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A praça como lugar de sociabilidade e de representação, lugar 
permanente da manifestação colectiva de uma determinada 
realidade cultural e política, constitui-se como matéria relevante 
para a compreensão dos processos de apropriação do espaço 
público da cidade pelos seus cidadãos. É, também, através dessa 
relação, que podemos entender muitos dos seus momentos de 
transformação de uso e significado, numa problemática particular 
completamente dependente e inscrita numa outra mais geral, que 
reinterpreta, reequaciona e propõe novos vínculos entre público/
privado e cidade/urbano. 

A praça surge também, no conhecimento arquitectónico e 
histórico da cidade, como um dos seus elementos fundamentais e, 
frequentemente, como um dos seus elementos simbólicos. Falar da 
cidade como arquitectura significa falar, também, da forma das suas 
praças. Significa identificar a cidade como organismo, na avaliação 
e descrição das suas componentes arquitectónicas estruturadoras, 
nas quais a praça possui valores de fundação, de continuidade e de 
transformação na forma geral da cidade. O tema da praça como 

tema arquitectónico específico pode-nos conferir, de novo, o seu 
valor como elemento permanente da cidade, quer do ponto de vista 
da forma como conceito, quer da forma como imagem. 

Embora a cidade portuguesa não possua um tipo de praça que 
possamos definir ou identificar como “a praça portuguesa”, pode-
mos, no entanto, afirmar que a praça sempre se constituiu como 
um elemento fundamental na forma da cidade portuguesa, tanto 
em relação às suas formas de origem, como às suas diferentes 
formas de transformação. Com efeito, e tal como afirma Orlando 
Ribeiro, a cidade portuguesa é uma cidade de múltiplas praças, cujas  
características são também variadas e compostas, determinadas 
por condicionantes tão diferentes quanto a inserção urbana, as 
condições geográficas, as relações imediatas com os edifícios de 
excepção ou com o traçado viário, constituindo-se, assim, formas 
matriciais distintas que irão conformar praças particulares. 

Neste contexto, a cidade do Porto, não se demarcando da reali-
dade nacional, possui um conjunto de praças diversificadas, tanto 
no que respeita à sua genealogia como, e consequentemente, no 
que concerne à sua figura, à inserção territorial e ao seu significado 
urbano. Um conjunto de praças que estabelece uma relação morfo-
lógica específica com as arquitecturas e a estrutura viária da cidade 
e com a paisagem territorial que a demarca.

A obra que prefaciamos representa um excelente contributo 
para a compreensão do papel determinante da praça na história 
da cidade do Porto e é o resultado de uma sistemática, rigorosa e 
atenta investigação desenvolvida por Magda Barbosa, elaborada no 
âmbito da Prova Final da FAUP. A autora faz um exaustivo levanta-
mento das praças do Porto o que, por um lado, põe a descoberto a 
realidade do espaço público da cidade, e, por outro, contribui para a 
clarificação do significado urbano actual da praça e para a definição 
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das condicionantes contemporâneas que a estruturem como facto 
arquitectónico ainda determinante na forma e no significado da 
cidade actual.

Trata-se de uma investigação que exigiu um conhecimento 
profundo da temática a abordar e uma determinação empenhada no 
que respeita ao levantamento e organização taxinómica do espaço 
público da cidade do Porto. Para além de relevar a sua importância, 
numa perspectiva analítica muito precisa, Magda Barbosa elabora 
e fornece uma base exaustiva de dados, com parâmetros rigorosa-
mente escolhidos, o que poderá servir de suporte a outros trabalhos 
congéneres e a novas aproximações disciplinares que entendam a 
praça como arquitectura, como elemento urbano fundamental na 
identificação, qualificação e transformação da cidade.

Estudar a praça como arquitectura significa considerá-la como 
construção, construção da cidade e para a cidade, onde o valor da 
sua função (admitindo a versatilidade dos seus usos e ocupação) 
se avalia cada vez mais como factor determinante da estruturação 
e planificação urbana, e onde o valor da sua forma se equaciona 
com os princípios compositivos da forma geral da cidade. 

