

 

29 “O visível é o que se apreende com os olhos, o sensível é o que apreendemos com os sentidos” 
(Merleau-Ponty, 1999, p. 28). 
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Ilustração 97 - Proposta para um espaço de venda de vinho, onde a aplicação do azulejo é evidente. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

Na ilustração 97, a proposta utiliza os azulejos para revestir todas as paredes, a 

estrutura Pombalina surge como um elemento decorativo em alto-relevo, seguindo as 

mesmas cores da escala utilizada em toda esta proposta, nomeadamente o amarelo 
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ocre e o cinzento, que vão contrastar com a cor branca das paredes. Um painel de 

azulejos, albarrada30, bem tradicional durante a época pombalina, mantendo-se até 

aos dias de hoje, fará a diferença numa primeira sala e um conjunto de azulejos com 

uma temática do tipo anos 70, figurará na sala mais interior. 

O amarelo aparece associado à alergia generalizada, mas ao mesmo tempo 

provocando alguma irritabilidade que rompe com uma atmosfera mais fria que está 

patente em todo este espaço em tons de branco e cinzento.  

Este layout, propõe uma atmosfera revivalista dos anos 70, onde muitos cafés eram 

revestidos a azulejo, a ideia é por um lado atrair as pessoas, devido à sua 

luminosidade interior, mas que sem se aperceberem acabem por ficar pouco tempo, 

devido à claridade induzida pela atmosfera mais fria que se acaba por provocar. Os 

arcos estruturais são revestidos, propositadamente, com o cuidado necessário, com 

azulejo ou tijolo em tons cinza, que para além de induzirem numa atmosfera do tipo 

“cave” vão igualmente buscar as memórias do tipo de restauros ou de arranjos 

interiores, que foram levados a cabo durante muitos anos nestes edifícios. A diferença 

é que os materiais a aplicar, neste caso, serão em fibra de vidro ou outro material 

idêntico, que não necessite efetivamente de adulterar as pré-existências, mantendo-as 

“escondidas” apenas. Para além disso, a aplicação do azulejo na arquitetura 

pombalina é uma constante, e por isso mesmo foi, durante a construção da Baixa, 

realizada em serie e em larga escala31, tal como todos os outros elementos 

construtivos que compõem a arquitetura destas ruas. Hugo Santos (2009) refere que 

“A padronagem foi então recuperada pela sua facilidade de produção seriada…”, que 

é precisamente o que se propõe neste layout. 

Como se prevê que a Rua da Madalena vai acabar por ser um polo de atração turística 

e que venha a ter muito movimento, este conceito visa atrair, mas ao mesmo tempo 

levar as pessoas a provar os vinhos e a comprarem, não permanecendo dentro do 

 

 

30 As albarradas são composições com vasos de flores rodeados nas laterais por motivos orgânicos ou 
geométricos. [Fragoso, 1992:47]. 
31 A Real Fábrica de Faianças do Rato, em Lisboa, e, a Fábrica do Juncal, em Porto de Mós surgem 
durante esta altura, precisamente como resposta à enorme procura de azulejos, para a reconstrução de 
Lisboa. 
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espaço por um tempo prolongado e dando espaço para novos clientes. Será, pois, 

uma proposta de estabelecimento comercial que aposta na rotatividade dos clientes 

durante as horas diurnas. 

Nas propostas das ilustrações 99 e 100 os espaços foram concebidos de modo a 

recriar a atmosfera de uma taberna32, com a aplicação de madeira nas paredes e no 

mobiliário, aliando azulejos, o tijolo de burro nos arcos estruturais, e ainda o ferro.  

O ambiente que se pretende recriar deverá ter uma tonalidade do tipo lusco-fusco, 

com pontos de luz bem direcionados para as zonas de mesa, marcando os espaços 

de degustação e de prova dos vinhos. 

A taberna, terá um ambiente simples, mas ao mesmo tempo será refinado, uma vez 

que se trata apenas de uma memória. A madeira, irá conferir aos espaços um 

ambiente rústico, e ao mesmo tempo produzir e emanar aromas associados aos barris 

de vinho. O revestimento de paredes específicas com azulejo, fará a ligação entre os a 

madeira e as pré-existências. 

A memória da estrutura de madeira, pombalina, estará patente ao longo do balcão e 

nos elementos metálicos que suportam as mesas encastradas na parede, no caso da 

ilustração 99, no exemplo da ilustração 100, a estrutura pombalina acaba por ser 

revelada através de uma parede que divide a zona do balcão em relação ao resto da 

taberna. Na parede da proposta da ilustração 99, o seu revestimento em madeira, é 

feito através de paralelepípedos de madeira, com a proporção do retângulo de ouro, 

que no caso da proposta da ilustração 100, a parede divisória, que representa a 

estrutura pombalina, é que será realizada a malha retangular, com base nas 

proporções áureas. As cores a aplicar, variam entre a tonalidade do amarelo escuro, 

menos luminoso, e que neste caso, conferirá algum estado de espírito de boa 

disposição, sem se tornar agressivo, e os cinzas da gama proveniente da cor azul. 

