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Vestígios Romanos

Fig. 01 - Reconstituição do Teatro Romano. Reconstituição Lidia Fernandes e Carlos Loureiro

Fig. 02 – Ruínas do Teatro Romano. Foto CML
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Fig. 03 – Museu do Teatro Romano. Foto O Corvo, 1 Outubro, 2015

Fig. 04 – Conjunto de tanques de salga romanos. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.
Foto malalanahistoria.wordpress.com
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Fig. 05 – Mosaico romano. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros. Foto Guia da Cidade

Fig. 06 – Galerias Romanas da Rua da Prata. Foto CML
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Fig. 07 - Escavações arqueológicas no Antigo Convento Corpus Christi (Rua dos Douradores / Rua dos
Fanqueiros) Junho 2013. Foto O Corvo/Luísa Ferreira
Vestígios Islâmico-medievais

Fig. 08 – Vista do Bairro Islâmico da Praça Nova (séc. XI-XII). Núcleo Arqueológico do Castelo de São
Jorge. Foto Fernando Guerra
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Fig. 09 – Pormenor de reboco pintado no pátio de casa islâmica da Praça Nova (séc. XI-XII). Núcleo
Arqueológico do Castelo de São Jorge. Foto EGEAC

Fig. 10 – Vestígios do palácio do Bispo de Lisboa (séc. XII-XIV) / Palácio dos Condes de Santiago (séc. XVXVIII). Núcleo Arqueológico do Castelo de São Jorge. Foto Fernando Guerra
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Fig. 11 – Claustro da Sé de Lisboa. Vestígios arqueológicos dos seguintes períodos: Idade do Ferro,
Romano, Alta Idade Média, Medieval Islâmico, Medieval Cristão, Moderno e Contemporâneo.
Foto Creative Commons

Vestígios da época dos Descobrimentos

Fig. 12 – Vestígios de estaleiro de reparação naval (séc. XVI-XVII). Praça D. Luís I, abril de 2012.
Foto VHM - Coordenação e Gestão de Projetos
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\

Fig. 13 - Aspeto da rampa de lançamento de embarcações. Sob esta estrutura foi identificado um
fundeadouro romano (séc. I a.C. / V d.C.). Foto Público

Fig. 14 – Desenho da zona da Ribeira das Naus.
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Fig. 15 – Ribeira das Naus depois da intervenção recentemente realizada. Foto Fernando Guerra

Fig. 16 – Doca seca, Ribeira das Naus. Foto Público
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Vestígios da época Pombalina

Fig. 17 – O Cartulário Pombalino, coleção de prospetos produzidos pela Casa do Risco das Reais Obras
Públicas de Lisboa (1758-1846).

Fig. 18 – Prospeto n.º 1. Modelo das frontarias a edificar nas ruas principais.

9

Anexo 6
Vestígios romanos, islâmico-medievais, Descobrimentos e Plano Pombalino

Fig. 19 – Gaiola pombalina. Estrutura de madeira com características antissísmicas.
Foto mariobarradas.blogspot

Fig. 20 – Edifício Pombalino. Foto histgeo6.blogspot.com
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Fig. 21 – Baixa Pombalina. Vista aérea. Foto Virtual Earth Microsoft
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Representações de Lisboa até final do século XIX

Fig. 01 – Gravura de Lisboa de G. Braunio em 1598.

Fig. 02 – Gravura quinhentista de Lisboa (excerto), Biblioteca da Universidade de Leiden, Holanda.
1/6

Fig. 03 – Vista de Lisboa no início do século XVI, iluminura da Crónica de D. Afonso Henriques por Duarte Galvão.

Fig. 04 – Vista panorâmica de Lisboa no século XVI, de G. Braunio.

Fig. 05 – Gravura de Lisboa de 1619, colecção de 187 gravuras do Conde Magnus Gabriel De la Gardie.
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Fig. 06 – Painel de azulejo “Grande Panorama de Lisboa” (excerto), de 1695, atribuído a Gabriel del Barco.

Fig. 07 – Planta de Tinoco em 1650 com localização das Cercas Velha e Fernandina e configuração da cidade medieval.

Fig. 08 – Gravura de Lisboa anterior a 1755, de J.P. Aragão.
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Fig. 09 – Gravura de Lisboa (excerto) de 1763, de Bernardo Caula.

Fig. 10 – Planta de Lisboa de 1758, com o Plano Pombalino de Eugénio dos Santos, Carlos Mardel e E.S. Poppe sobreposto ao
traçado anterior ao Terramoto de 1755.
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Fig. 11 – Planta de Lisboa de 1780.

Fig. 12 – Planta de Lisboa de 1812.
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Fig. 13 – Planta de Lisboa de 1844.

Fig. 14 – Planta da Frente Ribeirinha de Lisboa (excerto) de 1871.

Fig. 15 – Planta de Lisboa (excerto), de João Souza, de 1875.
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 Bens inscritos na Lista do Património Mundial

 Bens inscritos nas Listas Indicativas

 Bens não inscritos
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ANEXO 10
Descrição longa
Comparação com restantes bens similares

DESCRIÇÃO LONGA
A localização de Lisboa, no estuário do rio Tejo, a meio da fachada atlântica da Península Ibérica, e as
excelentes condições naturais do sítio, como abrigo, defesa e abastecimento, constituíram caraterísticas
privilegiadas para atrair o estabelecimento de populações e o desenvolvimento de atividades
relacionadas com o interface mar/terra.
Os fenícios chegaram a Lisboa cerca do século VII a.C. O local cativou seguidamente romanos, que o
fortificaram no século II a.C. A cidade começou por ocupar o morro e a encosta sul do atual castelo,
crescendo junto à água com instalações para as atividades piscatórias, práticas comerciais e produção
de olarias, desenvolvendo um forte tráfego marítimo e cultivando os férteis terrenos que ladeavam o
Tejo, nas duas margens.
No século VIII a cidade passa para as mãos dos muçulmanos, que nela permaneceram por 450 anos,
até o primeiro rei de Portugal, com a ajuda dos cruzados, em 1147, tomar a cidade que se tornaria
morada principal da Corte no século XIII.
A partir do século XV e até ao século XVII, partem de Lisboa as naus dos Descobrimentos, primeiro para
a costa africana e depois para o Oriente, chegando a vários locais na Ásia (Índia, Ceilão, Malásia, China,
Japão) e ao continente americano (Brasil). Destes novos sítios, chegam diversas influências culturais e
preciosidades como ouro, especiarias, plantas exóticas e medicinais e tecidos raros. Por outro lado,
neste período consolidou-se o comércio sistemático de escravos.
Lisboa torna-se o maior porto atlântico da Europa. O palco das partidas das naus para os
Descobrimentos é a frente ribeirinha, que passa a ser o centro económico e administrativo da cidade e o
epicentro de todo o processo de expansão marítima e comercial. É o local de encontro e intercâmbio de
conhecimentos entre cartógrafos, marinheiros, construtores navais e aventureiros, entre muitos outros. É
neste contexto que evoluem os conhecimentos de navegação, de estratégia militar, de planeamento e de
logística inerentes às expedições.
Na frente ribeirinha, foram construídos o Paço Real, que desceu do Castelo no início do século XVI, por
mão de D. Manuel I, e diversos edifícios de caráter público, edificados para dar resposta à necessidade
premente de estruturas utilitárias de apoio à expansão, nomeadamente ligados à atividade marítima e
comercial: a Alfândega, o Terreiro do Trigo, a Armaria Real e várias tercenas. A partir dessa época, o
recorte da frente ribeirinha foi sendo alterado por uma sucessão de embarcadouros e estaleiros de
construção naval, e ainda por um conjunto de aterros destinados a usos diversificados, nomeadamente
armazéns, espaços de comércio, fontes e chafarizes para abastecimento das embarcações.