Da leitura de As Praças da Cidade do Porto de Magda Barbosa 
ressalta a praça como hiperónimo por excelência dos espaços 
públicos urbanos de estar, não deixando nunca de se perder a sua 
identidade (uma espécie de estrutura formal que a caracteriza e 
particulariza em relação a outros espaços urbanos) e o seu valor de 
elemento urbano primordial de articulação entre território, edificado 
e espaço público – a rede complexa, diversificada e intensa de que 
se faz a cidade.

Três Olhares Sobre as Praças

As praças são uma componente importante da cultura urbana 
europeia, na qual a cultura urbana portuguesa se insere. Apesar 
da existência desta cultura urbana comum, cada região da Europa 
apresenta as suas especificidades que, no caso dos traçados urbanos 
portugueses, e das suas praças, são as que resultam das condições 
físicas naturais dos sítios de implantação dos núcleos urbanos e 
das influências históricas e civilizacionais que, ao longo dos tempos, 
se caldearam quer no seu território Europeu, quer nos territórios 
ultramarinos em que Portugal esteve presente a partir do século XV.  

Sempre que falamos de praças, uma advertência necessária é 
que sob esta designação genérica se engloba um vasto conjunto 
de espaços abertos no tecido urbano: praças e largos, mas também 
terreiros, rossios, adros, entre outros. Se, do ponto de vista funcio-
nal, as razões históricas que conduziram à fundação de cidades se 
consubstanciam nas praças, tornando-as locais de comércio, de 
troca e de encontro, seja de bens, de ideias ou de pessoas, do ponto 
de vista formal, as praças desempenham um papel igualmente 
fundamental na organização dos tecidos urbanos. 
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Característica comum a todos os espaços que se podem englobar 
na designação genérica de praça é o facto de serem locais associados 
a funções essenciais para a vida urbana, aí se incluindo as praças 
de mercado, as múltiplas praças religiosas, cívicas e mercantis ou 
as praças com funções militares. Conforme os casos, estas funções 
ou se exercem no próprio espaço livre da praça ou em edifícios 
singulares que nelas se localizam.  

O desenvolvimento, a morfologia e a localização das praças nunca 
são casuais, ou aleatórios. Do ponto de vista formal, as praças são 
espaços que podem resultar da confluência ou da inflexão de eixos 
importantes, da articulação de malhas, situar-se em pontos notáveis 
do território ou associados a edifícios singulares. Nalguns casos, 
são as praças que assumem o papel de elementos geradores das 
próprias malhas urbanas. A maior parte das vezes as praças têm 
a sua origem na conjunção de vários destes factores, funcionais e 
formais, sendo a sua importância tanto maior quanto mais complexas 
e articuladas são as razões, e as funções, que lhes deram origem. 

Mesmo nos casos em que, devido à sua forma irregular, ou ao 
tempo longo do seu desenvolvimento, possa haver a tendência para 
atribuir a localização ou a forma de algumas praças ou largos a uma 
suposta casualidade ou “organicidade”, isso nunca corresponde à 
realidade. As praças são sempre objecto de acções deliberadas e 
planeadas, só que de diferentes formas e com diferentes ritmos 
temporais: elas podem resultar de um plano ou de um desenho, 
de autor conhecido e executado num curto espaço de tempo, ou 
resultar de um acumular de decisões e de acções levadas a cabo 
por múltiplos intervenientes, anónimos, no decorrer de um longo 
espaço de tempo. A correspondente tradução formal é também 
diferente, tendendo as primeiras a serem mais regulares e geo-
metrizadas do que as segundas. Em qualquer dos casos, as praças 
desempenham sempre um papel fulcral, tanto na estruturação 
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morfológica da cidade como na sua organização funcional. Como 
elementos de referência na malha urbana, são espaços privilegiados, 
habitualmente objecto de estratégias de desenho e de intervenções 
urbanas e arquitectónicas enriquecedoras.