 

 

32  Loja onde se vende vinho a retalho. = BODEGA. Loja modesta de comes e bebes. = TASCA. 
"tabernas", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-
2020, https://dicionario.priberam.org/tabernas [consultado em 24-06-2020]. 
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Ilustração 98 - Proposta para um espaço de venda de vinho, com inspiração numa taberna. Fonte: Luís Pinto, 2019 
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Ilustração 98 - Proposta para um espaço de venda de vinho, com inspiração numa taberna. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 99 - Proposta para um espaço de venda de vinho, com inspiração numa taberna. Fonte: Luís Pinto, 2019 

A memória da estrutura Pombalina é bem vincada nestas propostas uma vez que se 

encontra espelhada em vários detalhes, alguns decorativos, outros estruturais. Ao 

contrário os das propostas mais contemporâneas, nestas espera-se que os clientes se 

sentem e permaneçam mais tempo, eventualmente ouvindo música tradicional 

portuguesa ou mesmo experimentando alguns pratos tradicionais.  
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Ilustração 100 - Proposta para um espaço de venda de vinho, com inspiração numa taberna, mas com uma atmosfera de sofisticação. 
Fonte: Luís Pinto, 2019 

Na proposta da figura 100, procurou-se um estilo idêntico ao das tabernas, dos 

exemplos anteriores, mas desta vez com algumas características mais 
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contemporâneas, no que diz respeito ao projeto de arquitetura e aos detalhes 

escolhidos. As formas são mais dinâmicas, com um balcão central, e cadeiras 

contemporâneas. A estrutura Pombalina esconde-se através dos retângulos dos 

padrões de azulejos, sempre com o mesmo espaçamento e com o mesmo ritmo. 

Podendo igualmente ser utilizada como forma de organizar espaços e dividir zonas. 

A luz, em qualquer um dos espaços, deve ser estudada de modo a criar a atmosfera 

correta para a função de cada espaço. Evitando as luzes muito brancas, uma vez que 

são demasiado frias e alteram o modo como a cor é vista ou sentida. Este facto pode 

inclusivamente alterar a perceção em relação à cor do vinho, por exemplo, e induzir a 

sabores associados às cores em vez do real sabor do vinho que se está a provar.  

As propostas que aqui se apresentam são apenas exemplificativas e devem ser 

entendidas apenas como proposta e que não têm nenhum critério de obrigatoriedade, 

os elementos construídos e os decorativos, obedecem de um modo geral á memoria 

que se pretende realçar, não se pretendendo nenhuma espécie de individualidade 

arquitetónica uma vez que apenas pretendemos que se concebam atmosferas 

arquitetónicas. 

Nas propostas aqui apresentadas, deu-se especial atenção à zona direcionada ao 

público, sendo que as zonas técnicas e de serviço, devem ser adaptadas caso a caso, 

em função do espaço e das condições em que se encontra o edifício. 

A atmosfera arquitetónica deverá ter em consideração a finalidade de cada um dos 

espaços e os objetivos. Alguns são locais de maior tempo de permanência e ouros de 

menor, uma vez que vão variar entre zonas de degustação e de comércio, e os outros 

em espaços dedicados à restauração, embora todos eles subjacentes ao mesmo 

conceito.  

Na ilustração 101, a proposta inspirou-se na corrente artística associada ao Rietveld e 

ao Mondrian, tornando o espaço mais claro, colorido, animado, e que se adapta tanto 

a situações de restauração, como de bar em período noturno. 
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Ilustração 101 - Proposta para um espaço de venda de vinho, onde a aplicação das cores primárias associadas á regra de ouro é 
evidente. Fonte: Luís Pinto, 2019 
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6. CONCLUSÃO 

Após o reconhecimento por parte da UNESCO de que o património intangível, 

também, deveria ser protegido, uma vez que revela uma expressão qualitativa sobre o 

legado cultural de um determinado lugar, para além dos aspetos culturais tangíveis, 

como é o caso da arquitetura, das suas características e dos edifícios, neste caso os 

existentes na Baixa de Lisboa e na Rua da Madalena mais especificamente, serviu de 

base ao tipo de proposta que se apresentou ao longo desta tese, uma vez que se 

propôs a criação de uma rua temática, em que por um lado, será associada a um 

produto nacional, reconhecido internacionalmente, que é o vinho, como conceito e, por 

outo lado, a arquitetura Pombalina no que respeita alguns pormenores. Criar espaços 

comerciais, com a inclusão de elementos, intangíveis, referentes às emoções que 

determinadas cores e formas transmitem, sempre conotadas ao conceito unificador 

que é “o vinho” e as atividades associadas a este.  

O aspeto lúdico e cultural também foi incluído através do recurso à tecnologia digital, 

nomeadamente com utilização do vídeo-mapping e de uma aplicação para telemóveis. 

Lisboa, ao logo dos últimos anos, tornou-se e passou a fazer parte de um conjunto de 

cidades europeias que conseguiu, devido à sua peculiaridade, atrair cada vez mais 

turistas e por tudo isso, a busca incessante pela identidade cultural nacional, refletida, 

em parte, na Baixa Pombalina, e numa das ideias associadas a Portugal, que é o 

vinho, deram origem e serviram de base á proposta de intervenção no sentido de 

dinamizar uma das ruas mais conhecidas da Baixa de Lisboa, e que se encontra em 

rota contrária ao que se passa nas outras do conjunto urbanístico da Baixa/Chiado. 

Mesmo agora, esta zona está ser palco de alterações o nível das acessibilidades, e, 

esta rua continuará a ser um local de passagem. 

Este conceito unificador da Rua da Madalena irá para além de ir ao encontro da ideia 

base do projeto da Baixa, com ruas organizadas por hierarquias e com funções 

comerciais distintas, também atrair mais pessoas àquela rua, dinamizando o comercio 

local, valorizando a rua no campo imobiliário e tornando-se num “hotspot” turístico da 

cidade. 

