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RESUMO 

 

A cidade constituiu um objeto de relevante interesse para a fotografia nos finais do século XIX, 

como base de experimentação e interpretação da sua paisagem cultural e dos seus lugares, assim 

como foi decisiva para a definição do conceito de street photography, e esta para a 

representação das suas realidades visíveis e invisíveis ao longo dos tempos.  

No período da modernidade assistimos à construção de uma nova cultura e identidade urbana 

europeia e às profundas transformações urbanas que colocaram as cidades como protagonistas 

de novos contextos socioculturais, acentuados por um espirito de renovação e de progresso, o 

que motivou um interesse acrescido de inúmeras áreas do conhecimento, pelas paisagens 

culturais e urbanas, assim como nas artes visuais, nomeadamente na pintura e fotografia.  

Para esta situação concorreram diferentes abordagens oriundas da filosofia e de outras áreas 

científicas como a geografia, sociologia, e antropologia, refletindo o impacto da urbanidade, 

enquanto produto das ação do homem sobre o território. Dado o crescente interesse que a 

paisagem se revestiu para as abordagens teóricas, tomámos a fotografia enquanto base 

documental da paisagem cultural e urbana e das suas realidades visíveis e invisíveis.   

A história da fotografia reúne alguns dos melhores intérpretes da urbanidade, tais como Eugène 

Atget (1857-1927), George Brassai (1899-1984), e Joshua Benoliel (1873-1932), entre outros, 

que, como street photographers representaram as cidades de Paris e Lisboa nos tempos da 

modernidade. Baseando-nos nas suas perspetivas propusemo-nos realizar a programação de um 

projeto curatorial, sobre estas paisagens, tendo como objetivo a sua experimentação e 

interpretação junto do público, e a sua valorização enquanto património da cultura urbana 

europeia da modernidade e da contemporaneidade.  

Assumindo a perspetiva de Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, e pondo em prática apenas 

uma componente do projeto curatorial, foi realizado um workshop de fotografia sobre o mesmo 

lugar urbano projetando a sua interpretação na contemporaneidade, observando as dinâmicas e 

particularidades do seu génius loci, numa experiência de “revisitação” e “visitação”. As oito 

perspetivas proporcionadas pelos participantes no workshop, na maioria alunos da F.B.A.U.L., 

foram apresentadas na galeria da mesma faculdade na exposição “Chiado - o lugar urbano na 

contemporaneidade, (Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel”, em junho de 2015. Estas 

interpretações serviram de base crítica relativamente à experiência do lugar e à construção de 

uma identidade urbana, tendo-se obtido um diálogo efetivo entre diversos autores, 

caracterizadores da paisagem cultural e urbana do Chiado, na sua intemporalidade, e os jovens 

autores. 

Palavras -Chave  

Paisagem / Lugar / Interpretação / Curadoria / Chiado  
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ABSTRAT 

 

The city was a site of interest for photography, at the end of the 19th Century. It was used as a 

basis for experimentation and interpretation of its cultural landscape and locations. It was also 

decisive in defining the concept of street photography, with its depictions of the visible and 

invisible realities of the city over the years. 

In the modern period, we saw the construction of a new urban culture and identity in Europe, as 

well as profound urban changes, which turned cities into the protagonists of new sociocultural 

contexts. With that, a spirit of progress and renewal, which gave rise to increased interest in 

countless areas of knowledge, in cultural and urban landscapes, as well as in the visual arts, 

specifically, painting and photography.  

In all this, different approaches jostled for space, some based on philosophy, some using other 

sciences, like geography, sociology, or anthropology in their reflections on the impact of urban 

life, as a product of man's activity on the land. Given that the new landscapes inspired 

increasing interest in theoretical approaches, we can take photography as a foundation for 

documenting the cultural and urban landscape and its visible and invisible realities.  

The history of photography brings together some of the best interpreters of urban life, such as 

Eugène Atget (1857-1927), George Brassai (1899-1984) and Joshua Benoliel (1873-1932), 

among others. As street photographers, they depicted the cities of Paris and Lisbon in the 

modern period. Based on their perspectives, we proposed a curatorial project featuring such 

landscapes, with the aim of allowing experimentation and interpretation together with the 

public, while raising their profile as part of modern and contemporary Europe's heritage of 

urban culture.  

Taking Joshua Benoliel's perspective on modern Chiado for one aspect of the curatorial project, 

we held a photography workshop at the same urban location, projecting his interpretation onto 

modern day Chiado, and observing the dynamics and specialities of his genius loci, in an 

experience of "visiting" and "revisiting." The eight views produced by the workshop 

participants, mostly students of F.B.A.U.L (Fine Arts Faculty of the University of Lisbon), were 

presented on campus in the exhibition: "Chiado - modern day urban space, (re)visiting Joshua 

Benoliel's perspective," in June 2015. These works served as a critical foundation for looking at 

the experience of this location and the building of an urban identity. They achieved an effective 

dialogue between various creators, the young artists and all those characterizing the cultural and 

urban landscape of Chiado in its timelessness. 
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Introdução 

 

A temática selecionada para o presente estudo - “A paisagem na cidade, da modernidade 

à contemporaneidade - um exercício curatorial sobre a experiência do lugar urbano” 

prende-se ao crescente interesse pela observação das paisagens culturais e urbanas na 

contemporaneidade, nas mais diversas áreas do conhecimento, e em específico nas artes 

visuais e ciências da arte. O interesse pela experiência da urbanidade encontra-se 

também relacionada com a minha formação académica inicial – licenciatura em 

Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, assim 

como pela particular e interessante abordagem curatorial sobre o lugar urbano na 

disciplina de Shadow Curating, integrada no meu curso de Mestrado em Museologia e 

Museografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Destaco 

igualmente a minha dissertação de mestrado orientada pelo Professor Doutor Fernando 

António Batista Pereira, cuja temática selecionou de igual modo a interpretação de um 

outro lugar, e a realização de um exercício curatorial
1
. 