É sobre este vasto tema que a Arquitecta Magda Barbosa se 
debruça no seu trabalho sobre As Praças na Cidade do Porto. Aqui 
são analisados estes espaços públicos da cidade, nas suas diversas 
variantes, tendo em atenção o significado desses espaços na cidade, 
do ponto de vista funcional, urbano e arquitectónico. Este é um 
trabalho pioneiro pois, apesar da já vasta bibliografia existente sobre 
o urbanismo e a arquitectura da cidade do Porto, como a autora 
refere não existe nenhum que se debruce especificamente sobre 
este tipo de espaços, fundamentais para perceber a evolução urbana 
da cidade e as suas características morfológicas. São os espaços 
públicos, de que as praças são um dos seus principais elementos, 
que em grande parte definem o carácter de uma cidade. O Porto 
não é excepção, e daí a necessidade deste estudo.

Após uma caracterização do significado da praça na cidade euro-
peia, em Portugal, e no Porto, feita através de sucessivos percursos 
históricos incidindo sobre estas realidades, o trabalho analisa vinte 
e cinco praças da cidade, organizadas em oito diferentes categorias 
segundo a sua função, processo de desenvolvimento e relação com 
a malha urbana. 

A selecção destes casos de estudo teve por base uma mais 
ampla recolha de informação, abrangendo cerca de centena e meia 
de praças da cidade, em que para além de praças, largos, campos, 
adros e terreiros, a autora incluiu também outras categorias como 
jardins, alamedas e esplanadas. Foi com base neste vasto acervo de 
informação que a Arquitecta Magda Barbosa seleccionou aquele 
grupo restrito para uma análise mais profunda. Relativamente a 
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cada uma das praças seleccionadas, é feita uma síntese histórica 
da sua origem e desenvolvimento, apoiada em cartografia e icono-
grafia histórica, e uma caracterização funcional e formal, incluindo 
a sua relação com a malha urbana envolvente. Nas considerações 
finais são lançadas – explícita ou implicitamente – novas pistas de 
trabalho, que se espera se venham a concretizar. 

Este é o tipo de trabalhos muito necessários para o desenvolvi-
mento do estudo da história e das morfologias urbanas portuguesas, 
que permitam análises comparativas e fundamentem a progressiva 
estruturação de um corpus teórico. O interesse destes estudos não 
reside apenas no seu merecimento académico, o que por si só os 
justificaria, pelo seu contributo para a preservação da nossa memória 
e da nossa cultura. Eles têm uma efectiva contemporaneidade. O 
conhecimento da história e da morfologia da cidade são funda-
mentais para a intervenção nos seus tecidos urbanos, seja numa 
perspectiva de preservação, de reabilitação ou de renovação. Mais 
do que isso, tal conhecimento, que resulta de um aturado labor de 
análises detalhadas, é também fundamental para a concepção de 
novos espaços urbanos. As formas urbanas herdadas do passado, 
e a sua correcta interpretação, devem ser as principais referências 
para as intervenções na cidade contemporânea e também neste 
aspecto, este é um contributo importante deste trabalho.

Três Olhares Sobre as Praças

POR PAULO PINHO
ENGENHEIRO CIVIL, PROFESSOR CATEDRÁTICO DA FACULDADE 
DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

A publicação em livro de As Praças da cidade do Porto constitui 
um contributo original e devidamente sistematizado para o estudo 
destes espaços singulares da cidade e, através deles e da sua tipici-
dade e multiplicidade formal e funcional, para o estudo da própria 
cidade do Porto e de alguns aspectos marcantes da sua história e 
da sua evolução morfológica. 

O trabalho de pesquisa subjacente, levado a cabo pela autora, 
inicialmente concebido e preparado no âmbito da sua prova final 
do curso de arquitectura da FAUP (ainda em período pré-Bolonha) 
constitui um excelente exemplo de investigação, cuidadosamente 
estruturado e exaustivo, que sem ter a designação de dissertação ou 
tese (neste caso de mestrado), a tal nos remete de forma convincente. 

Com efeito, a abordagem é devidamente contextualizada por uma 
perspectiva histórica abrangente, e focalizada, como se afiguraria 
indispensável, num conjunto de vinte e cinco praças da cidade, 
escolhidas de um universo identificado e classificado pela autora, 
que aponta para a existência de cerca de cento e quarenta praças 
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na cidade do Porto, quando se adopta uma concepção alargada do 
conceito de praça enquanto espaço público, para nela incluirmos 
as diversas pracetas, os largos, os terreiros, as esplanadas ou os 
jardins públicos da cidade. 

