
A cidade antes do Terramoto



O Terramoto de 1755

•epicentro no mar, 
entre 150 a 500 
quilómetros a 
sudoeste de Lisboa. 
Devido a um forte 
sismo, ocorrido em 
1969 no Banco de 
Gorringe,  - epicentro 
em 1755?!

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo_de_1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Gorringe


A magnitude pode ter atingido 9 
na escala Richter

• A intensidade do 
terramoto em 
Lisboa e no cabo 
de São Vicente
estima-se entre 
X-XI na escala de 
Mercalli

http://pubs.usgs.gov/circ/c1187 /

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_S%C3%A3o_Vicente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
http://pubs.usgs.gov/circ/c1187


O Maremoto• Com os vários 
desmoronamentos os 
sobreviventes procuraram 
refúgio na zona portuária
destroços e assistiram ao 
recuo das águas, 
revelando o fundo do mar 
cheio de navios. Poucos 
minutos depois, uma onda 
gigante (6-10m de altura  
-tsunami (maremoto), fez 
submergir o porto e o 
centro da cidade

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desmoronamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_(transporte)


• De uma 
população de 
275 mil 
habitantes em 
Lisboa, crê-se 
que 90 mil 
morreram 900 
das quais 
vitimadas 
diretamente 
pelo tsunami. 



O Fogo e a água destruíram a 
cidade



Cerca de 85% das construções 
de Lisboa foram destruídas

Convento do 
Carmo  
memória da 
destruição do 
Terramoto



A população e o Rei passaram a 
viver em tendas…



E agora?" respondeu "Enterram-
se os mortos e cuidam-se os 
vivos" mas esse diálogo é 
provavelmente apócrifo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Falso


• em menos de um ano depois do terramoto 
os trabalhos de reconstrução iam 
adiantados. 

O questionário incluía as seguintes questões:
Quanto tempo durou o sismo?
Quantas réplicas se sentiram?
Que tipo de danos causou o sismo?
Os animais tiveram comportamento 
estranho?
Que aconteceu nos poços?
As respostas estão ainda arquivadas na Torre 
do Tombo. Através das respostas do inquérito 
foi possível aos cientistas da atualidade 
recolherem dados fiáveis e reconstituírem o 
fenómeno numa perspetiva científica.

um precursor da ciência da sismologia

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gaiola_pombalina.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7o_(%C3%A1gua)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_do_Tombo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sismologia


• Nascia uma cidade nova e 
ordenada e grandes praças e 
avenidas largas e rectilíneas
marcaram a planta da nova cidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_(geometria_descritiva)
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WzqT2SqKtp5V9M&tbnid=YiUU-6uPb4mz2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.prof2000.pt%2Fusers%2Fmaria_soa%2Flisboa_pombalina.htm&ei=bbndUtrYNMrF0QWavYGACw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEP48pYJ2CybeFLPyYIrxW79g3osQ&ust=1390349024937236


• Reza a lenda ter sido 
perguntado ao Marquês 
de Pombal para que 
serviam ruas tão largas, 
ao que este respondeu: 

“atrás de nós virá quem 
estreitas as encontrará”



Noção de Perspetiva

Lisboa Séc. XVIII 

Planta ortogonal

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=opNj0sEtW99asM&tbnid=B0oNdxD9wN7bHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FBaixa_de_Lisboa&ei=5LndUpX2C-Ky0QWisYCYBw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEP48pYJ2CybeFLPyYIrxW79g3osQ&ust=1390349024937236


A cidade do séc. XVIII- XIX 
A noção de perspetiva
Malha ortogonal – Baixa de Lisboa

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bA7uFxzlOnGljM&tbnid=Uk3dHO_pZHYFzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bestguide.pt%2Fbaixa-e-chiado-paragem-obrigatoria-em-lisboa%2F&ei=w7rdUqzHC8eW0QW3hYDABw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEP48pYJ2CybeFLPyYIrxW79g3osQ&ust=1390349024937236


Rua Augusta
Noção de perspetiva



O Terreiro do Paço
Ao fundo, A cidade de Almada
O processo de expansão da cidade

Do Castelo para o Arco



Do Arco para o Castelo



E, qual é a pata direita do 
cavalo de D. José?