À experiência da paisagem urbana e dos seus lugares selecionámos a experiência da 

paisagem urbana e dos seus lugares associada às questões da sua apreensão e 

interpretação, que tem constituído um potencial imaginário para os seus intérpretes, e 

nos diferentes domínios das expressões.  

Observando o caracter subjetivo destas experiências na perceção das realidades visíveis 

e invisíveis, destacamos a sua relevância enquanto base criativa para as artes visuais e 

literatura.  

As cidades, enquanto espaços de acontecimentos, reúnem em si uma conjunção de 

elementos estéticos e narrativas, representando, simultaneamente, para os seus 

intérpretes, uma “ação” e “cenário” num determinado contexto temporal.  

Sendo as paisagens urbanas caracterizadas pelos seus elementos materiais e imateriais, 

únicos e indissociáveis, que as particulariza e distingue das paisagens “naturais” ou 

“rurais”, observamos um crescente interesse, dada a sua complexidade, sendo utilizadas 

na criação de novas narrativas plásticas e literárias.  

Na exploração dos conteúdos relacionados com a temática da paisagem considerámos 

ser essencial uma abordagem à estética do lugar e do seu contributo para as artes 

visuais, e em específico para o domínio da fotografia, na apreensão, interpretação e 

representação das realidades visíveis e invisíveis. Foi de igual modo importante a 

                                                
1
 Ver dissertação de mestrado “Avenida Luísa Todi, do rio á cidade - um exercício curatorial”, da autoria de Joseph Rodrigues, 

concluída em 2012. Constitui um exercício curatorial sobre um lugar urbano de referência da cidade de Setúbal, a Avenida Luísa 
Todi, através de uma abordagem teórico-prática.  
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caracterização de alguns denominadores comuns entre a paisagem, a urbanidade e o 

lugar urbano. 

A pesquisa sobre estes objetos, temáticas e conceitos colocou - nos desde o seu início 

diversas questões cujas respostas viriam a orientar o percurso da presente tese: O que 

representa a paisagem? Que domínios científicos estão associados a paisagem? Que 

experiências proporciona a paisagem à existência humana?  

Tendo as paisagens culturais e urbanas e a experiência do lugar urbano como objetos de 

estudo, considerámos que deveríamos desenvolver  uma tese de natureza teórico-prática, 

na qual, numa primeira fase, introduzíssemos os aspetos teóricos relacionados com a 

especificidade da paisagem urbana, e, numa segunda fase,  ganhasse corpo a realização 

de um projeto curatorial tendo em vista a experiência, interpretação e representação dos 

lugares urbanos.  

Pretendemos deste modo, e através de um exercício curatorial sobre a experiência do 

lugar urbano, promover a apreensão e interpretação de paisagens culturais e urbanas que 

se distinguem das demais nos períodos da modernidade e da contemporaneidade, 

analisando a sua materialidade e imaterialidade, e utilizando as bases documentais e 

interpretativas disponíveis. Propomos a construção de uma “identidade urbana”, 

baseada nas memórias e interpretações individuais e coletivas, valorizando e protegendo 

os lugares urbanos junto dos seus residentes, visitantes e dos diferentes públicos. 

Queremos destacar a importância da fotografia enquanto base documental, interpretativa 

e representativa da urbanidade, e o igual contributo da urbanidade para a história da 

fotografia, e para os fotógrafos, contribuindo para a definição do conceito de street 

photography desde os finais do século XIX. 

Na componente teórica da presente tese pretendemos aprofundar as temáticas e os 

conceitos específicos relacionados com as paisagens culturais e urbanas, reunindo 

teorias, bases documentais e as perspetivas de autores úteis à fundamentação e 

planificação do projeto curatorial a desenvolver em seguida no segundo capítulo.  

Como metodologia foi realizada uma pesquisa e análise bibliográfica junto de 

bibliotecas e gabinetes de estudos locais selecionando as obras cujas temáticas se 

relacionaram direta ou indiretamente com a paisagem e o lugar urbano, assim como 

foram recolhidas as bases documentais provenientes dos diversos fundos arquivísticos, e 

nomeadamente os trabalhos fotográficos que incidiram sobre as cidades de Lisboa e 

Paris como paisagens culturais e urbanas modernas e contemporâneas. 

Contextualizamos esta temática desde os finais do século XIX até à contemporaneidade, 

destacando as profundas transformações urbanas ocorridas.  
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Baseados na investigação teórica do primeiro capítulo, e observando as abordagens dos 

diversos domínios do conhecimento e autores, encontrámos uma base orientadora para a 

planificação do projeto curatorial, assente na paisagem enquanto experiência individual 

e fenómeno de apreensão e interpretação, opinião defendida pelo pioneiro Georg 

Simmel (1858-1918), enquanto “filósofo da paisagem”, e por Denis Cosgrove (1948-

2008) que a define enquanto resultado da sua apreensão e da ação cultural.  