Muitos destes espaços singulares da cidade têm características 
de bens públicos, no sentido económico do termo, razão pela qual a 
sua dotação tende a reduzir-se, a menos que se criem mecanismos 
regulamentares ou incentivos económicos que os promovam no seio 
dos projectos urbanísticos de maior envergadura. No entanto, como 
sabemos, estes projectos de maior fôlego e ambição escassearam 
na história urbana da cidade, marcada sobretudo pela abertura 
sucessiva e individualizada de ruas e algumas avenidas, e teimam 
em escassear nas décadas mais recentes, em comparação com 
outras cidades europeias de igual importância ou dimensão, ou 
mesmo com a própria cidade de Lisboa, cuja condição de capital 
sempre propiciou intervenções urbanísticas mais arrojadas e de 
maior escala.

Se outras razões não houvesse, esta seria certamente uma que, 
por si só, justificaria o trabalho agora publicado e que me atrevo a 
sugerir à autora a sua continuação e aprofundamento. É que sobre 
este cuidadoso e detalhado levantamento histórico, morfológico, 
paisagístico e funcional, efectuado sobre as praças mais significati-
vas da cidade do Porto e as suas envolventes imediatas, importará 
passar para a análise e a avaliação do seu efectivo funcionamento, 
descobrindo quem as percorre ou nelas permanece, quando, porquê 
e de que modo, que actividades acolhem no dia-a-dia, que função 
emprestam à cidade, de que modo se relacionam com as vivências 
dos espaços urbanos em que se inserem, em resumo, qual o papel 
que desempenham na actualidade? E seria também interessante 
correlacionar os dados obtidos por exercícios de observação 
estruturada, com as diversas características físicas que de forma 

Três Olhares Sobre as Praças

tão exaustiva foram levantadas e registadas neste trabalho. Como 
qualquer bom trabalho de investigação, o seu valor e importância 
não se fica pelo que de imediato se descobre, mas pelos novos 
caminhos que tem capacidade para abrir ou apontar.
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NOTA INTRODUTÓRIA

A publicação que agora se apresenta resulta de um trabalho 
desenvolvido no âmbito da conclusão do curso de arquitectura da 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, no ano de 2002.

Será por esta razão necessário destacar o lapso de tempo que 
resulta entre a sua realização – levantamento e investigação – e 
a sua publicação. O trabalho desenvolveu-se com a aplicação da 
metodologia proposta a um caso de estudo, a cidade do Porto, que 
naturalmente sofreu mudanças ao nível da sua forma urbana. Este 
facto poderá de algum modo desactualizar o estudo, à luz da evolução 
e transformação contínua que a cidade viveu. Por outro lado, será 
importante referir que as aspirações finais deste trabalho visavam 
objectivamente o que foi feito: após uma ligeira incursão sobre o 
tema praças, pretendeu-se realizar o levantamento sistemático de 
todos os espaços públicos existentes na cidade e a sua catalogação 
em ‘grupos tipológicos’, segundo o tempo, espaço e função.

Feita esta clarificação, desejo fundamentalmente que esta pu-
blicação constitua um contributo para o conhecimento da cidade 
do Porto, dos seus espaços públicos, da sua história e da realidade 
das suas praças. 

Magda Barbosa
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RESUMO

“DURANTE ANOS PENSEI A ARQUITECTURA COMO 
QUALQUER COISA DIFERENTE, DE ESPECIAL, SUBLIME... 
INTOCÁVEL COMO UMA VIRGEM BRANCA...

VERIFIQUEI QUE TODOS OS ARQUITECTOS ERAM 
HOMENS, COM AS SUAS QUALIDADES, MAIORES OU 
MENORES, E COM OS SEUS DEFEITOS, MAIORES OU 
MENORES [...] PERDIDO O SEU SENTIDO ABSTRACTO, 
ENCONTREI A ARQUITECTURA COMO QUALQUER OUTRA 
COISA QUE EU OU QUALQUER HOMEM PODEMOS REALI-
ZAR – MELHOR OU PIOR [...] VISTA SOB ESTE ÂNGULO, A 
ARQUITECTURA APARECE-ME AGORA COM UMA GRANDE 
FORÇA NASCIDA DA TERRA E DO HOMEM, PRESA POR MIL 
CAMBIANTES DA REALIDADE [...] EFEITO E CAUSA ELA É 
UMA DAS MAIS PODEROSAS ARMAS DE QUE O HOMEM 
DISPÕE PARA CRIAÇÃO DA SUA PRÓPRIA FELICIDADE. 