Ruínas do convento 
do Carmo e quartel 
da GNR

Elevador de Santa Justa











A CIDADE

• O conceito de cidade evoluiu ao longo 
dos tempos

- As primeiras cidades difundiram-se a partir das áreas dos
vales dos principais rios, como o Tigre e o Eufrates , o
Indo e o Ganges e ainda do vale do rio Nilo. Embora
diferentes, estas cidades do período pré-clássico, tinham
algumas características comuns.

A cidade, enquanto localização pontual, é antes de mais um 
lugar estratégico, e apenas enquanto tal se desenvolve. 
Centro religioso ou militar, comercial ou administrativo, a sua
localização é sempre escolhida, espontânea ou
deliberadamente, e por isso ela pode nascer, desenvolver-se 
e morrer como qualquer ser vivo. 



Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Tigre e 
Eufrates –
Mesopotâmia
UR, Lagash, 
Babilónia
Egito – Tell-
el-Amarna
Índia –
Mohenjo-
Daro

+/- 3500 
AC
A 
+/- 2500 
AC

Administrativa

Religiosa

Comercial

-Planta irregular
-não planeada
-Divisão em bairros 
segundo as classes 
sociais
-Muralhada
- rua Principal N-S

-O templo destaca-
se das outras casas
-Casas de tijolo e 
lama amassada, 
cobertura de 
bambu, 2 andares
-Cidade homogénea
-Não existe 
diferenciação 
económica e 
residencial

Índia – Planta de Mohenjo-Daro



• Muralhada

• Destaque dos edifícios Públicos

Cidade Grega



• Ágora - Atenas



Da Acrópole para a cidade atual



Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Mediterrâneo 
Oriental
Grécia –
Atenas, 
Esparta, 
Mileto

+/- 800 
AC
A 
+/- 200 
AC

Cidade-
Estado
Cultural
Militar 
comercial

Não planeada
Surgimento da Praça 
Pública . Ágora
Adaptada à 
topografia do terreno
Muralhada
Cidade Colonial
-Planeada
-Planta em quadrícula 
perfeita
-Ruas em linha reta

Ágora – Centro 
Cívico e Comercial
Templo, Teatro, 
Estádio, Edifícios 
que se destacam
Divisão em áreas 
funcionais – locais 
para edifícios 
públicos e espaços 
para a função 
residencial

Planta de Mileto

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i47mA8XZ_9VWgM&tbnid=h5Up-8T7KFNDxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhipodamodemileto.blogspot.com%2F2010%2F03%2Fmileto-grecia-sec-v-ac.html&ei=D5reUpLxI4fV0QWl2ICYCQ&bvm=bv.59568121,d.ZGU&psig=AFQjCNF8wsEqDQCp0clSEwtIDNgYs6WrjA&ust=1390406502315357
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TKAlVKCZe9SzuM&tbnid=RNl6GJPlJ1OLdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fisica-interessante.com%2Faula-historia-e-epistemologia-da-ciencia-5-historia-da-epistemologia-3.html&ei=5preUo3HEqmV0AWb-oDQDw&bvm=bv.59568121,d.ZGU&psig=AFQjCNG-xmUTrHVeKaxJe93RWJ4YeMps1A&ust=1390406728679432


Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Europa 
Meridional
Império 
Romano

+/- 400 
AC
A 
+/- 600 
DC

Administrativa
Militar 

Não planeada e 
planta irrregular
(Roma)
Cidade Colonial
-Planeada
-Planta reticular
-E eixos principais 
Cardo – N-S
-Decumanus – E-O
-Ruas em linha reta
-Muralhada
-O centro urbano de 
Timgad é composto 
por quatro 
quarteirões racionais 
protegidos por um 
muro fortificado. No 
seu interior ficam as 
habitações e os 
edifícios mais 
importantes, a 
biblioteca, a Casa de 
Jano, as termas a 
este e no norte os 
banhos e o Templo 
de Ceres.