Encontrámos, observando outros estudos sobre a mesma temática, uma nova 

oportunidade de reflexão sobre a importância das paisagens culturais e urbanas para a 

produção artística, nomeadamente para a pintura e a fotografia, no âmbito da 

investigação na área das ciências da arte, complementando e contribuindo para o seu 

estudo, e valorizando-as junto do público tendo em vista a construção de uma 

identidade urbana e sua preservação, interpretando a riqueza e diversidade das ações do 

homem sobre o território.     

Dado o nosso interesse pela apreensão da urbanidade, selecionámos estas duas cidades e 

seus lugares urbanos dado o seu valor patrimonial e identitário enquanto paisagens 

culturais e urbanas no contexto local, nacional e europeu para residentes, visitantes e 

diferentes públicos. Significativamente representadas pela fotografia e interpretadas 

pelos pioneiros street photographers nos tempos da modernidade, enquanto paisagens 

profundamente transformadas relativamente à sua vida urbana, encontrámos sobre o 

Chiado, em Lisboa, e a Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris, importantes bases 

documentais que justificam a nossa opção e nosso interesse pela interpretação da 

riqueza das suas realidades múltiplas.  

O exercício curatorial que pretendemos desenvolver sobre a experiência do lugar 

urbano, ao refletir sobre as questões anteriormente colocadas, inclui a existência de dois 

ciclos curatoriais integrados no projeto curatorial intitulado de “Paris em Lisboa, Lisboa 

em Paris - a experiência do lugar urbano”, e observa os dois lugares urbanos de 

referência da modernidade urbana, anteriormente referidos.  

Propomos a residentes, visitantes e público em geral a experimentação, apreensão e 

interpretação das suas particularidades, referências, similitudes e influências,  do Chiado 

e da Rue du Faubourg Saint-Honoré nos tempos da modernidade e da 

contemporaneidade.   

Justificando a nossa opção por este projeto e metodologia, considerámos que a 

interpretação do lugar urbano junto do público deve contemplar a observação e 

reinterpretação de autores relativamente ao seu passado e presente através das bases 

documentais reunidas, assim como observar a experiência individualizada e coletiva 
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sobre o mesmo. Deste modo tivemos em consideração um programa que 

simultaneamente promovesse a “reinterpretação” e “visitação” sobre os lugares 

selecionados junto do público, através de atividades que fomentassem a apreensão e 

articulação das temáticas e dos conteúdos relacionados. Baseando-nos no lugar 

enquanto experiência individual planificámos um projeto curatorial que incluiu as 

experiências e perspetivas dos autores/fotógrafos como ponto de partida para a 

experiência individual sobre a urbanidade.   

Dada a complexidade logística e financeira necessária à realização do projeto curatorial 

na sua globalidade, apenas levámos a cabo uma componente do primeiro ciclo 

curatorial, que incluiu a experiência do Chiado enquanto lugar urbano desde a 

modernidade à atualidade, com a intenção de posteriormente, concretizar o projeto 

curatorial na sua plenitude.  

Recorremos, na observação do Chiado e da Rue du Faubourg Saint-Honoré, a fontes 

documentais tendo em vista a “revisitação” e “reinterpretação” baseada nas perspetivas 

de fotógrafos de referência da street photography, nomeadamente Eugène Atget (1857-

1927), George Brassai (1899-1984) e Joshua Benoliel (1873-1932). A concretização da 

componente prática relativa ao Chiado foi perspetivada através da obra deste último 

autor e observando a sua existência no período da modernidade, através da realização de 

um workshop de fotografia com o título “Chiado - a experiência do lugar urbano a partir 

da perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel”, no ano letivo 2014/2015, envolvendo os 

alunos da F.B.A.U.L. num exercício académico de apreensão, interpretação, e 

representação sobre este lugar urbano, tendo sido posteriormente realizada uma 

exposição na galeria da faculdade, no mês de junho de 2015. 

A programação e realização da atividade curatorial e cultural sobre o Chiado serviu 

como base de reflexão e discussão ao presente estudo, analisando as experiências dos 

diferentes intérpretes sobre este lugar desde os tempos modernos à atualidade. 

Contámos com a colaboração dos professores Pedro Aboim, Paulo Catrica, Rogério 

Taveira e Cristina Tavares, no campo da teorização e das práticas curatoriais, assim 

como do apoio, ao nível logístico, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa e do seu Gabinete de Relações Públicas.  

Apresentámos na exposição oito diferentes perspetivas fotográficas dos alunos da 

faculdade sobre o Chiado na contemporaneidade, acompanhadas também da abordagem 

do fotógrafo Joshua Benoliel sobre o mesmo lugar nos tempos da modernidade, 

valorizando a sua obra no contexto da história da street photography em Portugal, e 
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estabelecendo diálogos entre as diferentes interpretações, observando as suas 

particularidades, similitudes, entre outros aspetos caracterizadores.  