NÃO SE TRATA EM VERDADE, DE UMA INTOCÁVEL 
VIRGEM BRANCA MAS DE UMA PEQUENA E SIMPLES 
OBRA FEITA POR HOMENS E PARA HOMENS”

Fernando Távora, Abril 1963, in Fernando Távora, Luís Trigueiros, 
editorial Blau, Lisboa 1993  

Ao longo de cinco dos seis anos do curso de arquitectura, andamos 
demasiado atarefados na quantidade e variedade de trabalho 
que nos é proposto e exigido. De facto, o ritmo é tão acelerado 
que a certa altura transformamo-nos em pequenas máquinas 1 
de fazer trabalho. Muitas vezes o tempo 2 que possuímos, entre 

Imagem 1 
“Relações directas e precisas, rápidas, entre duas 

funções independentes...Dorme-se à noite nas ci-
dades-jardins; trabalha-se às nove horas da manhã 
no centro. Duas funções adversas: esgotamento, 
vivificação, condição sine qua non: estabelecer em 
pouquíssimo tempo um sistema contínuo. Harmonia 
não perturbada”, Le Corbusier, in Urbanismo, Martins 
Fontes

1 “O que há por toda a parte são mas é máquinas, com as suas ligações e conexões. Uma 

máquina-órgão está ligada a uma máquina-origem: uma emite o fluxo que a outra corta. O 

seio é uma máquina de produzir leite e a boca uma máquina que liga com ela. É assim que to-

dos somos ”bricoleurs”, cada um com as suas pequenas máquinas. Uma máquina-orgão para 

uma máquina-energia, e sempre fluxos e cortes”, Gilles Deleuze, Félix Guattari, O anti-édipo, 

capitalismo e esquizofrenia, Assírio e Alvim. Entendimento e definição do homem como uma 

máquina, num sistema sem fim de interligações e conexões entre as várias partes constituin-

tes do homem e de todas as suas relações com todo o meio envolvente.

2 tempo, s. m. Duração limitada; período; época; estado atmosférico; ensejo; estação; oca-

sião própria. (Torrinha, Francisco, Dicionário da língua portuguesa, Editorial Domingos Barreira)

a proposta de trabalho e o resultado final, é de tal forma exíguo 
que mal começamos a estruturá-lo, já o estamos a entregar. De 
certa forma, nem sempre fazemos aquilo que nos dá mais prazer 
no que respeita à questão dos trabalhos de Faculdade; ou porque 
o âmbito do trabalho proposto não proporciona uma dissertação 
mais abrangente que transcenda os parâmetros ditos normais, ou 

Resumo
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porque, efectivamente, o tempo tem um limite de elasticidade 3, a 
partir do qual se rompe e se transforma em nosso inimigo.

 

Imagem 2 
Richard Lindner, Rapaz com Máquina [1954, o/c, 

40x30, Mr and Mrs C. L. Harrinson, Batavia, Ohio], 
in “O anti-édipo – capitalismo e esquofrenia”, Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, Assírio e Alvim

3 elasticidade, s. f. Propriedade que certos corpos têm de recuperar a sua forma, quando 

cessa a força que lha faz pender (Torrinha, Francisco, Dicionário da língua portuguesa, Editorial 

Domingos Barreira)

4 elemento, que em conjunto com uma série contínua, em fracções de segundos permite 

visualizar uma história contínua.

Neste sentido, procurei que a minha prova final me proporcionasse  
um interesse e uma motivação particulares no que respeita à 
escolha do tema e posterior desenvolvimento, e que me permitisse, 
igualmente, um aprofundamento empenhado e reflectido na sua 
elaboração.