A Lisboa de hoje é o testemunho das influências dos diferentes povos e culturas que nela se cruzaram,
excelente exemplo de intercâmbio e de diálogo de civilizações, com repercussões profundas na história
da Humanidade e na relação entre o velho e o novo mundo, entre a Europa, a África Austral, o Oriente e
a América.
Do vasto conjunto de cidades fundadas pelos portugueses nos diversos continentes, muitas receberam
influência de Lisboa. Desde logo na escolha do sítio, por princípio em enseadas abrigadas, e também
pela distribuição da atividade portuária e comercial na frente ribeirinha e pela instalação das atividades
residenciais administrativas e religiosas na zona alta, pela adaptação dos traçados urbanos à morfologia
complexa do território, e também pela localização dominante de edifícios singulares e praças.
A cidade desenvolveu-se a partir de uma rede de acessos ancestrais que se desenvolviam ao longo do
rio, para oriente, ocidente e para o interior, e revela a sobreposição de sucessivas ocupações dos
períodos romano, islâmico e medieval, hoje identificáveis nos bairros do Castelo, da Sé, de Alfama e da
Mouraria, pelas características dos traçados urbanos, pelos diferentes estratos arqueológicos, pelos
múltiplos vestígios de estruturas civis, defensivas e produtivas – Castelo, Muralha Dionisina, Cerca Velha
e Cerca Fernandina, esta construída já no final do século XIV – e construções de caráter monumental,
como a Sé Catedral.
Para além destes, conserva ainda bairros de diferentes épocas que lhe conferem identidade. Entre
estes, pode destacar-se o Bairro Alto, bairro de génese renascentista construído na sequência do surto
demográfico devido aos Descobrimentos, formado por uma quadrícula com hierarquização dos
arruamentos, e o Mocambo, arrabalde de pescadores, marinheiros e artesãos, de traçado ortogonal
formando uma quadrícula de pequenos quarteirões, que cresceu entre cercas conventuais junto ao
antigo acesso ocidental da cidade.
Embora a morfologia, o urbanismo e a arquitetura da cidade testemunhem terramotos devastadores
ocorridos ao longo dos séculos, foi o grande sismo de 1755, seguido de maremoto e de incêndio, que
mais marcas deixou. A destruição do centro da cidade levou à sua reconstrução de feição iluminista,
concretizando as regras do urbanismo pombalino: uniformidade, ordem, sobriedade e padronização.
Com o Plano Pombalino, Lisboa tornou-se a primeira cidade moderna do Ocidente, planeada segundo
um modelo racional e inovador: adota o quarteirão como unidade de projeto, hierarquiza as fachadas e
estratifica usos em altimetria, recria novos sistemas de fundações e estruturais, normaliza desenhos de
fachadas e de elementos construtivos para tornar o processo construtivo mais célere, define regras de
proteção contra o risco sísmico, designadamente com a introdução da gaiola pombalina, e o risco de
incêndio, criando paredes corta-fogo entre os prédios; projeta ainda uma rede de saneamento e define
um método inovador de redistribuição proporcional da propriedade, hoje designado como perequação.
Também esse urbanismo veio a espelhar-se noutros locais do globo.
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Por outro lado, o Plano Pombalino privilegiou a manutenção da memória da cidade, através do
afeiçoamento dos seus limites aos bairros pré-existentes, da reconfiguração dos principais espaços
públicos, como o Terreiro do Paço e Rossio, da normalização dos principais arruamentos e da
recontextualização de edifícios subsistentes. Na sequência do grande sismo, a cidade desenvolveu-se
para o interior e para norte.
Lisboa tem uma extraordinária concentração de monumentos civis, religiosos e militares, muito para
além dos mencionados. A paisagem urbana é pontuada por palácios e quintas e pelos seus jardins,
pelas grandes construções conventuais, pelas torres das igrejas e pelas fortificações militares.
Também no património paisagístico se revela o cruzamento de culturas, em jardins que conservam
coleções ímpares de espécies vegetais provenientes dos diversos continentes, testemunhos vivos da
importância dos Descobrimentos portugueses no intercâmbio de plantas no mundo. Destaca-se o jardim
botânico da Rua da Escola Politécnica, hoje integrado na Universidade de Lisboa e notável no seu
contributo para a investigação, formação e divulgação científicas.
Nesta ocupação urbana, assente sobre diferentes condições geológicas e uma morfologia complexa,
destacam-se os afloramentos calcários, formando um conjunto de pontos notáveis na paisagem.
Convertidos ao longo dos tempos em miradouros, permitem uma sucessão de pontos de vista de
qualidade cénica excecional, estabelecendo relações visuais entre colinas, destas para os vales e sobre
o rio, numa multiplicidade ímpar de paisagens e de visões do território.
O conjunto de vistas proporcionado pelos pontos dominantes é parte fundamental da identidade desta
paisagem urbana. A integridade deste conjunto de vistas constitui uma mais-valia para o bem.
Cidade dotada de uma luz excecional devida à sua localização ribeirinha, Lisboa reflete-a em vários
planos, através da cor e do brilho dos seus materiais, com especial relevância para os pavimentos em
calçada de calcário e basalto, os paramentos em perpianho, as fachadas com cantarias calcárias e
azulejos e as coberturas em telha cerâmica.
Esta cidade multifacetada foi o palco de múltiplas expressões culturais que lhe conferiram especificidade,
que se foram sedimentando e reinventando, mantendo a identidade cultural da população e reforçando o
seu enraizamento.
Desde tempos antigos, há registo de descrições e referências a Lisboa. Destacam-se, a carta do cruzado
Raul a Osberno, que descreve a conquista de Lisboa aos Mouros no século XII, e obras de humanistas
como Damião de Góis, Francisco da Holanda e Luís de Camões. A cidade foi ainda celebrada por
Voltaire, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa e José Saramago, entre outros.
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A partir do amplo estuário do Tejo, há conhecimento de representações ímpares da cidade. Dentre todas
as que chegaram aos nossos dias, a mais famosa é a de Georgius Braunius, de 1598. Destacam-se
também as múltiplas panorâmicas de Lisboa: a da Biblioteca de Leyden, do século XVI, a do painel de
azulejos, da primeira metade do século XVIII, atribuído a Gabriel del Barco, e a de Bernardo Caula, que
representa a cidade em ruínas oito anos após o terramoto.
Lisboa tem em curso um vasto programa de valorização ambiental, paisagística e cultural de todo este
património. O reforço da relação cidade-rio-porto é o auge deste programa, já viabilizado e em curso
através de uma eficaz cooperação institucional.
A Lisboa contemporânea valoriza a Lisboa ancestral, redescobre o rio e requalifica a frente ribeirinha.
Salvaguarda o seu património arquitetónico, arqueológico, industrial e portuário, integrando-o em novos
espaços adaptados a funções culturais e de lazer. É uma cidade integradora dos valores do passado
numa atualização sustentável.
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COMPARAÇÃO COM BENS SIMILARES
Para realizar a comparação com outras cidades foram identificadas seis características que constituíram
critérios para a sua seleção. Esta incidiu sobre cidades cujo desenvolvimento se deveu a uma atividade
portuária e comercial relevante num período histórico significativo, que estiveram ligadas à exploração de
rotas marítimas e em que a paisagem urbana conservou as marcas das sucessivas fases da sua evolução
e influências. Outro critério foi a presença de características iluministas nas cidades. A comparação
abrangeu também a articulação entre os diversos tecidos urbanos e destes com a morfologia do território e,
ainda, a possibilidade de se estabelecerem relações visuais cénicas. Tal como Lisboa, estas cidades
apresentam manifestações culturais específicas que espelham influências e intercâmbios com as
culturas com que se relacionaram.
Foram selecionadas vinte e seis cidades onde se observam estas características. No documento
Formulário foi realizada comparação relativamente às quinze onde se verificam mais características.
Seguidamente é feita comparação mais detalhada com as vinte e seis cidades selecionadas.
Pretende-se com esta análise comparativa demonstrar o valor universal excecional de Lisboa relativamente
a cidades que se enquadrem nas mesmas áreas temáticas, integradas ou não nas Listas do Património
Mundial da UNESCO, e assim demonstrar que a candidatura desta cidade vem preencher uma lacuna na
lista do Património Mundial. A comparação é organizada por ordem alfabética dentro de cada contexto
geográfico: Nacional, Mediterrâneo, Norte da Europa e grupo América do Sul, Caraíbas e Ásia.