Por último propusemos, integrado no projeto curatorial, transpor, no segundo ciclo 

curatorial - “Lisboa em Paris - a experiência do lugar urbano”, a exposição realizada na 

Galeria da F.B.A.U.L. para a sua congénere Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris, 

apresentando os diferentes olhares sobre o Chiado moderno e contemporâneo. Deste 

modo seria possível atuar junto de um público diferente, tendo como objetivo valorizar 

os aspetos da cultura urbana moderna e contemporânea europeia, e a importância desta 

para o estudo das ciências da arte, e em especifico a fotografia, encerrando o programa 

curatorial.   
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1. Teorias e conceitos s/ a paisagem 

 

 

Numa primeira abordagem genérica sobre a paisagem e o lugar recorremos à pesquisa 

de obras de teóricos e autores, assim como de domínios científicos que incluíram os 

“territórios da paisagem” na sua prática deontológica.  

A filosofia, a geografia, a antropologia, a arquitetura e o urbanismo, entre outros 

domínios, apresentam-se, numa primeira análise de conteúdo sobre a paisagem e o 

lugar, úteis ao desenvolvimento da componente teórica do presente estudo e ao projeto 

curatorial que pretendemos aprofundar na sua vertente prática.  

A temática selecionada “a paisagem na cidade”, desenvolvida ao longo deste capítulo, 

exigiu dois momentos de investigação distintos, um primeiro relacionado com as noções 

e conceitos generalistas sobre a paisagem, e um outro em específico relativo à ação do 

homem sobre o território. 

Este estudo, útil, para a componente prática da presente tese como base teórica do 

projeto curatorial, exigiu deste último a necessidade em selecionar dois “territórios” e 

importantes  paisagens culturais e urbanas, o Chiado, em Lisboa e a Rue du Faubourg 

Saint-Honoré, em Paris, a observar nos tempos da modernidade e da 

contemporaneidade, aferindo  as suas particularidades e similitudes através de diferentes 

perspetivas fotográficas. 

A nossa opção por estes “territórios” prende-se com a influência que a temporalidade 

exerceu sobre estas duas cidades e seus lugares, nomeadamente nas suas estruturas 

funcionais, urbanísticas e arquitetónicas, assim como nas suas dinâmicas socioculturais. 

Destacamos também a sua importância para a expressividade, promovendo a criação de 

inúmeras narrativas literárias e artísticas em diversas áreas, das quais destacamos a 

fotografia, que representam importantes testemunhos e bases documentais da evolução 

sociológica, antropológica e antropomórfica da urbanidade europeia. 

Em resposta às inúmeras questões colocadas sobre a paisagem ao longo dos tempos, 

pretendemos, por um lado, abordar a especificidade dos conceitos associados ao seu 

estudo, e por outro, promover a sua experiência e interpretação junto do público. 

Pretendemos esclarecer primeiramente os conceitos subjacentes aos vários domínios 

científicos, fundamentando o projeto curatorial que iremos desenvolver, no segundo e 

terceiro capítulos da presente tese sobre a paisagem cultural e urbana do Chiado nos 

tempos da modernidade e da contemporaneidade. 
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A teorização do conceito de paisagem encontra-se associada à particular interpretação 

da filosofia no século XVIII, com a observação do conceito de “paisagem natural”, 

tendo a natureza como objeto de estudo, e nos séculos XIX e XX, no interesse pela sua 

interpretação por parte de diversos domínios científicos, com a definição dos conceitos 

de paisagem “cultural” e “urbana”, e neste caso sobre o estudo da ação transformadora 

do homem sobre a natureza. A definição destes dois novos conceitos, que destacaram a 

urbanidade desde os finais do século XIX e princípios do século XX, período em que as 

cidades assumem um particular protagonismo, resultam de um maior interesse pelas 

paisagens culturais e urbanas em detrimento das paisagens naturais.  

Na pioneira obra “A filosofia da paisagem”
2
, do filósofo e sociólogo alemão Georg 

Simmel (1858-1918)
3
, a paisagem é considerada  uma categoria do pensamento humano 

e  um  modo  de “entendimento cultural” da natureza,  como refere o autor: “Inúmeras 

vezes deambulamos pela natureza livre e avistamos, comos mais variados graus de 

atenção, árvores, cursos de água, prados e searas (…) mas, lá por atendermos a um 

pormenor ou contemplarmos isto ou aquilo, ainda não estamos conscientes de ver uma 

"paisagem" (…) A nossa consciência, para além dos elementos, deve usufruir de uma 

totalidade nova, de algo uno, não ligado às suas significações particulares nem delas 

mecanicamente composto - só isso é a paisagem.“
4
. 

Para Simmel a paisagem encontra-se exclusivamente relacionada com a natureza, 

considerando-a um conjunto de elementos caracterizadores, tendo em conta as suas 

“propriedades” materiais e imateriais, e associa-a a uma dimensão que se prende com a 

sua apreensão, uma capacidade exclusivamente do domínio do homem, resultado da sua 

experiência subjetiva, sensorial e sensitiva. A paisagem é para o autor uma realidade 

unívoca, e na sua apreensão deveremos ter em conta as complexas relações que nela se 

estabelecem entre os elementos que a caracterizam. Sobre esta unicidade, Simmel, 

reportando-nos aos aspetos “visíveis” e “invisíveis” da paisagem, refere: "Um pedaço 

de natureza é, em rigor, uma contradição em si, a natureza não tem frações, é a unidade 

de um todo, e no momento em que dela algo se aparta deixará inteiramente de ser 

natureza, porque ele só pode existir justamente no seio dessa unidade sem fronteiras, só 

pode existir como uma onda da torrente conjunta que é a "natureza" ”
5
. 

