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Figura 1.1 – Bairro de Sant Andreu. Barcelona (Maio de 2006). Confluência de 
uma praceta com quatro ruas pedonais. O traçado da malha urbana permite 
identificar o espaço público, e a sua tipologia segundo os elementos de 
construção que constituem o espaço. 
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Figura 1.2 – Avenida Diagonal. Barcelona (Maio de 2006). As estruturas 
existentes, a sua configuração tipológica define o significado do espaço. Os 
modos de vivência do espaço são distintos. É um espaço pedonal de passagem e 
de estadia acompanhado por uma ciclóvia.  
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Figura 1.3 – Jardim das Ondas. Parque das Nações. Lisboa. Projecto de autoria 
do arquitecto paisagista João Gomes da Silva e da pintora Fernanda Fragateiro. O 
terreno modela rigorosas curvas de nível, simulando o ritmo do oceano e o fazer e 
desfazer das ondas. Os autores do projecto inspiraram-se no movimento das 
águas. 
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Figura 1.4 – Jardim da Cordoaria. Porto. Projecto de remodelação de autoria do 
arquitecto paisagista João Nunes. Foi o primeiro jardim público que se construiu 
na cidade do Porto (1865-projecto inicial de autoria do paisagista alemão Emílio 
David). Assim, a sua intervenção teve que ter em conta as características 
históricas, sociais e culturais do lugar. Uma intervenção mais cuidada e limitada 
do ponto de vista projectual.  
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Figura 2.1 – Projecto de intervenção de “La isla”. Plano Geral. Barcelona. 
Projecto dos arquitectos Oriol Bohigas e Josep Martorell. Exemplo de desenho 
urbano à escala de um bairro. 
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Figura 2.2 – Projecto de intervenção de “La isla”. Perspectiva virtual a 3 
dimensões do projecto urbanístico.  
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Figura 3.1 – Mapa de Barcelona Medieval (século XVI). Visível as muralhas que 
delimitavam a cidade e a Rambla que fazia a ligação ao mar.  
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Figura 3.2 – Mapa de Barcelona. Anteprojecto da ligação da zona do Ensache de 
Barcelona e dos povoados agregados entre si e com o resto do limite municipal de 
Sarrià e Horta.  
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Figura 3.3 – Mapa de Barcelona. Proposta de novas vias de acesso entre a 
Barcelona Medieval e os novos bairros. 
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Figura 3.4 – Barcelona. Plano de Extensão de Ildefonso Cerdá (1859). Visível a 
malha ortogonal e os dois grandes eixos diagonais. 
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Figura 3.10 – Avenida de Gaudi (Barcelona). Primeira proposta de intervenção, 
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contínua ao nível da traça urbana. As intervenções realizadas pretendiam dar uma 
certa leitura unitária da cidade e dotar de continuidade urbana as zonas mais 
destruturadas. A reurbanização da Avenida de Gaudi como primeira intervenção, 
já continha o carácter programático desta vontade estruturadora.  
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Figura 3.15 – Traçado da Avenida de Drassanes segundo o Plan General 
Metropolitano (1976) 
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Figura 3.16 – Secção do Plano da Costa, elaborado pela Corporação 
Metropolitana e aprovado em 1987. 
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Figura 3.17 – Mapa da Cidade de Barcelona. Visíveis os quatro principais eixos 
de intervenção de Oriol Bohigas, para os Jogos Olímpicos de 1992. 
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Figura 3.18 – Mapa de Barcelona com as áreas de nova centralidade, aprovado 
em 1986. 
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Figura 3.19 – Mapa de localização dos Planos Especiais de Reforma Interior 
(PERI′s), da Cidade Velha no ano de 1980, que só tiveram inicio de 
implementação em 1998) 
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Figura 3.20 – Perspectiva de remodelação do bairro do Raval segundo o Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI), para a área. 
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Figura 3.21 – Exemplo de praça dura. As praças do bairro de Gràcia. Praça do 
Sol. Projecto dos arquitectos J. Bach e G.Mora. 
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Figura 3.27 – Localização dos espaços de análise. 107 
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Figura 3.30 – Rambla do Raval. Visível a continuidade visual e formal do espaço.  115 
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Figura 3.32 – Rambla do Raval. Passeio central, delimitado por eixos arbóreos e 
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Figura 3.33 – As pessoas utilizam a Rambla do Raval como lugar de passagem, 
de passeio, de estadia e recreio (2007). 
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Figura 3.34 – As pessoas utilizam a Rambla do Raval como lugar de passagem, 
de passeio, de estadia e recreio (2007). 
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Figura 3.39 – Entre a vegetação que constitui o espaço, é visível, as palmeiras, 
os plátanos e os jacarandás (2007). 
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Figura 3.40 – Rambla do Raval. Vista área, onde se pode visualizar o perfil 
transversal da Rambla 
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Figura 3.41 – Manifestação cultural na Rambla do Raval. Festiva anual “La 
alegria del bairro”. As pessoas assistem a um concerto de música rap e hip hop. 