Contexto nacional
Partindo da premissa que Lisboa foi desde sempre uma cidade portuária mercantil importante, e é a
principal do período de exploração das rotas marítimas a partir do século XV, a primeira comparação a
fazer é com outras cidades portuárias portuguesas que tenham estado diretamente envolvidas neste
período, de que é um exemplo incontornável a cidade de Angra do Heroísmo. No entanto, existem outras
cidades portuguesas que, embora com um envolvimento indireto, devem o seu desenvolvimento à
atividade portuária e comercial. Desta situação é exemplo a cidade do Porto. Também a cidade de Lagos
se desenvolveu devido à atividade portuária no período de exploração marítima, sobretudo no século XV.
Para além destas destaca-se Vila Real de Santo António pela sua importância como cidade iluminista.
Angra do Heroísmo: A cidade integra a Lista do Património Mundial por estar direta e materialmente
associada às grandes explorações marítimas a partir dos finais século XV e por ter sido ponto de paragem
obrigatória dos navegadores portugueses durante quase três séculos. A cidade conserva o tecido urbano
que tanto a caracteriza, os sistemas defensivos e edifícios históricos relevantes.
Embora Angra do Heroísmo esteja relacionada com os Descobrimentos, o seu papel consistiu
principalmente em ser um porto de apoio nas viagens marítimas dos portugueses onde as trocas e o
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comércio não eram a atividade mais importante, ao contrário de Lisboa onde a atividade portuária e
comercial sempre teve uma importância primordial. Também o facto de a cidade ter sido criada a partir
do século XVI e o seu tecido urbano corresponder a uma malha quadriculada assente sobre um território
com uma ligeira inclinação, constitui uma diferença substancial relativamente a Lisboa, que contém
tecidos urbanos diversificados, fruto das diversas ocupações e influências, que se adaptam a um
território acidentado.
Assim, e apesar de Lisboa e Angra do Heroísmo estarem relacionadas com o tema da exploração
marítima, os seus papéis foram complementares na atividade marítima, assumindo Lisboa um papel
fulcral enquanto centro de trocas e comércio e ainda como centro de conhecimento, base logística e de
construção naval, cabendo a Angra do Heroísmo o papel complementar como porto de escala e de apoio
à navegação. Relativamente às influências recebidas, Angra do Heroísmo reflete essencialmente o
urbanismo e arquitetura colonial portuguesa, que soube manter e preservar.
Lagos: A cidade não tem nenhum setor integrado nas listas do Património Mundial.
O núcleo urbano histórico de Lagos corresponde ao antigo porto mercantil, localizado estrategicamente
na ribeira de Bensafrim. A cidade desenvolveu-se principalmente no século XV dentro de muralhas e
expandiu-se no século XVI, sendo então construída uma nova muralha. No século XVII, reforçou-se a
estrutura defensiva da cidade com fortes. Após o terramoto e maremoto de 1755, a cidade entrou em
declínio, apenas retomando importância no século XIX com a instalação de diversas indústrias.
Durante o século XV Lagos foi um importante centro de comércio de produtos exóticos, de marfim, de
ouro e prata vindos de África, e aqui se criou a Casa de Arguim e da Guiné para administração comercial
destes novos territórios. A cidade teve um papel pioneiro no transporte e tráfico de escravos oriundos de
África, partindo daqui em 1444 a primeira expedição para captura de escravos na costa africana, que
depois se destinaram principalmente a Sevilha, Cádis e Valencia. Comparativamente com Lisboa, Lagos
também se destacou no período dos Descobrimentos, em especial no século XV, mas o seu
protagonismo foi reduzido em 1460 o que provocou a transferência da Casa de Arguim e da Casa da
Guiné para Lisboa. O declínio da cidade acentuou-se com a catástrofe de 1755 e diversos ataques
piratas posteriores. A cidade mantém apenas edificações pontuais e estruturas defensivas do período
dos Descobrimentos e o seu tecido urbano é menos diversificado e complexo do que o de Lisboa.
Porto: Cidade marítima portuária histórica, integra a Lista do Património Mundial pelo tecido urbano do
seu centro histórico e pelos inúmeros edifícios classificados.
Em termos de dimensão da atividade portuária e de importância histórica, o Porto é a única cidade
portuguesa com que Lisboa pode ser realmente comparada. Estas duas cidades foram durante muitos
séculos responsáveis pela maior parte da movimentação de mercadorias no território de Portugal
continental, devendo o seu desenvolvimento urbano e cultural ao comércio marítimo internacional.
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Embora partilhem a localização junto à foz dos maiores rios nacionais e se situem ambas em zonas de
terreno acidentado com pendentes voltadas a sul e um rico e diverso património arquitetónico, muitos
aspetos históricos e geomorfológicos diferenciam as duas cidades, dos quais se destaca o facto de
Lisboa ter sido o principal palco dos Descobrimentos, com todo o desenvolvimento económico,
alterações portuárias e expansão urbana que daí decorreu, bem como o papel de capital do império
colonial e a série de funções governamentais, sociais e administrativas a ela associadas.
Vila Real de Santo António: A vila não tem nenhum setor urbano nas Listas do Património Mundial.
O Núcleo Pombalino e a vizinha vila de Cacela Velha são candidatos a inscrição na Lista Indicativa de
Portugal.
Vila de fundação régia, localizada na margem direita da foz do rio Guadiana. Substituiu a próxima e extinta
Santo António de Arenilha destruída pelo mar nos séculos XVI ou XVII. A escolha do local para a nova vila
resulta da intenção de fazer frente ao poder espanhol, materializada com a “fachada” frente a Espanha.
Desenhada pela Casa do Risco sob orientação de Reinaldo dos Santos, a vila foi inaugurada em 1776.
Corresponde ao culminar do grande projecto reformador pombalino, pensada de raiz como uma vila
fábrica para a transformação do pescado e para habitação. Com o final do reinado de D. José, em 1777,
e subsequente afastamento do Marquês de Pombal, a vila entrou em processo de abandono,
ressurgindo somente em meados do século XIX com o desenvolvimento da indústria conserveira.
O traçado urbano espelha a simbologia do poder, sendo a Praça Real o centro cívico e comercial da vila.
É um aglomerado de dimensão contida, que mantém o seu carácter e que nunca teve o papel relevante
de Lisboa.

