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EXERCÍCIO 5.2 OS TERRITÓRIOS DA CIDADE: RUAS E PRAÇAS 

 

TEMA:      APREENSÃO DOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DO ESPAÇO URBANO  

OBJECTIVO:       LEITURA ANALÍTICA DE MORFOLOGIAS E ESCALAS DO ESPAÇO URBANO  

DESENVOLVIMENTO:             ANÁLISE COMPARADA DE RELAÇÕES DE ARTICULAÇÃO RUA_PRAÇA 

O EX_5.2 aprofunda a reflexão desenvolvida no EX_5.1 (tema E3. RECONHECER TRAÇADOS), 
propondo uma análise das morfologias e das escalas urbanas materializadas no território da cidade 
em situações de articulação RUA/PRAÇA. Pretende-se a leitura das conformações, das dimensões e 
dos elementos que definem os espaços urbanos.  

O objectivo do EX_5.2 é apreender a cidade por via da análise comparada de situações que 
correspondem a diferentes tempos, escalas e conceitos.  

Os espaços são analisados através da leitura das relações espaciais definidas pela estrutura urbana 
onde se inserem. Essas relações serão identificadas a partir de projecções planas (plantas, cortes e 
alçados, à mesma escala) e de axonometrias. A identificação dos factores de caracterização métrica 
e formal dos espaços constitui a base para a análise comparada das relações urbanas definidas em 
cada um dos territórios. 

 
TURMA V1.39                                                                  TURMA V1.38  
 

GRUPO 1  GRUPO 1 

Praça do Saldanha  Largo Hintze Ribeiro 

Avenida da Républica   Rua de São Bento 

  

GRUPO 2  GRUPO 2 

Jardim Constantino   Largo de São Domingos 

Rua Passos Manuel Rua de São José / Portas de Santo Antão 

  

GRUPO 3  GRUPO 3 

Marquês de Pombal Praça José Fontana 

Avenida Fontes Pereira de Melo   Avenida Duque de Loulé 

  

GRUPO 4  GRUPO 4 

Largo do Rato Largo de São Sebastião da Pedreira 

Rua do Sol ao Rato Rua de São Sebastião da Pedreira 

  

GRUPO 5 GRUPO 5 

Praça dos Restauradores Largo Dona Estefânia 

Avenida da Liberdade  Rua de Dona Estefânia 

  

 

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL: Durante o desenvolvimento do trabalho e a partir; (i) da análise 
morfológica efectuada neste exercício e (ii) de uma análise morfológico-temporal feita com base nos 
mapas da cidade de Lisboa (Lisboa Interactiva), discute em grupo sobre a definição e função dos 
espaços urbanos que analisaste: LARGO | PRAÇA | RUA | AVENIDA ao longo dos tempos. 
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METODOLOGIA 
Trabalho individual e em grupo.  
 
Cada aluno irá analisar e representar um troço da rua ou avenida e da praça ou largo, através de 
projecções planas (plantas, cortes e alçados, à mesma escala: 1:200), e do desenvolvimento de uma 
perspetiva axonométrica (pode ser à mão livre). As secções correspondem a um corte transversal 
num troço da rua e a um corte numa determinada direção da praça, atribuídas ao respectivo grupo.  
O troço de rua individual deverá ter um desenvolvimento longitudinal correspondente de um a três 
quarteirões. O trabalho desenvolvido individualmente contribuirá para a representação da 
totalidade da rua (resultando do somatório dos diversos troços em planta e corte) e da praça 
atribuídas através das projecções planas realizadas e das perspetivas axonométricas.  
 
Desenvolvimento:  
FASE 1 (levantamento) – Trabalho de pesquisa (por recurso a ferramentas digitais, como a planta 
autoCad colocada na plataforma, o Google Maps o Google Earth, e Lisboa Interactiva, entre outras) 
individual e em grupo. 
FASE 2 (análise) – Tratamento da informação individual e em grupo 
FASE 3 (síntese) – Produção individual e em grupo de desenhos para os painéis e montagem dos 
painéis 
FASE 4 – Entrega: Upload numa pasta da Google Drive disponibilizada, pelo responsável do grupo 
 

MATERIAL DE APOIO 
- Layout Base para Painéis síntese de grupo Ruas e Praças (ficheiro dwg) 
 

PEÇAS OBRIGATÓRIAS A ENTREGAR: 

Trabalho individual: 
1) Planta, corte e alçado à escala 1:200 do troço de rua atribuído; 
2) Planta, corte e alçado à escala 1:200 do troço de praça atribuído; 
3) Perspetiva axonométrica do troço de rua atribuído. Pode ser executada à mão levantada; 
4) Perspetiva axonométrica do troço de praça atribuído. Pode ser executada à mão 

levantada; 

Trabalho de grupo: 

5) 2 Painéis Síntese A1: rua + praça; Inclusão de plantas, cortes, alçados (Escala 1:1000 / 
1:500); 

6)  Perspetiva axonométrica de grupo construída através das perspetivas individuais 
desenvolvidas (Escala 1:200). Pode ser executada à mão levantada; 

7) Ficha de análise espaço-temporal, com a identificação em planta das principais 
alterações morfológicas dos espaços em análise, ao longo do tempo.  

8) Os painéis de grupo e os elementos individuais serão entregues em ficheiros digitais 
(pdf);  

CALENDÁRIO  
Início  2ª feira, 30 de março  
Apresentação | entrega final 4ª feira, 22 de abril  | 6ª feira, 24 de abril 
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