O papel da arquitectura só ganha um verdadeiro sentido se 
soluciona eficazmente um determinado problema, ou objectivo, 
quer seja de um indivíduo, quer seja de uma sociedade. E se essa 
arquitectura faz parte de um universo tão alargado de um conjunto 
de pessoas que pensa e sente de formas diferentes, e mesmo 
assim consegue despertar um interesse comum ao todo, ganha 

uma especial importância pela sua capacidade de integração e 
coesão num determinado sistema. Sei também que uma obra de 
arquitectura transmite sempre algo de muito importante: por um 
lado, é a própria expressão do arquitecto que a pensa e a traduz 
para um suporte capaz de ser transmitida; por outro, é o reflexo de 
um determinado momento, de um determinado “sketch” 4 do filme 
que é a história que faz e é o Homem. 

Assim, procurei equacionar na cidade com a qual convivo todos os 
dias, a cidade do Porto, o que são os seus espaços públicos. E dentro 
dos espaços públicos, equacionar um elemento fundamental e de 
referência – a praça 5, com as diversas variantes 6 em que o termo 
se desdobra. Perceber o significado que as denominações desses 
mesmos espaços têm à escala da cidade do Porto, ou perceber 
que esses espaços têm uma função pública e um uso colectivo e 
que são as pessoas que os usam que contribuem para que esses 
espaços públicos funcionem como tal, e assim os tornem sistemas 
vivos. E esses espaços tanto podem ser uma grande praça, como 
um pequeno largo, ou mesmo uma rua.

4 elemento, que em conjunto com uma série contínua, em fracções de segundos permite 

visualizar uma história contínua.

5 praça, s. f. (do lat. Platia)1. local público, amplo, cercado de edifícios onde habitualmente 

desembocam diversas ruas ≈ LARGO, ROSSIO. 2. Local onde se vendem frutas e hortaliças, 

carne, peixe e outros alimentos ≈ MERCADO. (...) 4. Conjunto de casas comerciais ou de 

todos os negociantes da cidade; cidade onde funciona uma bolsa de valores ou mercadorias. 

5. Hasta pública. ≈ ARREMATAÇÃO, LEILÃO. (...) 8. Praça de armas, mil., local onde se fazem 

exercícios de formatura de tropas de uma guarnição. (...), Dicionário da Língua Portuguesa Con-

temporânea, Academia das Ciências de Lisboa, Verbo 2001

6 Variantes no sentido de que o levantamento não se limita apenas aos espaços realmente 

chamados de “praça”, mas também aos outros espaços que de uma forma mais ou menos 

directa derivaram do sentido da praça, e têm uma vivência que se enquadra no conceito, como 

sejam os largos, as calçadas, os terreiros, a praceta, o cais, a alameda, o campo, ... 

Resumo
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Fazer a selecção de um ou outro espaço, para objectivar uma 
análise, pressupõe o conhecimento de um universo mais alargado; 
ou seja, tomar a opção por um determinado espaço, em detrimento 
de outro, exige um conhecimento que justifique essa escolha – e 
isto é um desafio. Desafio na medida em que ao existir somente 
um “levantamento” 7 planimétrico na cartografia do Porto, faltava 
fazer todo o trabalho complementar que garantisse um verdadeiro 
levantamento de todos esses espaços. Desafio em termos temporais, 
na medida em que exige uma entrega suplementar de tempo e 
dedicação (e que me obriga a estipular limites no âmbito daquilo 
que deve ser uma prova final de curso, e não mais do que isso). 
Desafio pessoal porque me proporciona um conhecimento global 
das praças, a sua leitura comparada, e me leva a pensar e reflectir 
sobre a cidade do Porto e sobre os seus espaços públicos. 

No fundo, foi uma espécie de viagem que me autopropus fazer, 
com bilhete válido dentro da área administrativa da cidade, partindo 
de uma base rigorosa que é o levantamento cartográfico da cidade, 
na sua versão oficial mais actualizada. Viagem essa percorrida 
sobre várias fases, onde eu penso e reflicto sobre os espaços 
levantados, observo-os, analiso-os, objectivo um conhecimento e 
uma compreensão e, mais tarde, volto a questionar o mesmo espaço, 
para uma mesma tentativa de  compreensão e conhecimento mais 
profundos, com objectivos mais delineados e claros. O processo 
repete-se, inicialmente de forma primária, onde faço uma espécie 
de viagem num voo alto, com uma vista generalizada; num segundo 
momento, esse voo é mais lento, a um nível mais baixo, com paragens 
e focalizações pontuais. Depois de uma primeira observação, de uma 

7 Levantamento no sentido da identificação através de um nome com referência a deter-

minado espaço

posterior revisão e de uma nova definição de objectivos, paro e penso 
sobre eles e volto finalmente a arrancar para a sua concretização. 
Este processo é repetido tantas vezes quantas forem necessárias 
para perceber e entender os meus próprios objectivos de trabalho.         