Contexto Mediterrânico
As cidades que fazem parte deste grupo desenvolveram-se essencialmente devido ao comércio marítimo
na área do Mediterrâneo, à exceção de Sevilha cuja inclusão está relacionada com o importante papel
da cidade na exploração do mundo e comércio marítimo de larga escala.
Argel: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo seu Kasbah.
Argel é uma cidade mediterrânica habitada desde o século VI a.C., quando aí foi criado um entreposto
fenício. O Kasbah de Argel define-se pela implantação numa colina, o seu denso urbanismo, o uso
comercial, residencial e religioso, e a zona da Alfândega, junto ao porto.
Em termos de paisagem urbana, Argel apresenta características semelhantes a Lisboa apenas no que se
refere à articulação com a frente ribeirinha do tecido urbano denso de influência islâmica, que em Lisboa se
situa em Alfama e na Colina do Castelo. No entanto, a extensão da frente ribeirinha, que sempre contribuiu
para o desenvolvimento urbano da cidade, a diversidade de tecidos urbanos e a forte ligação ao território,
que se manifestam em Lisboa, constituem atributos diferenciadores das duas cidades.
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Barcelona: O núcleo histórico de Barcelona corresponde a uma área próxima do mar, onde os romanos
fundaram a cidade, no século I a.C., e a estruturaram de acordo com o seu característico traçado
ortogonal. A cidade cresceu dentro do perímetro das muralhas, sofrendo diversas fases de alargamento
e reforço, até ao final do século XVIII.
Na sua origem, Barcelona tinha essencialmente um papel defensivo. Graças à sua localização
estratégica, e embora com um porto rudimentar, a partir do século II a cidade tornou-se um importante
centro de comércio marítimo do Mediterrâneo. No final do século XV entrou em declínio devido à
deslocação deste comércio para o Atlântico, como consequência dos Descobrimentos. Um século mais
tarde, após a construção de um novo porto, reforçou a atividade mercantil e reativou a sua economia,
retomando um desenvolvimento moderado.
Em meados do século XIX iniciou-se uma transformação da paisagem urbana devido ao florescimento
da indústria, nomeadamente têxtil, que contribuiu para a densificação do espaço muralhado.
Posteriormente, com a demolição das muralhas, abriu-se caminho à expansão da cidade e à
concretização do Plano de Cerdà do qual resultou a Barcelona contemporânea.
Relativamente aos traçados e estruturas urbanas, existem diferenças substanciais entre Barcelona e
Lisboa. No caso de Barcelona, a cidade foi construída sobre um território plano e desenvolveu-se
intramuros, só se expandindo de forma explosiva, mas planificada, a partir do século XIX. A zona
portuária manteve-se também contida no espaço do porto inicial, conservando ainda algumas estruturas
arquitetónicas como os estaleiros navais, as Drassanes. No caso de Lisboa, devido à contínua evolução
urbanística a que assistiu durante séculos, os tecidos urbanos associados à frente ribeirinha cresceram
de forma integrada, quer sobre a morfologia acidentada do território, quer na relação que estabelecem
entre si, mesmo correspondendo a diferentes influências ou épocas históricas.
Relativamente aos fatores de desenvolvimento das duas cidades verifica-se que, embora ambas estejam
associadas à atividade comercial e portuária, no caso de Barcelona, este desenvolvimento baseou-se na
atividade mercantil com outras regiões de Espanha e do Mediterrâneo, enquanto Lisboa se relacionou
não só com o Mediterrâneo, como com outros continentes, principalmente após os Descobrimentos, o
que permitiu o estabelecimento de trocas comerciais e intercâmbios culturais que estão na origem da
primeira globalização.
Cádis: A cidade não tem nenhum setor integrado nas Listas do Património Mundial.
Corresponde ao antigo porto mercantil da península da baía de Cádis, fundada pelos fenícios.
Considerada pelos romanos como o terceiro porto mais importante da Europa, a cidade desempenhou
um papel relevante nas rotas comerciais marítimas. Devido à sua localização, entre o Mediterrâneo e o
Atlântico, Cádis foi desde sempre uma cidade portuária muito disputada e alvo de ataques.
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No século XVII serviu de porto de escala a várias cidades espanholas, sobretudo Sevilha, para
carregamento dos navios com destino à Nova Espanha e às Índias Ocidentais. A partir do século XVIII
iniciou-se o período aureo de Cádis com a transferência do centro administrativo do monopólio
comercial, até então em Sevilha, período que terminou no fim do século com o crescente número de
portos autorizados a efetuar comércio com as Índias.
Quanto ao território, a cidade é plana e não apresenta grande diversidade ao nível do traçado urbano. A
malha é regular e integra pré-existências de arruamentos e praças. A paisagem é pontuada por edifícios
de interesse patrimonial relevante, tais como a Catedral, as igrejas de Santa Cruz e de São Filipe Néri e
as torres de vigia dos séculos XVII e XVIII.
Comparativamente com Lisboa, e apesar da sua importância enquanto porto marítimo e de intercâmbio
comercial, na fase da exploração marítima global, Cádis dividiu o seu papel com Sevilha, atingindo um
lugar cimeiro apenas no século XVIII. Apesar disso, a sua importância não é comparável a Lisboa, que
teve maior permanência a vários níveis de ação na expansão marítima, e também na troca de influências
com outras culturas. Em termos patrimoniais, Cádis contem exemplos arquitetónicos de interesse
relevante; no entanto, a nível de traçados urbanos, corresponde a um tecido menos diversificado, menos
acidentado e mais restrito do que Lisboa.
Génova: A cidade integra a Lista do Património Mundial apenas com uma área histórica restrita que
corresponde à Strade Nuova e ao Sistema de Palácios do Rolli.
Cidade marítima portuária, de grande importância no contexto do Mediterrâneo desde o século XI, foi um
importante pólo de desenvolvimento da navegação, quer ao nível do conhecimento técnico e científico,
quer financeiro e comercial, que contribuiu para que outros povos viessem a expandir a atividade
marítima ao longo do Atlântico, nomeadamente os portugueses e os espanhóis. Devido à sua topografia
acidentada, a cidade desenvolve-se ao longo de uma estreita faixa, voltada a sul, entre as montanhas e
o mar e os tecidos urbanos diversificados estão adaptados a estas características geomorfológicas.
Apesar do seu importante papel no desenvolvimento da atividade marítima, Génova não está
diretamente associada à exploração de novas rotas comerciais, tal como aconteceu com Lisboa a partir
do século XV. De facto, o período de maior fulgor económico de Génova é anterior ao de Lisboa e a sua
área de influência restringe-se ao Mediterrâneo.
Embora Génova tenha uma frente marítima extensa na qual se desenvolve a atividade portuária, como
em Lisboa, a relação que estabelece com a cidade é bastante distinta, já que não oferece espaços de
encontro e transição para o restante tecido urbano que no caso de Lisboa se estabelece através de
praças, de que é exemplo máximo o Terreiro do Paço.