 “[…] A Baixa necessita sobretudo de um conjunto de orientações estratégicas 

fundamentadas em estudos pluridisciplinares, que permita, a quem aqui pretende 
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investir, direcionar da maneira mais correta os seus projetos.” (Mascarenhas, 2005, 

p.9) 

Este eixo, que está ligado ao conceito que se propôs ao longo desta tese, estabelece 

um vínculo entre as gerações passadas e as gerações presentes através do tempo, 

esse vínculo estabelece as relações entre a memória cultural e histórica, que no caso 

da Rua da Madalena são transmitidas através da arquitetura existente no local e 

através da memórias e sensações, que serão espelhadas através da intervenção que 

se propõe.  

As pessoas conseguem entender que fazem parte dessa mesma história, e, por isso 

mesmo, sentem que tem direito a ela. Trata-se de uma espécie de sensação de 

patriotismo local (Goff, 1990). 

É certo que a instabilidade gerada pelas primaveras árabes e o medo de atentados 

terroristas fez com que milhões de pessoas reequacionassem os seus destinos de 

férias, deixando de ir para países como Tunísia, Egito ou Turquia. Mas ao mesmo 

tempo, o turismo procura, agora, destinos que se relacionem com cultura, onde se 

incluem as exposições, conferencias, passeios a pé, de bicicleta, aldeias históricas, ou 

simplesmente a gastronomia.  

Os países mediterrânicos, como Portugal, beneficiaram dessa mudança. Mas não é só 

isso que está na origem dos bons resultados nacionais, a simpatia, a qualidade e a 

inovação nos serviços prestados, também influenciam na escolha de Portugal como 

destino turístico. 

A verdade é que, entre 2005 e 2015, o país cresceu sempre mais do que os vizinhos. 

O aumento das receitas foi pelo menos o dobro do registado em Espanha, por 

exemplo. 

O setor do turismo é a maior atividade económica exportadora do país, sendo que em 

2017 foi responsável por 50,1% das exportações de serviços e 18% das exportações 

totais, tendo as receitas turísticas registado um contributo de 7,8% no PIB português. 

Mas algo inesperado aconteceu, durante o decurso desta investigação, surge uma 

nova crise, provocada por um vírus, COVID-19, que acabou por parar quase todos os 
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países por um período de 3 meses, e mesmo assim vivendo-se, posteriormente, com 

medo e com muitas restrições ao nível das deslocações. A hotelaria acabou por 

encerrar, o comércio e os negócios praticamente pararam. Com a retoma das 

atividades, as cidades e o turismo procuram desesperadamente por estratégias para 

que a retoma se faça o mais rapidamente possível. Surgindo assim, mais uma vez, 

uma oportunidade, em relação ao tema que foi proposto, às estratégias apresentadas 

e á Rua da Madalena, de esta tese contribuir para que se invista num caminho que 

volte a atrair as pessoas para aquela rua, e para o centro da cidade de Lisboa. Tanto 

ao nível dos habitantes locais, como de visitantes nacionais e posteriormente dos 

estrangeiros que vão acabar por voltar, atraídos por novas apostas de dinamização 

cultural e turística, sem esquecer a proteção da memória e da identidade própria da 

arquitetura Pombalina, que é por si só uma marca da cidade de Lisboa. 

Por tudo isto urge a necessidade redinamizar a Rua da Madalena, mantendo por um 

lado a memória do lugar e as características arquitetónicas da arquitetura Pombalina e 

por outro lado, divulgando essas mesmas memórias com recurso à tecnologia digital.  

O vídeo-mapping irá fazer a ligação entre todos os elementos dinamizadores da Rua 

da Madalena, nomeadamente as emoções estéticas que se sentem através da leitura 

das cores e das formas utilizadas dentro e fora dos espaços comerciais, do património 

arquitetónico de elevado interesse histórico, da cultura e das memórias, associadas 

tanto ao lugar como as pessoas que por lá passam ou vivem, do respetivo património 

cultural associado a essas memórias e a essa mesma cultura, e,  ainda do turismo que 

funcionará como veículo de atração de mais visitantes ao local e com isso estabelecer 

uma relação de proximidade entre o comércio, associado a ideia do vinho, e, do 

espetáculo de vídeo-mapping que irá dar a conhecer um pouco mais da cultura e 

identidade da Rua da Madalena e Nacional.  
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Ilustração 102 - Interação entre fatores dinamizadores da Rua da Madalena, com base na proposta e conceito apresentado. Fonte: Luís 

Pinto, 2019 

 

Em paralelo o valor imobiliário desta Zona irá subir uma vez que o interesse também 

será maior e haverá uma maior procura tanto ao nível dos espaços comerciais como 

ao nível dos espaços habitacionais. 

Organizaram-se inquéritos online a 118 pessoas e ainda um inquérito de rua a 100 

pessoas, e realizaram-se 2 tipos de workshops, a cerca de 45 crianças entre os 6 e os 
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10 anos de idade e, também, a 250 estudantes dos cursos de arquitetura e de design 

de interiores. 

Depois analisaram-se os resultados obtidos e construiu-se uma tabela sobre as 

sensações que as pessoas podem ter quando estão em frente a determinadas cores. 

Os inquéritos foram realizados online e no local, onde se questionaram diretamente as 

pessoas sobre o significado das cores e das formas geométricas, mas nos workshops, 

os participantes tiveram que realizar tarefas em grupo e individualmente. 

Esta tese assentou em 3 investigações em paralelo, inquéritos, ou melhor dizendo em 

dois inquéritos e um workshop, realizado em cinco locais diferentes em quatro países, 

direcionados a crianças e a estudantes, de arquitetura e de design, realizados em 

épocas distintas, mas que no fundo fortaleceram e serviram de pressuposto para as 

conclusões que foram apresentadas ao longo desta investigação, ao valor imobiliário e 

ao respetivo Fator Cultura, e, ainda, à ferramenta digital “LikePlace”, que ajudará, 

tanto a promover esta rua, através de hotspots de boa atmosfera arquitetónica, que 

serão naturalmente colocados online numa plataforma tipo Google Maps, e, ao mesmo 

tempo irá igualmente atrair mais turistas e visitantes ao local. 