                                                
2
  Obra publicada em 1913 representa um importante ensaio sobre a paisagem natural enquanto experiência estética. 

3
  Georg Simmel foi um pioneiro teórico na análise do conceito de paisagem e sua perceção nos finais do século XIX, 

tal como Frederic Paulhan (1856‑1931), Joachim Ritter (1903-1974), J. Mª Sanchez de Munian (1909- 1981), tendo 

estes realizado uma abordagem específica sobre as temáticas “estética da paisagem”, “paisagem e filosofia” e 

“estética da paisagem natural”.  
4
 Simmel, Georg; Filosofia da Paisagem, página 5. 

5
 Ibid., p. 5. 
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Simmel, baseado nesta abordagem, refere que a paisagem deve ser observada segundo 

uma perspetiva interiorizada e introspetiva e, atribuindo-lhe um caráter “impressionista” 

e “individualista”, refere a este propósito a influência das questões culturais na sua 

apreensão e interpretação. O autor refere-se igualmente à paisagem enquanto 

experiência apelando à existência de uma “estética da paisagem”.  

Na dimensão espaciotemporal da paisagem, o autor considera, para além de todas as 

suas outras características, que esta é simultaneamente “acontecimento“, “ação” e 

“narrativa”: “Mas, para a paisagem, é justamente essencial a demarcação, o ser-

abarcada num horizonte momentâneo ou duradouro, a sua base material ou os seus 

fragmentos singulares podem, sem mais, surgir como natureza - mas, apresentada como 

"paisagem", exigem ser-para-si talvez ótico, talvez estético, talvez impressionista, um 

esquivar-se singular e característico a essa unidade impartível da natureza, em que cada 

porção só pode ser um ponto de passagem para as forças totais da existência.”
6
. 

O autor refere ainda a existência de “duas paisagens” distintas sobre uma mesma 

paisagem, uma que reúne a sua materialidade, e uma outra que é observada na relação 

que homem estabelece com o território. Por último Simmel defende que a sua apreensão 

e interpretação é um “processo espiritual” que resulta “ (…) a partir de alguns dos seus 

pressupostos e das suas formas (…)”, assim como afirma   do carácter profundo que 

devemos interiorizar,  “ (…) interpretar o peculiar processo espiritual que, de tudo isso, 

compõe a paisagem.”
7
.  

Num outro domínio relacionado com a ação transformadora do homem sobre o 

território, e no seio da antropologia, encontramos o conceito de “antropologia da 

paisagem”, no qual devemos referenciar o fenómeno da evolução humana, 

antropológica e civilizacional, da sua condição nómada à sedentária.  

Este conceito, associado à dimensão espaciotemporal que Simmel atribui à paisagem 

enquanto ação e acontecimento, anteriormente referido, destaca o homem enquanto 

agente transformador da “paisagem natural”, através do processo de apropriação da 

natureza, considerando-o simultaneamente criador de “novas paisagens”.  

Encontrámos no domínio da antropologia contemporânea uma aprofundada reflexão 

sobre o conceito de “antropologia da paisagem” através das obras dos antropólogos 

Worster (1941), Forman & Godron (1986), e Posey (1947-2001), que analisam a relação 

e intervenção do homem relativamente à natureza. 

                                                
6
 Ibid., p.5. 

7
 Ibid., p.5. 
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Na perspetiva de Worster a paisagem é observada enquanto “documento histórico” e, 

numa abordagem à história ambiental, área em que desenvolveu o seu trabalho, destaca 

a importância da natureza na vida humana. Considera que existem três importantes 

questões relativamente à natureza: o seu funcionamento e organização; a sua relação 

com os fatores socioeconómicos; a sua perceção pelo homem. Estabelece que, através 

destes pressupostos, existe uma relação estreita entre a história ambiental e a paisagem 

natural, e uma interdisciplinaridade com os outros domínios científicos, ao nível da sua 

interpretação, nomeadamente das ciências naturais e sociais, e especificamente da 

ecologia e da geografia.  

Existe, para estes autores, uma proximidade entre as teorias contemporâneas 

relativamente à “construção da paisagem”, nos domínios da “geografia cultural” e 

“antropologia da paisagem”. 

 Sendo a geografia cultural uma subdisciplina da geografia humana, esta encontrou na 

paisagem, ao longo do século XX, um importante objeto de estudo relativamente às 

interpretações dos contextos sociais dos lugares, e suas construções materiais e 

imateriais.  

Relativamente ao conceito de “paisagem geográfica”, e no domínio da geografia 

contemporânea destacamos a obra “Paisagens: Um património e um recurso”
8
, de 

António Campar de Almeida 
9
 (1953), na  qual o autor  refere  que a paisagem 

pressupõe um “conjunto de acontecimentos” num “determinado espaço”, sejam eles de 

ordem natural ou humana, contrariando deste modo a definição “estática” do conceito. 

Sendo uma realidade dinâmica, a paisagem decorre de um processo sociocultural e é 

resultado de um produto social e da história local: “Uma paisagem é sempre o resultado 

de um fluir de acontecimentos sobre um determinado espaço. Esses acontecimentos são 

tanto de origem natural como, mais frequentemente nas nossas latitudes, de origem 

humana. Tal significa que na paisagem está inscrita de modo indelével a marca das 

ações das comunidades humanas que aí estiveram ou viveram.”
10

. 