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Istambul: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelas áreas históricas que abrangem os
principais monumentos e a muralha construída por Teodósio II, no século V.
Situada no cruzamento entre dois continentes e na entrada do estreito de Bósforo, a cidade foi
sucessivamente capital dos impérios Romano do Oriente, Bizantino e Otomano. Esteve também, desde
sempre, relacionada com o controle das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, embora o seu
papel nestas relações tenha perdido importância a partir da descoberta do caminho marítimo para a Índia
pelos portugueses. Istambul testemunha, através dos inúmeros monumentos de carácter religioso e
militar e dos diversos tecidos urbanos e arquitetura civil, as marcas das sucessivas ocupações e culturas
desde a sua origem.
Apesar da sua localização estratégica e do peso que a atividade portuária desempenhou na cidade,
Istambul não apresenta, como Lisboa, uma frente ribeirinha onde se destaquem estruturas urbanas. Por
outro lado, embora ambas apresentem grande diversidade de tecidos urbanos, em Lisboa existe uma
maior continuidade e integração entre estes, enquanto em Istambul as grandes estruturas urbanas de
carácter monumental assumem um papel de relevo que se sobrepõe e marca definitivamente o skyline
da cidade.
Habitualmente comparada com Lisboa pela sua luz, Istambul foi inúmeras vezes palco de
acontecimentos relevantes para a história universal e serviu de inspiração para a criação de obras
artísticas e literárias, à semelhança de Lisboa.
Marselha: A cidade e a sua baía encontram-se identificadas na Lista Indicativa para inscrição como
paisagem cultural. A área candidatada abrange a frente marítima, a cidade velha de Marselha e as ilhas
situadas ao longo da baía.
Marselha, cidade mediterrânica de longa história, inicia a atividade portuária e comercial durante a
ocupação fenícia do século VI a.C. Após um longo período de reduzida importância, a fase de maior
protagonismo da cidade iniciou-se no século XVIII com a construção do novo porto, que se tornou o
segundo maior francês para emigração rumo às Américas. O antigo porto é uma bolsa interior, protegida
por fortificações, em volta da qual se desenvolveu o tecido urbano em diversas fases.
Apesar de Marselha ser uma cidade portuária, verifica-se que a atividade portuária de grande escala é
relativamente recente e não se relaciona com a exploração de novas rotas marítimas, como em Lisboa. Por
outro lado, existem diferenças substanciais na paisagem urbana das duas cidades, quer na morfologia da
área portuária que, ao contrário de Lisboa, é uma enseada e não uma frente ribeirinha linear, quer na
diferente forma de integração e adaptação dos tecidos urbanos às características do território.
Nápoles: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo seu Centro Histórico, que abrange a frente
marítima e uma extensa área urbana.
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Cidade marítima portuária, Nápoles mantém marcas das diversas ocupações desde a fundação pelos
gregos em 470 a.C., tanto nos seus tecidos urbanos como nos inúmeros monumentos.
Embora o desenvolvimento de Nápoles esteja associado à atividade comercial e portuária, as principais
diferenças relativamente a Lisboa referem-se aos intercâmbios culturais. Enquanto Nápoles foi
influenciada por povos Mediterrânicos, Lisboa não só reflete estas influências, desde fenícios a árabes
do Norte de África, como ainda um vasto conjunto de outras culturas com que contactou no período de
exploração de novas rotas marítimas, a partir do século XVI.
Para além dos aspetos históricos e geoculturais, as diferenças referem-se também à adaptação das
estruturas urbanas aos diferentes contextos geomorfológicos. Lisboa não só revela uma maior
proximidade e integração dos diversos bairros e tecidos urbanos de diferentes épocas, como permite
uma maior diversidade de pontos de observação sobre si mesma através dos miradouros situados nas
suas colinas, o que não acontece em Nápoles.
Sevilha: O sector da cidade reconhecido como Património Mundial corresponde a um complexo
monumental que engloba a Catedral, o Alcazar e o Arquivo das Índias.
Sevilha, cidade portuária interior junto ao rio Guadalquivir, foi um importante centro económico, político e
multicultural nos séculos XVI e XVII. Ao longo deste período foi o principal porto espanhol de ligação das
rotas de comércio transoceânico com outros centros europeus, como Inglaterra, Flandres e Génova. Em
meados do século XVII a cidade entra em declínio devido à crise económica que afetou a Europa e a
outras calamidades, como epidemias e a crescente dificuldade de navegação do rio Guadalquivir.
Apesar da sua importância no comércio marítimo de larga escala, em Lisboa a permanência desta
atividade prolongou-se por um período mais longo.
Em termos arquitetónicos Sevilha contém diversos edifícios notáveis, nomeadamente o conjunto
monumental reconhecido como Património Mundial, bem como outros edifícios associados ao comércio
espanhol nas Américas e inúmeras estruturas conventuais situadas na área urbana histórica.
Em comparação com Lisboa, verifica-se que o tecido urbano de Sevilha se localiza em território pouco
acidentado e não tão diversificado, nem reflete um conjunto tão extenso de influências.
Tânger: Situada a sudoeste do Estreito de Gibraltar, Tânger é considerada uma das portas entre o
Atlântico e o Mediterrâneo. Foi fundada por colonos cartagineses no século V a.C., e foi cobiçada por
romanos, vândalos, árabes e cristãos pela sua localização privilegiada e por ser um porto acessível.
Na segunda metade do século XV, Tânger foi conquistada pelos portugueses que, por motivos
estratégicos e de defesa, a reduziram a cerca de um quarto da superfície tendo construído uma nova
muralha e novos acessos à zona ribeirinha. A atual Medina corresponde a esta área na qual é possível
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verificar o traçado urbano antigo, denso e irregular, em terreno de encosta, permanecendo o antigo
castelo no topo, a antiga catedral e as diversas praças ao longo da anterior Rua Direita traçada pelos
portugueses. Este eixo ligava a Porta do Mar à Porta do Campo. Extramuros, o tecido urbano é
substancialmente diferente e disperso, não sendo evidente a conexão entre as várias zonas construídas.
Comparando com Lisboa, apesar de Tânger estar estrategicamente localizada nas rotas de expansão
marítima e comercial, a sua importância portuária não foi determinante no que se refere a esta temática.
Esta cidade serviu principalmente como porto de escala para outros destinos do Novo Mundo, e à
semelhança de Cádis também sofreu inúmeros ataques ao longo do tempo, que influenciaram a sua
posição dominante.
Embora Tânger manifeste, no seu património, diversas influências da cultura árabe e europeia,
comparativamente, Lisboa apresenta-se como uma cidade profundamente enriquecida pelas inúmeras
culturas dos diversos continentes com que se relacionou nas várias fases da sua longa história. Em termos
urbanísticos, Lisboa apresenta uma grande ligação entre os vários tecidos, o que não é evidente em Tânger.