Rede viária muito 
desenvolvida
Surgimento da
Rede Urbana 
(Cidades ligadas 
por estradas a todo 
o Império)
Macrocefalia (Roma 
– Cidade Mãe do 
Império)
Adaptação dos 
sítios às 
construções
Técnicas de 
Construção muito 
avançadas
Sistema de esgotos
Diferenciação 
Funcional





A CIDADE

• O conceito de cidade evoluiu ao longo 
dos tempos

- Até à idade média (séc. XIV) a cidade era um
núcleo bem definido dentro de muralhas (o burgo),
constituído pelo casario e pela presença da
atividade comercial, poder político, religioso,
judicial e administrativo…



Cidade 
Medieval

Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Cidade Cristã
França, 
Inglaterra, 
Itália, 
Portugal, 
Espanha

+/- 800 
DC
A 
1500DC
Cidade 
Medieval

Militar 
Comercial
Religiosa

Planta irregular
Adaptada ao terreno
Desordenada
De forma  +/- circular
Muralhada
Cresce a partir de 
uma aldeia à volta do 
Castelo

Planeada – Bastides
Forma retangular, 
reticular, 2 eixos 
principais, largo do 
mercado e Igreja

Feudalismo- Homem 
Vassalo
Cidade de Burgueses 
– artesãos –
corporações 
Cidade compacta, 
crescimento em 
estrela ao longo das 
ruas principais
Praça central –
destaca-se a Igreja
Ruas estreitas e 
escuras
Rua Direita – Rua 
Direta entre as 2 
portas da cidade
Diferenciação 
funcional (sapateiros, 
ouro, correeiros, etc)
Cidade insalubre
Mercado junto à Igreja

Carcassonne – França –
planta irregular , forma circular



A cidade medieval cristãPlanta tipo de Bastide

Monsaraz, Portugal – Planta regular 

Igreja

Rua Direita

Castelo

Porta

http://patrimoinmonflanquin.free.fr/


Monsaraz



Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Cidade
Muçulmana
Mediterrâneo
Norte de 
África, Ásia 
Menor 
Portugal, 
Espanha

+/- 700 
DC
A 
1500DC
Cidade 
Medieval

Comercial
Religiosa

Planta labiríntica
Casario compacto
Uas estreitas e 
tortuosas
Muitos becos
A casa determina o 
traçado da rua
Muralhada

Cidade Funcional, 
orgânica e 
administrativamente 
simples
A porta da cidade 
muito importante. 
Valor funcional e 
simbólico
A cidade privilegia a 
família e o 
recolhimento.
Casas sem janelas para 
a rua
Pátio interior
Mercado fora de Portas 
- Çuq
Medina – núcleo 
principal onde fica a 
mesquita que se 
destaca das outras 
casasSamarcanda - Uzbequistão

Praça Registan – rota da seda

http://wikitravel.org/en/File:Registan_sunset.jpg


A cidade medieval muçulmana
Marrocos



Diferenças Semelhanças

Cidade Medieval Cristã – Ruas cortadas em 
ângulo reto
Vias abertas, virada para a 
rua
A rua orienta o traçado da 
casa
A Rua é o prolongamento 

da casa

Ruas estreitas e apertadas
Cidades em que as pessoas se 
agrupam em bairros consoante a 
profissão e a religião
Ex: Judiaria; rua dos Ferreiros. Etc
Não planeadas
Muralhadas
O templo destaca-se

Cidade Medieval 
Muçulmana

Traçado sinuoso, ruas 
enlaçadas que terminam 
em beco
A casa determina a rua
A casa está separada da 
vida da cidade



Lisboa Séc. XVII – 1659 João N Tinoco
Antes do Terramoto

Bairro Alto (Século XVI - planeado

Alfama- cidade medieval
Planta labiríntica  - Muçulmana

Castelo

Baixa – antes do Terramoto cidade medieval Cristã

Cerca Moura e 
Cerca Fernandina



Lisboa - Alfama- cidade medieval

Cerca Moura - Rua da Judiaria já fora da Cerca 



Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Europa +/- 1500
Séculos 
XVI, XVII 
e XVIII