Os inquéritos foram subdivididos em dois temas, um direcionado ao ramo imobiliário 

ligado ao Fator Cultura, e, outro ligado ao significado das cores, das formas e da 

memória cultural. 

Foi realizado um primeiro inquérito onde se colocou fundamentalmente a questão 

sobre a importância da memória do local e sobre as características das formas e das 

cores, no que respeitava ao estado de espírito das pessoas e às emoções estéticas e 

culturais. 

Com este inquérito, desenvolveu-se um workshop internacional, a crianças e a 

adultos, onde se trabalhou o conceito das “Happy Streets”, ou seja, as formas e as 

cores que melhor impulsionavam uma atitude positiva perante a perceção e as 

vivências individuais de cada um.  

Com isto recolheram-se informações sobre o significado das formas e das cores. Mais 

tarde juntou-se o primeiro inquérito e os resultados destes workshops, para se 
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construírem as bases para um futuro algoritmo, que se resume numa tabela com 

resultados, apenas referentes às cores primárias e às formas geométricas primárias. 

 

Tabela 10 - Interação entre as formas geométricas e as cores, primárias, com base na nos inquéritos e workshops realizados 
ao longo desta investigação. Fonte: Luís Pinto, 2019 

 

 

É claro que já outros autores se tinham manifestado sobre esta temática, a questão é 

que desta vez a intenção foi a de se tirarem conclusões próprias e atualizadas, 

independentemente das conclusões que outros já tinham tirado anteriormente, e que 

na sua generalidade foram sempre aceites por todos. Por exemplo, porque se deve 

aceitar que o amarelo é uma cor alegre? Quase todos pensamos exatamente dessa 

maneira porque fomos ensinados assim, associa -se o amarelo ao sol, ao bom tempo, 

etc. Mas na realidade o sol nem sequer é amarelo! Ao longo dos workshops 

descobrimos que para a maioria das pessoas o amarelo até se torna irritante, devido à 

sua luminosidade, por exemplo. A luz acabou por se revelar muito importante para o 

entendimento das emoções que as formas e as cores significam para cada um. 

Mas as questões relacionadas com as cores, texturas, e, com as formas geométricas 

são também importantes no mundo das avaliações imobiliárias, pois sabe-se que, de 

algum modo, o estado de espírito das pessoas se altera quando estão perante um 

determinado tipo de cores e de formas. Então o valor patrimonial desse imóvel irá, 

igualmente, beneficiar dessas presenças. Mais pessoas estarão interessadas num 
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determinado imóvel, influenciando, no valor de mercado, uma vez que, a procura será 

igualmente superior. 

Em paralelo, levantou se a questão sobre os aspetos intangíveis, estéticos e culturais, 

de uma determinada rua ou edifício, e sobre este tema, pensámos nas avaliações 

imobiliárias, e de como uma “happy street” poderá vir a influenciar na apreciação ou 

depreciação dos imóveis. Sabendo que presentemente, os técnicos que fazem 

avaliações só tomam em consideração valores por metro quadrado e pormenores da 

envolvente, mas nunca incluíram nenhuma percentagem sobre o que se chamou de 

Fator Cultura.   

No campo das avaliações imobiliárias, ter conhecimento sobre as possíveis sensações 

e emoções que as cores e as formas transmitem, ajudará o avaliador, nomeadamente 

o arquiteto, pois será o especialista mais indicado para levar a cabo uma avaliação 

imobiliária e que sabe relacionar a cultura, as emoções estéticas com o valor por m2.  

Deste modo com base numa fórmula de calculo genérica, em conformidade com o 

chamado método de mercado e de custo, concluiu-se que o fator cultura se refletirá 

numa percentagem situada entre os 10% e os 15% do valor total da avaliação.  

Resolvemos ser um pouco mais ambiciosos, e como se investigou sobre cores, 

formas, cultura e memória, porque não arranjar uma ferramenta de trabalho que com 

base no algoritmo que ainda se está a desenvolver, e, com a utilização de um 

telemóvel, nos forneça uma percentagem de “good mood” de felicidade, de estado de 

espírito positivo? Sendo assim neste momento encontra-se em desenvolvimento uma 

aplicação para telemóvel chamada de “LikePlace”, em parceria com investigadores da 

Polónia, Turquia e Lituânia.  

Esta ferramenta será uma espécie de jogo, mas ao mesmo tempo será uma forma de 

obter uma percentagem, que poderá ser colocada nas fórmulas de cálculo das 

avaliações imobiliárias, como também poderá influenciar tanto o arquiteto como o 

cliente final, na tomada de opções, sobre uma determinada decisão de compra, ou 

remodelação. Mas, também, no turismo ou simplesmente num passeio, uma vez que 

se espera com esta ferramenta colocar hotspots em todo o Mundo, com base no 

Google Maps ou outra plataforma idêntica, e assim as pessoas poderão procurar estes 
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locais para visitar ou habitar, incrementando os negócios e o turismo, e por 

conseguinte irá aumentar o número de visitantes à Rua da Madalena. 