Resumo
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PRAÇA 
ELEMENTO DE PERMANÊNCIA FORMAL 

Toponímia 
Largo de Penaventosa

Enquadramento 
(in O Porto visto do céu)

Área 
222 m2

Perímetro 
68 m

Síntese histórica

Este largo terá surgido em finais do século XII, existindo algumas 
referências posteriores que datam de 1387. 

Na idade média, este largo teve o nome de Largo do Forno (este 
nome estaria associado à cozedura de pão que se fazia em fornos 
no largo de forma a minimizar os riscos de incêndio).

A origem do nome Pena Ventosa terá a ver com a sua localização 
na cota alta, num espaço sujeito a ventos.  

O largo localiza-se no final da rua de Penaventosa, num local onde 
as diferenças de cota têm uma fortíssima presença, estabelecendo 
a ligação com a igreja dos Grilos e o seu adro. 

Não possui qualquer tipo de arborização; no entanto possui um 
fontanário de abastecimento de água.LARGO DE 

PENAVENTOSA
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Imagem antiga (in Bairro da Sé do Porto) e imagem 
actual 

PRAÇA
ELEMENTO DE VARIAÇÃO FUNCIONAL E USO  
USO E FUNÇÃO IGUAIS  

LARGO DO COLÉGIO

Toponímia 
Largo do Colégio

Enquadramento 
(in O Porto visto do céu)

Área 
585 m2

Perímetro 
101 m
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Síntese histórica

Terá sido por volta de 1577 que os Jesuítas se implantaram no 
cimo da rua das Aldas, fundando o Colégio e a igreja de S. Lourenço. 
Existem referências anteriores a este espaço através de uma rua, 
cujo nome  era Francisca. Este nome terá  influências de franceses 
que mantinham ligações com o bispo D. Hugo. É actualmente 
conhecido por Largo dos Grilos, em consequência de, após a extinção 
da Companhia de Jesus, terem sido os frades eremitas de Santo 
Agostinho a ocupar o espaço, cuja “sede” em Lisboa se localizava 
na rua dos Grilos. Já em 1834, após a extinção dos Frades Eremitas 
de Sto. Agostinho o colégio é ocupado pelo seminário da Nossa 
Sra. da Conceição.

A construção do colégio neste local deveu-se provavelmente à 
ampla visibilidade sobre a baixa da cidade, e talvez por razões de 
maior salubridade. A construção efectiva da igreja neste espaço 
terá acontecido em 1573, sob o (suposto) desenho do arquitecto 
Baltazar Álvares. Existem alguns registos que demonstram que a 
cota de implantação da praça e igreja seria um pouco mais próxima 
da cota da Sé; no entanto, e face à necessidade de busca de uma 
base mais sólida e consistente, fizeram-se rebaixos sucessivos até 
à cota actual.

O Largo foi construído, a norte, junto de uma enorme parede 
rochosa e só em 1595 é estabelecida a ligação de cotas através de 
uma imponente escadaria. 

Este largo tem dois acessos: um que vem do terreiro da Sé e 
Largo Dr. Pedro Vitorino, através de uma escadaria, que a meia cota 
permite ligação com o Largo de Penaventosa; já na cota do Largo 
existe a ligação com a rua de Santana, que concretiza uma ligação 
com a cota baixa da cidade – o rio.

Em tempos existiu neste espaço uma fonte – Fonte do Colégio 
de S. Lourenço – que recebia a água através de aquedutos (um 
dos quais ainda é visível nas escadas existentes); esta fonte seria 
abastecida pela nascente das Fontainhas. 

Imagem antiga (in Bairro da Sé do Porto) e imagem 
actual (in Bairro da Sé do Porto)
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