Comercial
Defensiva

Radio concêntrica
Muralhada
Muralha Vauban – em 
bico – devido ao 
aparecimento do 
canhão
Cidade Monumental
Diferenciação funcional

Século XVIII – planta 
reticular com muitos 
largos e ruas em 
perspetiva
Sem muralha
Cidade capital – centro 
do poder político

Decadência do 
Feudalismo
Consolidação do poder 
Central. A Corte fixa-se
Estado Moderno. 
Mercantilismo
Cidade Centro político 
de decisão
Formação de uma rede 
urbana que é 
simultaneamente 
política, económica e 
administrativa



Dubrovnik - Croácia

http://thesecret.tv.br/2013/12/30-imagens-aereas-mais-surpreendentes-que-voce-ja-viu/#prettyPhoto

http://thesecret.tv.br/2013/12/30-imagens-aereas-mais-surpreendentes-que-voce-ja-viu/#prettyPhoto


Florença – Itália - entre a cidade Medieval e Renascentista



Elvas – Muralhas Vauban

Palma Nueva, 
Itália, cidade 
planeada do séc. 
XVI. Planta radio 
concêntrica



-A cidade do renascimento (no séc. XVI) “salta” para fora das
muralhas e cresce em dimensão e monumentalidade…são as ruas
largas e as praças monumentais

Plaza Mayor –Salamanca Espanha



Baixa – Depois do Terramoto De 1755

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WzqT2SqKtp5V9M&tbnid=YiUU-6uPb4mz2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.prof2000.pt%2Fusers%2Fmaria_soa%2Flisboa_pombalina.htm&ei=bbndUtrYNMrF0QWavYGACw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEP48pYJ2CybeFLPyYIrxW79g3osQ&ust=1390349024937236


Cidade do século XIX – Radio concêntrica - Paris



Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

América do 
Norte e do 
Sul
África

Séc.XVIII

Cidade 
Colonial

Comercial
Económica
administra
tiva

planta reticular 
ruas em ângulo reto
Diferenciação funcional
Planeada no início
O crescimento posterior 
pode não ser planeado

Crescimento  da cidade 
a partir do centro do 
séc. XVIII, 
acompanhando a 
forma da cidade inicial
Crescimento em função 
dos eixos principais
Hoje o centro foi 
renovado, grande 
crescimento em altura
(C.B.D. – Central 
Business District)
América Latina e África
Crescimento 
desordenado
Bairros degradados



-Após a revolução industrial as
cidades crescem rapidamente em
tamanho e funcionalidade, à custa da
atividade industrial e também do
comboio…

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ePpYoH0Gz--TsM&tbnid=mJa19osyybpu6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.railway-technology.com%2Fprojects%2Fchicago-transit-capacity-enhancements%2Fchicago-transit-capacity-enhancements6.html&ei=acjdUuXwKcbE0QX244GgAg&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEZfQpfLS2ZQPiAiCfRZjZlIgECVQ&ust=1390352845113463


Caminho de Ferro em Chicago
A cidade é o nó ferroviário do 
país.
Todas as linhas de caminho de 
ferro dos EUA, têm ligação à 
cidade.



• Cidade do México



Vancouver

o desenvolvimento dos transportes –
permitiu o desenvolvimento de enormes 
metrópoles



Localização Origem Funções Tipo de Planta Caraterísticas

Europa
América do 
Norte

Séc.XIX

Cidade 
Industrial

Económica
Industrial
Comercial

planta irregular
Cidade moderna
Crescimento ao acaso
Salvo algumas 
exceções.
Alguns bairros 
planeados

Desenvolvimento da 
rede de transportes
Caminho de ferro
Crescimento 
desordenado
Aparecimento de 
“Slums” – bairros de 
lata
Dualidade
mercado/mão-de-obra-
barata

Divisão social em áreas 
distintas
Áreas comerciais, 
industriais, residenciais
Aumento do preço do 
solo da periferia para o 
centro



Moscovo - Acidade Industrial

Kremlin
Centro Histórico e Político

Centro de 
Negócios (CBD)

Crescimento em círculos
concêntricos