Por um lado, a utilização de novas tecnologias neste caso do vídeo-mapping e do 

“LikePlace”, irão proporcionar a introdução de um novo produto cujo intuito será a 

conquista de novos mercados, aumentando o interesse pela Rua da Madalena, 

criando um lugar ou um território de conhecimento e inovação, a escala global. Esta 

centralização do conhecimento sobre um dos aspetos tipológicos da organização da 

Baixa, de acordo com o seu projeto inicial e o seu conceito organizativo por tipologias 

de comércio, vão conferir uma nova abordagem e um desenvolvimento económico, 

protegendo o património arquitetónico construído e disseminando as memórias desta 

rua (Vale, 2009). No fundo promovendo o conhecimento e enriquecendo a cultura 

individual de cada visitante. Por outro lado, no que respeita ao sector dos espaços 

comerciais de restauração e bebidas, a inovação tem igualmente um papel de 

atratividade que irá contrastar com a inoperância de outros espaços comerciais que 

não se atualizaram.  

Com layout dos espaços comerciais que se propõem para a Rua da Madalena, 

associados ao conceito subjacente à ideia do vinho, prevê-se que venha a estimular o 

ritmo da oferta turística e da inovação, que aliás, é precisamente esta inovação que irá 

estimular a concorrência e com isso atrair ainda mais pessoas para este lugar, são 

estas pessoas, que mais tarde se tornam, clientes e acabam por atrair igualmente, 

mais clientes para estes espaços comerciais. (Weiernair, 2004). 

Com o turismo e a necessidade de promoção da Rua da Madalena, que até aqui se 

considerou por um lado ser uma rua com pouco interesse turístico e com pouca 

atratividade no que corresponde à presença de espaços comerciais, ou de unidades 

de restauração e bebidas, e, por outro lado tratando-se de uma rua situada na zona 

histórica e turística da Baixa de Lisboa, é importante propor uma estratégia para a sua 

renovação e revitalização, no sentido de a tornar em mais um ícone da cidade, 

atraindo pessoas e comércio, que por sua vez virá a atrair turistas, ou seja, propõe-se 

o conceito da “Wine Street”, uma vez que sendo a região de Lisboa, também 

conhecida, pelos seus vinhos, e que sendo o vinho uma das marcas da nossa 

identidade cultural, para além de que ao se conceber uma rua assente numa temática 

própria, ir-se-á estar, igualmente, a reavivar a memória do passado Pombalino, 
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quando a Baixa foi organizada por temas de comércio, onde cada rua evidenciava 

uma temática comercial própria e uma tipologia de negócio específica. 

A Rua da Madalena será conhecida por representar ao longo dos vários espaços 

comerciais, várias marcas de vinho da Região de Lisboa, para além dos temas 

decorativos associados tanto ao vinho como à arquitetura pombalina, serem 

evidenciados tanto ao nível dos projetos de arquitetura, para os espaços comerciais, 

como, também, ao nível do vídeo-mapping. 

Para isso propuseram-se alguns layouts tipo, para espaços comerciais de restauração 

e bebidas, onde se pode comprar e provar o vinho. Estes espaços foram organizados 

com base na aplicação predominante das formas geométricas e das cores, que se 

investigaram em paralelo, durante os vários workshops realizados em vários países, 

os inquéritos e, também, da bibliografia consultada. 

Os layouts tipo que foram propostos, são apenas exemplos orientadores do processo 

criativo e da atitude projetual do que se pretenderia ver aplicado, no futuro, ao longo 

desta rua. 

Para além dos espaços comerciais, também um espetáculo de vídeo-mapping 

aconteceria, todos os dias a uma determinada hora do início da noite, com a finalidade 

de levar as pessoas a visitarem este local e a permanecerem ali, usufruindo das várias 

adegas, “wine shops”, restaurantes e bares, entre outros.  

O vídeo-mapping irá influenciar sobre a forma como vivemos o ambiente urbano, 

criando novas formas na arquitetura, sem a transformar fisicamente, mas induzindo a 

uma nova leitura das fachadas. Estando intimamente ligados, surgindo novas 

narrativas luminosas e provocando um grande impacto no observador, devido ao efeito 

surpresa. 

Nas fachadas dos edifícios e nos passeios, são projetadas imagens alusivas aos 

azulejos Pombalinos, ao vinho e por exemplo ao sistema construtivo da conhecida 

“Gaiola”, que por si só também ela se torna geométrica e esteticamente apelativa.  

A rua permanece a mesma, onde as cores dos edifícios, as formas e o uso da 

tecnologia podem coexistir. Podem mesmo servir para criar condições para novas 
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formas arquitetónicas que incluam equipamentos tecnológicos que possibilitem várias 

leituras mais dinâmicas dos edifícios e da rua. 

O vídeo-mapping tem um formato restritivo, em parte devido aos critérios estéticos dos 

que lideram estas expressões e intervenções artísticas, sendo para tal, necessário 

regulamentar o conceito que se pretende que seja uma regra, para que a futura Rua 

da Madalena, consiga manter um caráter dinâmico e de atração turística em paralelo 

com a proteção da memória e da identidade cultural subjacente aos fatores históricos 

e aos fatores arquitetónicos, muito marcantes da Baixa. 

A utilização desta tecnologia digital poderá enriquecer e valorizar o património local, 

através de uma nova forma de comunicar a história e as artes, e ainda, dar a mão à 

economia, oferecendo um modo inesperado de visitar locais históricos, inspirando a 

uma interação de diferentes interesses como as tradições, a história e a cultura visual. 

O arquiteto trabalha e constrói atmosferas utilizando a criatividade como ferramenta 

obrigatória, para ser original e única.  

Para além dos aspetos técnicos existem outros que se relacionam principalmente com 

questões intangíveis, alguns de natureza estética e que são muito complicados de 

dimensionar, e ainda, outros de natureza psicológica, sensitiva ou emocional, 

induzindo o arquiteto a trabalhar dentro de diferentes parâmetros emocionais, de modo 

a projetarem a atmosfera certa para um determinado. 