Destacando outros investigadores contemporâneos, que encontraram na paisagem o seu 

objeto de estudo, e que a associaram a uma comunidade e sociedade, António Campar 

de Almeida refere: “Tal como afirmava George Bertrand (1978), a paisagem é um 

produto social, é uma resultante da história local ou regional. Mas, para além dessa 

impressão acumulada pela história, há a diversidade própria inerente a cada cultura, pois 

                                                
8
 Obra publicada em 2006. 

9 Professor Doutor António Campar de Almeida, Professor Associado do Departamento de Geografia da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra. 
10 Almeida, António Campar de, Paisagens: Um património e um recurso, p.32. 



10 

 

que “a cultura estrutura as paisagens”, assim coma “as paisagens inculcam cultura” 

(Nassauer,1995). “
11

. 

Neste âmbito observamos que ao longo do século XX foram sendo definidos novos 

conceitos de paisagem, dado o seu crescente interesse pelos diversos domínios 

científicos. Ao conceito de “paisagem natural”, abordado por Simmel, acrescentam-se 

os conceitos de “paisagem rural”, “paisagem cultural” e “paisagem urbana”. A definição 

destes novos conceitos encontra-se diretamente relacionada com as intensas ações que o 

homem desenvolveu ao longo dos tempos sobre os territórios, e especificamente desde 

os finais do século XIX até à atualidade, sobre os quais observamos profundas 

transformações físicas e socioculturais. Para António Campar de Almeida, a 

interpretação de uma determinada paisagem requer a delimitação da sua realidade física 

e cultural, assim como uma proximidade com o seu observador - o homem. A paisagem, 

à qual o autor atribui um carácter heterogéneo, é constituída por um conjunto complexo 

de “componentes”: “(…) corresponde a um espaço, mas espaço com determinada 

proximidade, ou seja, ao alcance do olhar humano (…) Porém, para ser paisagem esse 

espaço visível tem de ser constituído por um conjunto de componentes que formem um 

todo coerente. Significa isto que esses componentes, em regra heterogéneos, pela sua 

distribuição, disposição, encadeamento, associação mais ou menos lógica entre si, 

conjugam-se no sentido de ser possível atribuir uma identidade àquele espaço.” 
12

.  

Encontramos ainda no domínio da geografia contemporânea, e especificamente na 

“geografia urbana”, os conceitos de “território” e de “identidade” associados à 

paisagem. Na perspetiva de José António Oliveira
13

 (1966), a paisagem é 

simultaneamente “identidade”, “território”, “local” e “lugar”: “As paisagens são 

fundamentais para o reconhecimento das identidades territoriais. As suas características, 

tanto naturais como culturais, constituem-se como os ingredientes essenciais que 

emergem das formas de registo baseadas na observação. Os elementos que formam a 

paisagem podem determinar o nosso “sentido de lugar” ou diferenciar territorialmente 

as nossas perceções e emoções, já que a paisagem cultural é a nossa autobiografia 

                                                
11

 Ibid, p. 32. 
12 Ibid. p. 3. 
13 José António de Oliveira, Professor Auxiliar da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em 
Lisboa, na área de Planeamento Regional e Local. Desenvolve trabalho de investigação na área das Ciências Sociais e 
em específico na área da Geografia Económica e Social. 
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inconsciente, pois ela reflete, de uma forma tangível, os nossos gostos, aspirações e 

temores.”
14

.  

 Deste modo, e segundo esta abordagem, a paisagem enquanto conjunto define uma 

identidade, tendo em conta o seu potencial intrínseco nos seus diferenciados contextos: 

sociais, culturais, políticos, ambientais, turísticos, entre outros. 

 A identidade e o potencial cultural de uma paisagem representam uma oportunidade de 

afirmação das comunidades locais em diversos domínios, tais como ecológicos, 

económicos, turísticos, e a necessidade da sua preservação enquanto “património 

paisagístico”: “As qualidades ou características naturais e culturais associadas à 

paisagem podem informar-nos, tanto sobre eventuais ameaças que esta esteja a sofrer, 

como sobre as oportunidades que podem ser aproveitadas para a (re) afirmação dos 

elementos identitários dos lugares e regiões, tais como os contextos biofísico, 

sociocultural ou socioeconómico. Em suma, a paisagem é o meio através do qual se 

constrói a identidade de um lugar [e], é tanto uma representação (um ideal que revela 

sentido) como uma existência material (a realidade das condições vividas). ”
15

. 

A preservação e conservação das paisagens, “naturais”, “rurais”, ou “urbanas”, vincula 

a importância destas em manterem as suas “identidades” e de as diferenciar das demais, 

para as comunidades locais enquanto realidades únicas.  

A proteção destas paisagens/identidades revela-se importante tanto para quem as 

“habita” como para quem as “visita”, referimo-nos à construção de uma identidade 

patrimonial individual e coletiva para as comunidades locais, assim para o público que 

as visitam e procuram. Neste aspeto destacamos a associação que tem existido entre a 

paisagem, a cultura e o turismo, profundamente refletida e explorada por diversos 

domínios e setores da sociedade contemporânea.  