 
119 

Figura 3.42 – Uma das utilizações diárias da praça. As pessoas utilizam os 
bancos para estarem um tempo na praça e ai sociabilizarem (2007). Atrás dos 
bancos, visível as esplanadas dos cafés.  
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Figura 3.43 – Manifestação cultural na Rambla do Raval. Festiva anual “La 
alegria del bairro”. As pessoas assistem a um concerto de música rap e hip hop. 
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Figuras 3.44 – Área da actual praça dos Países Catalães. Visível o abandono da 
área anterior à intervenção. Espaço estagnado e abandonado. 1974. 
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Figuras 3.45 – Área da actual praça dos Países Catalães. Visível o abandono da 
área anterior à intervenção. Espaço estagnado e abandonado. 1974. 
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Figuras 3.46 – Área da actual praça dos Países Catalães. Visível o abandono da 
área anterior à intervenção. Espaço utilizado como estacionamento. 1982.  
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Figuras 3.47 – Área da actual praça dos Países Catalães. Visível o abandono da 
área anterior à intervenção. Espaço utilizado como estacionamento. 1982.  
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Figura 3.48 – Localização da actual Praça dos Países Catalães. Plano Geral e 
Alçados Tipos. Sem escala. 

 
121 

 
 

 
 



Figuras 3.49 – Estrutura metálica central. Visível o passeio que esta formaliza, 
assim como a disposição e tipologia de bancos e mesas (1995).  
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Figuras 3.50 – Estrutura metálica central. Visível o passeio que esta formaliza, 
assim como a disposição e tipologia de bancos e mesas (1985).  
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Figura 3.51 – Plano geral da proposta de intervenção apresentada pelos 
arquitectos Albert Viaplana e Hélio Piñon da Praça dos Países Catalães. 
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Figura 3.52 – Vista Panorâmica da Praça dos Países Catalães. Visível as 
estruturas metálicas que fazem a ligação entre a estação de Sants e a Avenida de 
Tarragona. 
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Figura 3.53 – Maqueta da secção sul da praça. 125 
Figuras 3.54 – Visíveis os modos de utilização da praça. Como espaço de 
passagem, estadia e recreio (1985).  
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Figuras 3.55 – Visíveis os modos de utilização da praça. Como espaço de 
passagem, estadia e recreio (1985).  
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Figuras 3.56 – Utilização do espaço para manifestações culturais e politicas 
(1984).  
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Figuras 3.57 – Utilização do espaço para manifestações culturais e politicas 
(1983).  
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Figuras 3.58 – Praça dos Países Catalães. Visíveis os bancos de madeira em 
disposição orgânica e por debaixo da estrutura metálica central, os bancos e 
mesas em granito. É possível observar junto dos bancos de madeira, as 
iluminarias (2007).  
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Figuras 3.59 – Praça dos Países Catalães. Visíveis os bancos de madeira em 
disposição orgânica e por debaixo da estrutura metálica central, os bancos e 
mesas em granito. É possível observar junto dos bancos de madeira, as 
iluminarias (2007).  
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Figura 4.1 – Rambla do Raval. É visível “O Gato”, escultura do artista colombiano 
Fernando Botero. Ícone da praça (2007). 
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Figura 4.2 – Rambla do Raval. É visível como convive os diferentes grupos 
étnicos na praça, assim como diferentes faixas etárias (2007).  
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Figura 4.3 – Rambla do Raval. Manifestação cultural na praça. Visível a 
linearidade e simetria do espaço (2007). 
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Figura 4.4 – Praça dos Países Catalães. Visível as duas estruturas metálicas que 
compõem o espaço. Ao fundo o corredor central. Primeiro plano a estrutura 
metálica quadrada, de maiores dimensões que o corredor central. 

 
 

134 
Figura 4.5 – Praça dos Países Catalães. Visível “O Gato”, elemento de 
construção simbólica e que segundo o autor, o único habitante do espaço. 
Contrariamente ao gato da Rambla do Raval este não é um ícone da praça, 
sobretudo porque são raras as pessoas que sabem da existência deste elemento. 
O gato encontra-se em cima da estrutura metálica central (1984). 
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Figura 4.6 – Praça dos Países Catalães. Visível a dureza da praça e a sua 
abertura (1990).  
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