A criatividade terá que estar no seu maior nível, para que de algum modo o projeto 

seja especial, seja único, como se fosse um fato feito à medida para uma determinada 

pessoa, ou conjunto de pessoas.  

Mas a arquitetura, também, é um negócio. E o arquiteto, normalmente, ou é criativo ou 

é empresário e esse é um dos fatores que levam muitos ateliers de arquitetura a 

fecharem, devido à falta de iniciativa empresarial, que o arquiteto não têm e não foi 

treinado para a ter. Esta é uma lacuna, que nos leva a pensar que os cursos de 

arquitetura deveriam incluir uma disciplina de gestão e de comunicação, direcionada 

para o contato direto com os clientes e com a gestão do próprio atelier, que na 

realidade é uma empresa que faz parte das indústrias criativas. É esta criatividade que 

fará com que o arquiteto que vai intervir num ou em vários espaços nesta rua, possa 
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entender o conceito de negócio, e executar os seus projetos e apresentar propostas 

capazes de dinamizar o local, e, obedecendo às regras que estejam subjacentes e 

ligadas que foi proposto ao longo desta tese, ou seja, às formas e às cores em função 

dos resultados e dos significados que transmitem, a aplicação azulejos, a estrutura 

Pombalina e a utilização do vídeo-mapping. Todos eles sempre com o pressuposto do 

conceito sobre o vinho da região de Lisboa. 

O arquiteto que intervir nesta rua, será um filósofo que reúne dentro de um certo 

encanto emocional um grande pragmatismo. Esse pragmatismo surge quando o 

projeto é dimensionado numa escala real ou quando a obra é construída. Porque para 

o arquiteto, será a partir desse momento que a obra é o que é, a emoção estética 

passa agora para o lado de quem vai usufruir desse espaço. Ou seja, há uma 

transferência de emoções, provocadas desde o início do projeto, que pertencem ao 

imaginário emocional do arquiteto, e que depois da obra estar concluída, as emoções 

passam a ser superficiais, ao nível cognitivo e reinterpretadas por quem vai viver 

nesse espaço. 

Sabe-se que os fatores culturais estão subjacentes ao modo em como o espaço é 

interpretado, e por isso mesmo, o papel do arquiteto, ao longo do processo criativo 

inicial, acaba por ser essencial, pois o arquiteto sonha e prevê como é que o cliente se 

vai sentir quando habitar e utilizar aquela casa ou simplesmente passear naquela rua, 

Trata-se de uma questão relacionada com a comunicação, e é precisamente esta 

comunicação que é fundamental e de grande importância para as atividades e 

negócios que vão ocupar os vários edifícios da Rua da Madalena. 

Se a comunicação falhar pode ser terrível, tanto para o arquiteto como homem criativo 

como para o cliente final que nunca se vai conseguir adaptar ao lugar. 

Os aspetos intangíveis de qualquer ambiente arquitetónico ou urbano, estão 

diretamente relacionados com a experiência individual de cada um e com as memórias 

que cada um tem em relação a determinados pormenores. Sendo assim a leitura dos 

espaços construídos é tal como numa música, cheia de ritmos e texturas acústicas, 

onde esse conjunto de elementos acústicos é que nos levam a gostar ou não de uma 

determinada música. Ora na arquitetura passa-se exatamente o mesmo, as texturas, 

as formas geométricas e as cores, são alguns dos elementos chave que fazem com 
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que se goste ou não de uma determinada obra. Mas estes elementos acabam por não 

ter uma leitura visual se não conseguirmos ter ou sentir o estímulo que a luz tem 

nesse mesmo local. Ou seja, sem a presença da luz, não existem sombras, e sem 

sombras não vemos as texturas e as cores tornam se escuras ou invisíveis. Por isso 

mesmo a luz é para a arquitetura tal como a folha é para o desenho. É um suporte 

essencial para o registo visual. Na Rua da Madalena, o vídeo-mapping irá fortalecer o 

uso da luz como forma de interação entre o ambiente construído e o ambiente 

projetado. 

Ter conhecimento sobre as várias dimensões das cores e o seu significado, ter 

conhecimento e conseguir identificar as formas geométricas e saber descodificar as 

sensações que nos provocam, aumentam o interesse pelo espaço que nos rodeia, são 

bases fundamentais para executar e intervir ao longo desta rua. Por isso mesmo, 

foram realizados inquéritos para compreender e comparar algumas das várias 

hipóteses sobre o significado das cores e das formas a utilizar nas futuras obras de 

restauro, reabilitação ou alteração de uso. As cores e as formas acabam por 

caracterizar e influenciar esteticamente um determinado lugar. O significado de um 

quadrado azul, será diferente do significado de um quadrado vermelho, por exemplo.  

Essas formas e essas cores induzem a estados de espírito que podem alterar ou 

interagir com o estado de espírito das pessoas. 

É aqui que o papel do arquiteto como homem criativo, por natureza, acaba por ser 

fundamental. 

Após a realização dos dois inquéritos e os workshops, concluiu-se que o espírito da 

investigação que Kandinski realizou, ainda se mantem atual, muito embora o modo 

como hoje as pessoas reajam as emoções estéticas, acaba por ser diferente, uma vez 

que os fatores da história atual são bastante diferentes do que se passava em plena 

segunda guerra mundial. 

É ainda de realçar que quando falamos da cor amarela, é praticamente 

institucionalizado de que se trata de uma cor alegre e quando questionamos porquê, 

quase todos respondem de imediato que lhes faz lembrar o sol. Ora na realidade o sol 

nem sequer é amarelo, e até provoca dores nos olhos se olháramos para ele, e 

quando está muito forte também se torna perigoso pois queima. Sendo assim porque é 
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que a cor amarela é alegre? Depois de se comentar sobre este facto, as pessoas 

alteraram as suas respostas e acabaram por responder que a cor amarela era 

agressiva devido à sua excessiva luminosidade. 