Contexto Norte da Europa
Parte das cidades que integram este grupo estão relacionadas com o contexto mercantil marítimo do
Norte da Europa. Nos casos de Amsterdão e Liverpool, as suas atividades portuárias e comerciais
estenderam-se ainda a outros continentes. As características iluministas constituíram critério de selecção
de Bordéus e de São Petersburgo.
Amesterdão: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo conjunto urbano construído no século
XVII, compreende uma rede de canais para oeste e sul do núcleo histórico e do porto medieval.
Cidade portuária, com origem no século XIV, converteu-se numa das mais ricas do mundo no início do
século XVII, base de uma rede comercial mundial desenvolvida a partir da criação das companhias
holandesas das Índias Orientais e Ocidentais. Do seu porto saíam também embarcações para o mar
Báltico, América do Norte e África. Nessa época, Amesterdão era um dos principais portos comerciais da
Europa e um importante centro financeiro mundial. Nos séculos XVII e XVIII, Amesterdão foi reconhecida
como modelo de cidade portuária integralmente artificial, apoiada em sofisticados sistemas hidráulicos,
bem como pelos seus edifícios com remates superiores de fachada únicos.
Embora Amesterdão seja uma cidade evolutiva com tecidos urbanos de diversos períodos históricos, a
área considerada com valor universal excecional é a que corresponde às áreas edificadas nos séculos
XVII e XVIII, coincidindo com o período de maior riqueza da cidade.
Apesar de as duas cidades terem sido contemporâneas no relacionamento com a exploração de rotas
comerciais marítimas, num período significativo dos séculos XVII e XVIII, evidenciam tipologias urbanas
diferenciadas, que serviram de influência a outras cidades portuárias. O modelo de Amesterdão reflete-se
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essencialmente em cidades portuárias do Norte da Europa, onde o sistema de canais é dominante, enquanto
Lisboa influenciou o estabelecimento de cidades portuárias em baías e portos naturais, estrategicamente
situados, e ao longo de uma frente ribeirinha a partir da qual a estrutura urbana se desenvolve.
Antuérpia: A cidade encontra-se identificada na Lista Indicativa pelo Núcleo Histórico localizado entre o
rio Escalda e as muralhas do século XIII.
A história de Antuérpia está indissociavelmente ligada ao rio Escalda. O desenvolvimento espacial da
cidade foi, em grande medida, determinado por sucessivas expansões portuárias. Em volta do tecido
irregular de ruas estreitas, implantaram-se canais de defesa, transformados em infraestruturas de
transporte terrestre a cada nova expansão.
Na Idade Dourada de Antuérpia, na sequência da chegada dos portugueses à Índia e da transferência,
para esta cidade, da anterior feitoria de Bruges, seguida da criação de uma colónia mercantil espanhola,
verificou-se um forte desenvolvimento da atividade portuária, determinante para que se tornasse um
importante centro de comércio e um pólo de desenvolvimento cultural. A partir de 1585 a cidade entra
em declínio, devido às dificuldades criadas pelos holandeses no acesso ao mar, e só a partir do final do
século XVIII, com o levantamento do bloqueio, viria a ter um novo impulso de crescimento.
Lisboa e Antuérpia partilham um tipo de desenvolvimento apoiado, fundamentalmente, numa forte
relação com o rio e nas atividades portuárias e comerciais, determinantes nas diversas fases da sua
evolução. As duas cidades mantiveram ainda uma estreita relação comercial, no século XVI, no auge da
exploração de rotas marítimas pelos portugueses.
Em paralelo com estas semelhanças, existem inúmeras diferenças entre as duas cidades. Destacamos,
a morfologia do território e o tipo de influências que assimilaram, que se refletem quer nos seus tecidos
urbanos, quer na forma como estes se adaptaram ao território, para além dos testemunhos de
intercâmbio cultural que evidenciam, que no caso de Lisboa são de âmbito intercontinental e, no caso de
Antuérpia, se restringem essencialmente ao Norte da Europa.
Bordéus: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo vasto conjunto urbano e arquitetónico
criado segundo os princípios do Iluminismo entre os séculos XVII e XX.
Bordéus é uma cidade portuária e a capital de uma região cuja economia está diretamente relacionada
com a produção de vinho. A cidade testemunha o intercâmbio de valores humanos ao longo de mais de
dois mil anos, com destaque para as transformações que ocorreram a partir do século XVIII, quando a
cidade aderiu aos princípios do Iluminismo. A unidade e a coerência dos traçados urbanos e conjuntos
arquitetónicos, que se estendem por cerca de 1700 hectares, refletem de modo evidente estas
tendências clássicas e neoclássicas.
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As principais diferenças que se podem observar entre Bordéus e Lisboa baseiam-se em três aspetos: o
âmbito da atividade portuária que serviu de base ao desenvolvimento da cidade, que no caso de Bordéus é
essencialmente regional e de trocas com o Norte da Europa; a morfologia do território, que em Bordéus,
contrariamente a Lisboa, é praticamente plana; e ainda o facto de em Bordéus existir uma tendência
arquitetónica predominante, baseada no Iluminismo, enquanto em Lisboa, apesar desta tendência também
se manifestar de forma expressiva na Baixa Pombalina, existir uma ampla diversidade de tecidos urbanos
interligados e de diferentes épocas concentrados num território bastante menos extenso.
Liverpool: A cidade é reconhecida como Património Mundial pelo seu porto e áreas da cidade mercantil
a ele associadas.
É uma cidade marítima portuária, que foi um importante centro comercial desde o século XVIII até ao
início do século XX. Está relacionada com o comércio marítimo em larga escala do Império Britânico e
com o transporte de escravos e emigrantes para o continente americano. As suas estruturas portuárias e
o tecido urbano envolvente são, ainda hoje, o reflexo das sucessivas épocas e do processo evolutivo que
se assistiu nestas áreas.
Embora Liverpool esteja relacionada com o comércio marítimo intercontinental e tenha sido um
importante entreposto comercial, como Lisboa, existe um conjunto de diferenças entre as duas cidades
de que se destaca, por um lado, o período em que estas atividades foram desenvolvidas, que em
Liverpool é muito posterior, e, por outro, o facto de Lisboa conter um tecido urbano histórico que está
indissociavelmente ligado à frente ribeirinha.
Londres: A cidade não tem nenhum setor inscrito nas Listas do Património Mundial.
A cidade foi fundada pelos Romanos no século I como porto de embarque de minerais e cereais e deu
início à construção da sua muralha no século II. A partir do século V, com os saxões, cresceu lentamente
intramuros até ao século IX, quando foi arrasada pelos vikings. A cidade reiniciou o seu desenvolvimento
no século XI e recuperou económica e culturalmente no século XVI, fruto das expedições marítimas para
a América e Índia, e do crescimento do comércio internacional, assumindo-se Londres como um dos
principais portos do Mar do Norte. Também ao nível da estrutura urbana a cidade cresceu
substancialmente, ao longo das margens do rio Tamisa e nos núcleos históricos da cidade: Westminster
e Southwark.
Em meados dos séculos XVII um grande incêndio destruiu quase toda a cidade, incluindo inúmeros
edifícios históricos, fenómeno que se repetiu durante a Segunda Grande Guerra. Atualmente, subsistem
alguns traçados viários que remontam ao período romano e à Idade Média.
Quando comparadas as cidades de Londres e Lisboa há que realçar, em primeiro lugar, as diferenças
substanciais ao nível do território e dos tecidos urbanos. Em Londres o território é plano, a evolução
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urbanística acompanhou o traçado do rio Tamisa e embora os tecidos urbanos mantenham parte da
estrutura original, sofreram alterações substanciais ao nível da largura dos arruamentos e da dimensão
dos lotes, hoje preenchidos por uma ampla variedade de modelos arquitetónicos. Em Lisboa, pelo
contrário, os diferentes tecidos urbanos correspondem às sucessivas épocas de evolução da cidade e
tiveram que se adaptar a um território irregular, o que permite a observação da cidade a partir de
diferentes locais elevados. Apresentam também uma considerável homogeneidade nos traçados
urbanos e nas tipologias arquitetónicas, que contribui para a existência de identidades distintas nos
diversos bairros da cidade.
No que se refere às frentes ribeirinhas, verifica-se que em Londres a atividade portuária se encontra
confinada a uma reduzida parcela do tráfego comercial do Reino Unido, subsistindo escassos vestígios
do passado. Quanto a Lisboa, não só mantém a atividade portuária como conserva inúmeros
testemunhos relacionados com os Descobrimentos e com a exploração de rotas marítimas comerciais ao
longo de séculos.
À semelhança de Lisboa, Londres está diretamente associada à introdução de novas ideias de âmbito
universal, e a obras artísticas e literárias.
Riga: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo seu Centro Histórico.
Cidade portuária da Liga Hanseática, Riga foi um porto comercial importante entre os séculos XIII e XV.
O tecido do centro histórico divide-se em três áreas: medieval (relativamente intacto), antigos bairros
suburbanos dos séculos XVIII e XIX e avenidas do século XIX. Riga é uma cidade evolutiva que preserva
os tecidos urbanos das sucessivas fases de ocupação, nomeadamente sueca e russa, com edifícios em
madeira, e influências, em particular da Arte Nova, a partir dos finais do século XIX.
O desenvolvimento urbano de Riga está indissociavelmente ligado à atividade marítima portuária e a
cidade soube manter os seus tecidos urbanos desde o período medieval até ao início do século XX.
Estas características aproximam-na de Lisboa. No entanto, os intercâmbios culturais que Riga
testemunha são mais restritos, essencialmente relacionados com o Báltico e com o Atlântico Norte.
São Petersburgo: A cidade é reconhecida como Património Mundial pelo seu Centro Histórico e
Conjuntos de Monumentos relacionados.
Situa-se no mar Báltico num extremo do Golfo da Finlândia numa antiga zona abaixo do nível do mar
constituída por várias ilhas, ficando conhecida por “Veneza do Norte”. A cidade foi fundada em 1703
após a tomada aos Suecos, pelo czar Pedro, o Grande. A sua construção iniciou-se com a Fortaleza de
Pedro e Paulo, seguida de outras para defesa da cidade. É banhada pelo rio Neva, e assenta numa rede
de canais e amplas avenidas.
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O plano da cidade seguiu originalmente o modelo de Amesterdão, devido às características do território,
e posteriormente, por influência de Versalhes, foram adotadas sumptuosas avenidas e praças com
magníficos palácios, monumentos, igrejas e jardins. Foram