Os aspetos da preservação e conservação da paisagem, e em específico da “paisagem 

urbana”, fundamentam as nossas opções relativamente à definição do projeto curatorial. 

Tendo o Chiado, em Lisboa, como território, paisagem cultural e urbana, e identidade 

única no contexto local, dadas as suas memórias e características socioculturais, e 

distintas características materiais e imateriais, considerámos que a sua integração no 

projeto curatorial, tendo em vista a sua apreensão, interpretação, e representação 

enquanto lugar, poderá vir a ser um contributo para a sua proteção e preservação 

enquanto lugar urbano junto dos seus residentes e visitantes. Será sobre este lugar, que 

                                                
14

 Oliveira, José António; Roca, Zoran, A paisagem como elemento da identidade e recurso para o desenvolvimento, 

p. 1 e 2. 
15

  Ibid,  p. 2. 
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continua a exercer a sua atratividade enquanto paisagem e identidade cultural, que 

iremos realizar uma abordagem aos seus elementos caracterizadores e transformadores 

na perspetiva dos autores fotógrafos, tendo em vista a sua valorização enquanto 

conjunto patrimonial junto do público. 

Relativamente à caracterização da paisagem enquanto território, e continuando a 

abordagem teórica sobre a mesma, deveremos igualmente observá-la enquanto 

“realidade mutável” tendo em conta a sua dimensão espaciotemporal. As dinâmicas 

socioculturais exercidas ao longo dos tempos sobre os territórios representam 

complexos processos de “construção”, “desconstrução” e “desaparecimento” dos seus 

lugares: “As características únicas da paisagem e outras relacionadas com a identidade 

territorial vão desaparecendo consoante os lugares e as regiões vão sendo de forma 

crescente, tanto económica como culturalmente, afetadas por fenómenos de 

“desterritorialização” e “multiterritorialidade”, “reterritorialização” e “glocalização”, 

bem assim como pela “aniquilação do espaço pelo tempo”, ou ainda pelo “fim dos 

territórios.”
16

. 

Para José António de Oliveira
17

 existe um conjunto de elementos caracterizadores e 

classificadores da “paisagem” e dos seus “territórios”, nomeadamente o seu património 

natural, e, relacionados com as intervenções das suas populações, o seu património 

económico e cultural. Estes, que caracterizam a paisagem enquanto “unidade 

territorial”, influenciam direta e culturalmente o seu conjunto: “Conjuntos de fixos 

espaciais constituem paisagens naturais (primárias ou modificadas, preservadas ou 

degradadas, etc.) e culturais (agrícola, industrial, rural, urbana, mista, etc.).Servindo de 

suporte à integração dos fixos com os fluxos espaciais, as paisagens podem ser 

consideradas como “guardiães” e testemunhas da (re) produção e/ou consumo das 

identidades territoriais, materiais e imateriais.”
18

. 

Destacando novamente o Chiado, em Lisboa, e na perspetiva de um “ território” e 

“paisagem” que adiante pretendemos abordar no projeto curatorial, poderemos 

classificá-lo enquanto “conjunto patrimonial” e “unidade temporal”, dadas as suas 

dinâmicas socioculturais e a particularidade das suas características materiais e 

imateriais. As complexas relações que aqui se foram estabelecendo ao longo dos 

tempos, que caracterizaram este lugar face à sua atratividade e representatividade para a 

                                                
16

 Ibid., p. 2. 
17

 José António de Oliveira, Professor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na Faculdade de 

Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes, integra o Departamento de Geografia Desenvolvimento. 
18

  Oliveira, José António; Roca, Zoran, A paisagem como elemento da identidade e recurso para o desenvolvimento, 

p. 7 e 8.  
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cidade, favoreceram a construção de um lugar único e diferenciado dos demais, com 

características sociais e culturais bem definidas relativamente ao seu passado e presente. 

Encontrámos neste território uma estrutura urbanística e arquitetónica definida pela 

intervenção pombalina, e complementada por uma densidade histórica e cultural que 

contempla grandes acontecimentos políticos e sociais da capital e do país, destacando-se 

enquanto espaço de referência da vida aristocrática e burguesa europeia dos tempos da 

modernidade. Observando este “território” na sua dimensão temporal relativa aos 

tempos da modernidade e contemporaneidade, considerámos que se mantêm algumas 

das suas características materiais relativamente à sua construção física enquanto lugar e 

paisagem da modernidade, pois na atualidade são ainda visíveis alguns elementos 

estruturais do conjunto, que nos irão permitir estabelecer, no projeto curatorial, alguns 

diálogos com a contemporaneidade.  Consideramos no entanto que, apesar da sua 

descaracterização face ao comércio indiferenciado e ao turismo massificado, representa 

ainda um território de enorme interesse passível de codificar enquanto “paisagem 

urbana”, interpretando o seu passado e presente.  

Contribuindo para a teorização do conceito de paisagem, e complementando as 

abordagens realizadas nos domínios da antropologia e da geografia contemporânea, 

encontramos no domínio das artes visuais, da arquitetura, do urbanismo e da arquitetura 

paisagista importantes contributos para a sua definição. A paisagem é, para estas áreas 

disciplinares, um objeto de apreensão e interpretação e simultaneamente uma base de 

criatividade, de representação e intervenção sobre um determinado território. 