Posteriormente, uma das questões sobre que cor deveria ter um triângulo, e neste 

caso a resposta foi quase que unanime, o triangulo era considerado como a forma 

geométrica mais agressiva por causa dos seus vértices, e por isso mesmo no 

subconsciente da maioria das pessoas que participaram no inquérito e nos workshops, 

era obvio que o triangulo deveria ser amarelo.  

No que respeita ao quadrado e ao círculo, a situação alterou-se, existindo duas 

respostas. Para alguns o quadrado é azul, porque o azul é alegre e calmo. O quadrado 

é uma forma geométrica estável e calma, mas não é agressiva, como o triângulo, por 

exemplo. Sendo assim o quadrado seria azul para uma grande maioria das pessoas, 

mas para outras o quadrado deveria ser vermelho, porque o vermelho não é uma cor 

agressiva, mas é uma cor preponderante, que chama a atenção e que é bastante 

estável ao nível emocional, que no fundo é o que o quadrado é. 

O círculo é alegre, macio e dá uma sensação de movimento. Neste caso a dúvida 

seria entre o amarelo ou o vermelho. Acabou por ser entendido como sendo vermelho, 

porque o vermelho é calmo e preponderante, mas alegre ao mesmo tempo, tal como a 

circunferência que embora provoque a sensação de movimento, mas também é calma 

devido às características da sua linha de contorno. 

No decurso desta investigação concluiu-se que as cores e as formas implicam 

diretamente no entendimento e reconhecimento do edifício ou da rua, interagindo com 

as pessoas levando-as a sentirem-se atraídas ou a vivenciarem experiências 

cognitivas que muitas vezes não são evidentes, mas que acabam por afetar as 

atitudes individuais de cada um, levando-as a se sentirem bem ou mal, em função da 

atmosfera estética que as cores e as formas provocam nas pessoas e o modo como 

alteram a leitura dos espaços por onde circulam ou vivem. 

Rietveld com a “Schröder House” foi um dos primeiros, na arquitetura, que em paralelo 

com Kandinsky, na pintura, que estudou a relação entre as cores e os seus 

significados, experimentou e construiu uma casa, com base numa organização formal 

assente nas cores primárias e nas formas geométricas, que organizavam os espaços, 
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que obrigavam a uma leitura emotiva, onde a sensação de se habitar numa casa como 

aquela, seria bem diferente de habitar numa casa convencional. Barragan, outro 

arquiteto, que utilizou as cores, principalmente as cores opostas para conceber 

ambientes e atmosferas dentro e fora das casas que construíram e projetou. 

Tal como Kandinsky, muitos outros autores, artistas, cientistas e designers, mais 

atualmente, já tinham realizado experiências sobre o significado das cores, sabemos 

que os resultados foram aceites por uns e criticados por outros. Mas, seja como for, 

pretendeu-se realizar uma pesquisa individual, embora muito superficial, porque se 

envolveram apenas três cores, através de workshops, e inquéritos online e de rua. 

Esta experiência foi realizada em 4 países, Portugal, Lituânia, Letónia e Polónia. 

Sabe-se que a comunicação e o modo como as formas e as cores comunicam entre si, 

numa composição arquitetónica, cenográfica ou artística, influenciam o modo como as 

pessoas reagem e se sentem em relação a um determinado lugar. São essas formas e 

cores que vão, em conjunto com outros fatores existentes no local e na envolvente real 

ou cultural, que acabam por influenciar na leitura do espaço e na vontade de lá voltar. 

São mensagens que se passam entre o meio exterior, o nosso cérbero e o poder 

cognitivo individual. Comprovaram se estes aspetos durante os workshops que 

contruímos e realizamos, e durante as entrevistas e inquéritos.  

Na Rua da Madalena coexistem elementos naturais, da própria natureza do lugar e 

elementos construídos que são o suporte da forma arquitetónica. Esses elementos 

construídos acabam por ter um determinado valor estético, uma vez que vão 

influenciar nas características da atmosfera arquitetónica do lugar. Estamos a referir 

ao valor imaterial que uma determinada rua ou edifício pode ter em relação ao valor do 

edifício, do ponto de vista imobiliário, ou seja em relação a valores tangíveis. Portanto, 

os valores intangíveis vão influenciar diretamente os resultados obtidos 

matematicamente através de fórmulas de calculo convencionais. 

Espelharam-se 4 fatores de disseminação e de proteção da Rua da Madalena como 

um produto ou como uma marca, de arquitetura, que funciona como um multiplicador 

de estímulos que se associam à sua capacidade de estimular a curiosidade, o 

conhecimento, protegendo o património existente, e acrescentando valor cultural e 
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económico ao lugar. Ou seja: Conhecimento/Cultura, Curiosidade/Turismo, Valor 

Cultural/Económico e Disseminação do Produto Arquitetónico. 

A aposta pela disseminação do património construído nesta rua e o conceito que foi 

proposto, visam atrair mais pessoas para aquele local, promovendo-o culturalmente. 

No entanto não pode ser ignorado, que o turismo e as pessoas no geral, não são um 

“bem” garantido, o que faz com que a Rua tenha que se readaptar constantemente, ao 

que as pessoas realmente procuram, e por isso mesmo o recurso ao vídeo-mapping, 

será um fator tecnológico, que tornará este local num lugar moderno ao nível das 

infraestruturas digitais e de comunicação, podendo ser adaptado facilmente, a várias 

situações e momentos históricos. 