requisitados diversos arquitetos

internacionais que atribuíram diferentes estilos à cidade ao longo do tempo, predominando o barroco, o
rococó e o neoclássico.
São Petersburgo afirmou-se como capital em 1713 até 1728, e depois em 1732 até 1918 aquando da
Revolução Russa, período após o qual foi substituída por Moscovo.
Comparativamente com Lisboa, São Petersburgo também mantem uma forte ligação com o rio Neva e a
sua paisagem urbana histórica é marcada por edificações de referência e jardins. No entanto, diferem no
tipo de território, que em São Petersburgo é plano e vasto, atravessado por canais, e em Lisboa é
composto por colinas e vales numa escala de maior proximidade.
Em termos urbanísticos ambas as cidades expressam o período iluminista do século XVIII, sendo que
em São Petersburgo é especialmente o estilo predominante, enquanto em Lisboa são experienciados,
para além desse estilo, outros traçados urbanos de épocas relevantes que no território se apresentam de
forma integrada e relacionada.
Comparativamente com Lisboa, São Petersburgo surge no contexto da exploração marítima num período
posterior e a sua relação mercantil estabelece-se sobretudo no mar Báltico. Foi indiscutivelmente a porta
a oeste mais importante para a Rússia. Lisboa por sua vez ampliou as suas relações mercantis para o
mundo, contactando e recebendo influências dos continentes com que se cruzou.

Contexto América do sul, Caraíbas e Ásia
As cidades que fazem parte deste grupo estão diretamente relacionadas com a exploração do mundo
que portugueses e espanhóis iniciaram nos finais do século XV, à exceção de Valparaíso, cujo
desenvolvimento se deveu ao comércio marítimo a partir do final do séc. XIX, e de São Luís do
Maranhão pelo seu urbanismo iluminista. Distribuem-se quer pelo continente americano, quer pela Ásia.
Havana: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo seu Núcleo Histórico e Sistema de
Fortificações.
Havana é uma cidade portuária colonial, fundada pelos espanhóis no início do século XVI, tendo-se
tornado desde cedo o maior porto das Caraíbas. A partir do século XVII desenvolveu o estaleiro naval
mais completo do Novo Mundo e um sistema de fortificações para proteção do canal de entrada na baía.
A Cidade Velha mantém-se fiel ao seu traçado urbano original, com grandes praças à volta das quais se
encontram dos mais notáveis edifícios dos períodos barroco e neoclássico e um conjunto homogéneo de
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casas particulares com elementos característicos da arquitetura colonial espanhola, como arcadas,
pátios internos e varandas.
Verifica-se que existem aspetos comuns entre Havana e Lisboa, nomeadamente nas frentes ribeirinhas,
que integram atividades de carácter portuário, comercial e ligadas ao poder administrativo, e estão
articuladas de forma integrada com o restante tecido urbano.
Devido ao espaço temporal em que Lisboa e Havana se desenvolveram e à sua morfologia, as duas
cidades apresentam diferenças substanciais nos tecidos urbanos e na sua interligação e adaptação ao
território. Se em Havana os tecidos urbanos regulares estão delimitados por espaços públicos de
articulação e assentam sobre um território plano, em Lisboa verifica-se uma grande diversidade de
tecidos urbanos entrelaçados e adaptados a um território irregular.
Embora situadas em diferentes continentes, Havana e Lisboa estão relacionadas com o tema da
exploração do mundo. No entanto, diferem no papel que desempenharam neste contexto. Enquanto
Havana representou, no âmbito da exploração marítima espanhola a partir do século XVI, o papel de
capital colonial com relevância na indústria açucareira, tráfico de escravos e construção naval, Lisboa
funcionou como um centro de trocas e comércio entre o Novo Mundo e a Europa e ainda como centro de
conhecimento, base logística e de construção naval.
Macau: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo seu Centro Histórico.
Macau é uma das cidades portuárias mais antigas da Ásia que, a partir do século XVI, com a chegada
dos portugueses, serviu de centro de desenvolvimento do comércio entre a China e o Ocidente. A
estrutura urbana da cidade histórica é caracterizada por um conjunto irregular e diversificado de tecidos
urbanos densamente ocupados, com ruas estreitas e sinuosas e um eixo principal que liga o porto à
antiga cidadela, pontuado por praças públicas, que traduzem o conceito de Rua Direita, testemunho de
outros assentamentos urbanos portugueses.
Embora Macau e Lisboa reflitam, no seu território, as marcas de influências de várias culturas, verifica-se
que em Macau esse reflexo se traduz na mistura da cultura chinesa e portuguesa ao nível do urbanismo
e do design de elementos arquitetónicos, e em Lisboa é possível diferenciar os tecidos urbanos que
resultam de diversas fases da história da cidade e as sucessivas influências que recebeu.
As duas cidades têm em comum o facto de estarem relacionadas com a exploração marítima do mundo
e do comércio internacional embora, tal como noutras cidades coloniais, o papel de Macau tenha sido o
de servir como local de intercâmbio cultural e comercial entre o Ocidente e o Oriente. No caso de Lisboa,
este papel é o de retaguarda e impulsionador deste contacto cultural e comercial com o Oriente, mas
também com outras regiões desde a Europa, a Africa e à América Latina.
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Rio de Janeiro: A cidade integra a Lista do Património Mundial como Paisagem Cultural moldada na
intersecção entre as montanhas e o mar.
Fundada pelos portugueses na segunda metade do século XVI, à semelhança de Lisboa e de outras
cidades coloniais portuguesas, a ocupação do território do Rio de Janeiro adaptou-se às condições
morfológicas e o núcleo urbano estava implantado em boas condições de defesa junto a um porto
natural. Atualmente, grande parte das estruturas urbanas originais estão muito alteradas, havendo
apenas alguns arruamentos e conjuntos arquitetónicos que correspondem ao traçado urbano original, ao
contrário de Lisboa que mantém os traçados urbanos e as estruturas arquitetónicas das suas sucessivas
fases de evolução.
No contexto da exploração marítima do mundo, o Rio de Janeiro e Lisboa desempenharam papéis
significativamente diferentes. Enquanto o Rio de Janeiro estava relacionado originalmente com as
culturas do açúcar e do café, tendo também sido a capital do Brasil a partir de meados do século XVII
até meados do século XX, Lisboa centralizava o comércio dos produtos e matérias-primas vindos das
colónias bem como todas as atividades relacionadas com a exploração de novas rotas marítimas.
À semelhança de outras cidades coloniais brasileiras, o Rio de Janeiro reflete o intercâmbio das culturas
do continente Africano, Europeu e da América do Sul, enquanto Lisboa manifesta na sua cultura as
influências que recebeu, quer da cultura Europeia, e em especial do Mediterrâneo, quer dos diferentes
continentes onde marcou presença ao longo de séculos.
A paisagem urbana do Rio de Janeiro tem sido continuamente divulgada através de músicas, poemas e
pinturas, o que contribuiu para o seu reconhecimento mundial. Também Lisboa, ao longo da sua história,
serviu de inspiração para a criação de obras artísticas e literárias.
Salvador: A cidade integra a Lista do Património Mundial pelo seu Centro Histórico.
Salvador é uma cidade portuária colonial, fundada pelos portugueses, que foi capital do Brasil desde
meados do século XVI até meados do século XVIII. Está relacionada com o tema da exploração marítima
do mundo que os portugueses iniciaram no final do século XV. Testemunha também, em termos
arquitetónicos, a fusão ocorrida ao longo de vários séculos, entre as culturas europeia, africana e
ameríndia pré-existente, presente nas múltiplas igrejas e conventos e nas ruas ladeadas de casas
coloridas. A cidade evidencia ainda, nos seus traçados urbanos, os modelos renascentistas
característicos do urbanismo colonial português, com a sua malha regular densamente construída
adaptada a uma morfologia irregular.
Por influência de Lisboa, a cidade organiza-se em duas áreas distintas devido à morfologia do território e
ao facto de replicar Lisboa: a frente ribeirinha, situada na zona baixa da cidade relacionada com as
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atividades portuárias e comerciais, e a cidade alta, com vista para a cidade baixa, onde se desenvolvem
atividades de natureza religiosa, habitacional e defensiva.
Embora haja pontos de contacto entre as duas cidades, desde logo porque Salvador seguiu o modo de
fazer cidade português, existem diferenças significativas relativas à morfologia do território, espaço
temporal em que ambas as cidades se desenvolveram e pelo facto de em Lisboa a frente ribeirinha, para
além das funções comerciais e portuárias, acumular a função administrativa ligada ao poder, como
testemunha o Terreiro do Paço onde se situou o Paço Real a partir do século XVI.
Ambas estão relacionadas com o tema da exploração do mundo; porém, o papel que desempenharam
neste contexto é diferente. Lisboa funcionou como um centro de trocas e comércio e ainda como centro
de conhecimento, base logística e de construção naval, enquanto Salvador se estabeleceu como capital
da colónia portuguesa do Brasil, local de comércio de escravos e de exportação do açúcar para a
Europa.
São Luís do Maranhão: O centro histórico, de feição iluminista, está reconhecido como Património
Mundial desde 1997, incluindo edifícios de grande valor histórico-arquitetónico dos periodos colonial e
imperial.
A cidade foi fundada em 1612 no topo de uma península pelos franceses, razão da sua designação, sendo
tomada pelos portugueses logo passados dois anos. No século XVIII, com o Marquês de Pombal, teve um
apogeu económico que a tornou num dos principais portos da região para exportação de produtos,
nomeadamente arroz e algodão. A cidade desenvolveu-se e expandiu-se seguindo o plano regular e
geométrico do engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita. Destacam-se a orientação do tecido para
maior aproveitamento de sombra e de ventilação marítima, a estrutura de gaiola e a adaptação da
arquitetura às condições climáticas de que são exemplo as varandas em madeira. As construções
mantêm características que lhe conferem singularidade, de que são expoente máximo o revestimento de
fachadas com azulejos. A partir do primeiro quartel do século XX a cidade entrou em fase de estagnação
económica e consequente degradação do edificado.
Tendo como ponto comum o traçado de feição iluminista, São Luís do Maranhão e Lisboa
desempenharam papeís de relevância diferente nas diversas áreas