Embora hoje em dia comecem a aparecer novos espaços comerciais vocacionados 

para produtos nacionais, entendeu-se que estes deveriam obedecer a uma regra 

especifica de ocupação, em prol da temática do vinho, tando ao nível da tipologia dos 

negócios que ali se iriam instalar, como, também, ao nível dos elementos construtivos 

e de arquitetura de interiores.  

O arquiteto consegue assim criar uma marca própria, com características muito 

diferenciadas das existentes, na generalidade dos casos, que atraem os clientes. 

Os arquitetos teriam aqui um papel fundamental e preponderante, protegendo e 

projetando em conformidade com um conceito único, transformando a rua numa marca 

com identidade própria. 

Conclui-se que esta tese contribui para a reflexão ao nível académico, mas também ao 

nível dos municípios, sobre a memória e a identidade como elementos capazes de 

fomentar, cada vez mais, o turismo cultural protegendo o património arquitetónico e 

divulgando-o. Ao mesmo tempo segue o pressuposto do slogan “Proteger o nosso 

património e promover a criatividade”, espelhado pela Comissão Nacional da Unesco, 

através do portal diplomático online (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2020). 

A título de considerações finais, julga-se que com esta tese, irá ajudar a repensar 

numa estratégia para uma das ruas de Lisboa, que se situa por si só na charneira 

entre duas zonas turísticas da cidade, a Mouraria e a Baixa, e que até aqui tem 

estado, quase sempre, em segundo plano. 
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Pela complexidade das linhas de intervenção propostas nesta investigação, que muito 

embora se considerem razoáveis, mas onde o esforço a seguir deve ser conjugado 

com um verdadeiro trabalho de equipa, será uma condição necessária, mas não 

suficiente, conseguir envolver todas as entidades possíveis, desde as governamentais 

até às mais locais, com uma explicação alargada sobre o que se pretende fazer para 

revitalizar a Rua da Madalena.  

O conceito que foi proposto, relaciona o significado tangível da arquitetura, neste caso 

do existente na Rua da Madalena, e, do aspetos intangíveis que se revelam na 

atmosfera arquitetónica e urbana, que se pretende vir a conceber para aquele lugar. 

Trata-se de uma manipulação do espaço e da arquitetura de modo a o atualizar e ir ao 

encontro do que a sociedade atual e os turistas, procuram. Mantendo as pré-

existências, as memórias culturais e patrimoniais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese poderá servir de base a uma investigação mais alargada, no que respeita ao 

Fator Cultura, levando a acabo, no futuro, inquéritos mais generalizados em mais ruas 

de Lisboa, de modo a afinar a percentagem que representa este valor. No que respeita 

às cores, depois da investigação profunda, realizada ao longo dos últimos 3 anos, 

prevê-se que agora estejam reunidas as condições, para se dar continuidade e 

investigar sobre as cores secundárias e terciárias, abrindo o leque de opções e de 

respostas percetivas e emocionais, no que respeita aos seus significados. O mesmo 

poderá acontecer no que respeita ao significado das formas, partindo numa futura 

pesquisa, para a descoberta dos significados emocionais, desta vez no que respeita 

às formas mais abstratas. Com isto a aplicação para telemóveis, “LikePlace”, poderá 

ser finalmente terminada e melhorada, uma vez que o algoritmo final irá incluir todas 

as formas e todas as cores, em vez de conter apenas as formas geométricas e as 

cores primárias, levando a uma resposta sobre a atmosfera arquitetónica com base 

num conjunto de fatores mais completo e, assim também, mais coincidente com a 

generalidade das pessoas. 

O conceito, aqui proposto, para dinamizar a Rua da Madalena, poderá ser reutilizado, 

com as devidas adaptações, em outras cidades, onde o vinho seja um elemento 
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marcante, e este é em muitas regiões de Portugal um dos principais fatores culturais e 

económicos de desenvolvimento das regiões demarcadas. 

No que respeita a Lisboa e à Rua da Madalena, entendeu-se e entende-se que a 

autarquia poderia se inspirar nesta proposta, que acaba por ser prática e de fácil 

aplicabilidade, desde que estejam reunidas as condições políticas necessárias. 

Com a Crise que mais uma vez estamos a passar, desta vez inesperada e até mesmo 

com algum aproveitamento político por parte de outros países, que acabaram por nos 

excluir das suas rotas turísticas, momentaneamente, urge agora, uma necessidade 

obvia de redinamizar e voltar a atrair as pessoas para a rua, para Lisboa e para 

Portugal. O recurso ao vídeo-mapping e a concretização de um projeto unificador de 

uma rua subjacente a um tema específico, levantará a curiosidade e a vontade de a 

descobrir, atraindo turistas e visitantes. 

A imagem de Lisboa é muito bem conhecida internacionalmente, até porque ganhou 

diversos prémios internacionais na área do turismo, assim sendo, a Baixa Pombalina 

encontra-se indubitavelmente associada a Lisboa e por conseguinte à vontade de 

voltar ou de visitar pela primeira vez. Se não for agora, será em breve, e por isso 

mesmo, seria importante que a Rua da Madalena estivesse preparada para em 

conjunto com Lisboa, se tornar num ícone, numa marca consolidada, que viajaria pelo 

mundo, através da comunicação social e das redes sociais. Aqui o “LikePlace” terá um 

papel fundamental, uma vez que ajudaria a espalhar imagens e opiniões sobre aquela 

rua em particular. 

O conceito unificador, de marca, manterá o património arquitetónico e cultural 

preservado, a sua identidade associada à arquitetura Pombalina servirá de polo de 

atração favorecendo a revitalização desta zona da cidade. 

A rua como uma marca, será evidente, logo após a revitalização e reorganização que 

foi proposta ao longo desta tese. 
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