Valparaíso: A cidade está inserida na Lista do Património Mundial pelo seu Bairro Histórico.
É uma cidade colonial cujo desenvolvimento se centrou no fim do século XIX devido à atividade portuária
e por ser um importante entreposto de rotas comerciais internacionais da costa do Pacífico Sul. O porto e
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o seu tecido urbano sobreviveram como testemunhos dessa fase de globalização. Após a abertura do
Canal do Panamá, em 1914, este desenvolvimento abrandou.
O conjunto histórico é composto por cinco bairros de arquitetura vernacular, com tecidos urbanos
entrelaçados e desenvolve-se entre a zona plana costeira e as encostas íngremes circundantes, cujo
acesso é feito através de diversos funiculares (ascensores).
Tal como Lisboa, o carácter de Valparaíso é marcado pela morfologia do seu território desde a frente
ribeirinha, às margens estreitas e às colinas íngremes, nas quais se implantam tecidos urbanos
diversificados de identidades diferenciadas. No entanto, estas características de paisagem urbana não
evidenciam, à partida, a substancial diferença entre as duas cidades ao nível dos tecidos urbanos e
estruturas arquitetónicas. Por um lado, estas diferenças resultam do contexto geocultural em que se
inserem e, por outro, dos períodos históricos em que as duas cidades se desenvolveram. Apesar de
ambas estarem relacionadas com a globalização estabelecida através do comércio marítimo, Lisboa
ganhou protagonismo com os Descobrimentos, a partir do final do século XV, enquanto Valparaíso está
relacionada com a globalização existente entre o final do século XIX e o princípio do século XX.

Conclusões sobre a comparação com bens idênticos
Para a demonstração do valor universal excecional do bem foram seleccionadas e comparadas cidades
que se enquadram nas mesmas áreas temáticas, e que estão ou não inseridas nas Listas do Património
Mundial, quer se situem no contexto geocultural nacional, quer internacional.
Tanto ao nível das cidades já inseridas na Lista do Património Mundial, ou inscritas na Lista Indicativa,
como daquelas que não integram estas listas, nenhuma outra cidade reúne um conjunto patrimonial e
uma paisagem urbana histórica com o significado cultural equivalente a Lisboa. No contexto nacional,
quer o Porto quer Angra do Heroísmo apresentam património construído e paisagens urbanas que,
historicamente, estão relacionadas com a atividade portuária que foi um dos seus principais fatores de
desenvolvimento. Lagos também se desenvolveu sobretudo no século XV graças à atividade portuária
mercantil. Em Lisboa, a este fator acresce a ampla e prolongada relação com a exploração marítima
iniciada no século XV e o facto de ter sido capital do Império. Além disso, Lisboa apresenta tecidos
urbanos de épocas distintas entrelaçados e adaptados de modo muito particular a um território de
morfologia complexa, que tornam a sua paisagem urbana única.
No contexto internacional, Lisboa destaca-se entre as cidades portuárias analisadas pelo seu extenso
envolvimento e, em larga escala, no comércio marítimo global e ainda pela excecional importância
cultural que representa no quadro da exploração de novas rotas pelo mundo.
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Tal como aconteceu em épocas passadas, Lisboa permanece uma capital ímpar quando comparada
com outras cidades portuárias. Esta permanência reflete-se particularmente na conservação sustentável
dos seus múltiplos valores culturais e exclusividade da sua paisagem urbana histórica.
Tendo em conta o universo significativo das cidades analisadas, conclui-se que a candidatura do bem
proposto, pelo significado cultural que representa e conjunto de valores patrimoniais que reúne,
apresenta todas as condições necessárias para preencher uma importante lacuna na Lista do Património
Mundial.
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Anexo 11
Fases de evolução da frente ribeirinha
Adaptado de CARDOSO, Inês (2012), Lisboa, a cidade e as muralhas: limites e articulações

Fig. 01 – Limite da frente ribeirinha de Lisboa na época Pré-Histórica.

Fig. 02 – Limite da frente ribeirinha de Lisboa na época Romana.
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Fig. 03 – Limite da frente ribeirinha da Lisboa Medieval.

Fig. 04 – Limite da frente ribeirinha da Lisboa Manuelina.
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Fig. 05 – Limite da frente ribeirinha da Lisboa Pombalina.

Fig. 06 – Limite da frente ribeirinha da Lisboa Oitocentista.
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Fig. 07 – Limite da frente ribeirinha da Lisboa Novecentista.

Fig. 08 – Limite da frente ribeirinha da Lisboa atual.
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