A paisagem representou ao longo da história da humanidade um importante cenário para 

a representação das artes visuais, nomeadamente nas áreas expressivas da pintura e da 

escultura. Encontramos no mundo civilizacional um infinito número de registos 

baseados na interpretação da paisagem, quer seja “natural”, “rural”, “cultural” ou 

“urbana”, que contribuíram para a interpretação da sua história. Neste âmbito 

destacamos a representação de paisagens naturais bem características da pintura dos 

séculos XVI e XVII, nas obras do pintor flamengo Salomon Van Ruysdael (1600-1670), 

ou do pintor alemão Albrecht Altdorfer (1480-1538), assim como nos séculos XVIII e 

XIX nas obras dos pintores John Constable (1776-1837). Nos finais do século XIX e 

princípios do século XX o impressionismo continuou a explorar a paisagem natural 

enquanto cenário das suas narrativas plásticas, destacamos as obras dos pintores 

Camille Pisarro (1830-1903), e Claude Monet (1840-1926). A sua apreensão, 

representação, e interpretação têm como resultado interessantes exercícios de 

exploração do seu potencial imagético e da sua plasticidade relativamente à sua 
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materialidade e imaterialidade. Estes pintores encontraram na paisagem um complexo 

conjunto de elementos visuais uteis à construção e representação pictórica e à 

expressividade, tais como a composição, cor, textura, luz, sombra, assim como ao 

desenvolvimento dos seus percursos enquanto artistas plásticos, observando a paisagem 

enquanto experiência estética.  

Num outro domínio da expressividade, o da arquitetura e do urbanismo, a paisagem é 

considerada um “território” passível de intervenção tendo em vista o seu ordenamento e 

a melhoria da qualidade de vida. Estas áreas procuram na paisagem, à imagem da 

pintura, uma abordagem estética, e em particular observar as questões de funcionalidade 

e habitabilidade. A paisagem como património cultural encontra na arquitetura e no 

urbanismo meios para a sua sustentabilidade e preservação, observando-se uma 

diferente relação da que é estabelecida com a pintura, a da representação. O homem é, 

nas suas intervenções urbanísticas e arquitetónicas, simultaneamente “criador” e 

“protetor” de paisagens “rurais”, “culturais” e “urbanas”.  

Ainda observando o homem enquanto criador de paisagens, a arquitetura paisagista 

encontra nestas uma matéria-prima útil ao desenvolvimento do seu exercício 

deontológico. Tal como na arquitetura e no urbanismo, esta observa a paisagem e a 

natureza como objeto a intervir e preservar, ordenando-a e conferindo-lhe uma nova 

organização espacial.  

Encontramos nos domínios da fotografia e do cinema, desde meados do século XIX, um 

particular interesse pela paisagem, que, tal como a pintura, a explora enquanto cenário, 

observando e registando as suas inesgotáveis narrativas. Neste âmbito iremos adiante 

destacar e aprofundar a representatividade da fotografia na interpretação da paisagem 

urbana e dos seus lugares, nomeadamente no domínio da street photography, 

destacando alguns dos seus autores nos tempos da modernidade. 

Ao longo do presente capítulo considerámos importante realizar uma abordagem aos 

diferentes conceitos de paisagem nas perspetivas dos diferentes domínios científicos, 

observamos que, desde os finais do século XIX e ao longo do século XX, foi 

constituindo um crescente interesse para outros domínios contribuindo para o 

aprofundamento da temática, assim como para a necessidade em criar novos consensos 

interdisciplinares.  

Esta necessidade consensual sobre o conceito de paisagem, atendendo aos novos 

contextos ecológicos, sociais, culturais e patrimoniais do século XXI, é-nos referenciada 
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na obra “Filosofia da Paisagem - Uma antologia”
19

, de Adriana Veríssimo Serrão
20

. A 

autora refere que a paisagem tornou-se um conceito transversal, tendo atravessado um 

extenso e esgotado percurso ao longo do século XX, e exige, na atualidade, uma 

reflexão aprofundada, atribuindo à filosofia contemporânea a criação de uma “nova 

filosofia da paisagem”: “Provenientes da filosofia, mas também da geografia, da 

geografia cultural e da arquitetura paisagista, todos eles tratam a paisagem como 

realidade mista, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, e em articulação com a vida. 

Transitando do estatuto secundário de “panorama”, “vista” ou “enquadramento” - 

noções associadas a uma consideração pictórica e cenográficas - para uma conceção 

abrangente como lugar natural e espaço da vida humana, a categoria de paisagem tem 

vindo nas últimas décadas a solicitar à filosofia o repensar dos seus princípios e a 

redefinição de algumas da suas áreas: a ontologia, na determinação da essência e das 

qualidades intrínsecas da paisagem; a estética, quando atende aos diferentes modos de 

apreciação e valoração; e a ética, ao tomar posição sobre o sentido, as possibilidades e 

os limites do agir humano na natureza.”
21

. 

Concluímos, por último, que a definição dos diferentes conceitos de paisagem que 

observámos neste capítulo irão servir a abordagem que pretendemos realizar sobre a 

“paisagem urbana” na componente prática da presente tese. O Chiado será, num 

primeiro ciclo do projeto curatorial, um território e paisagem cultural e urbana a 

observar na perspetiva da street photography e dos seus autores, relativamente aos 

tempos da modernidade e da contemporaneidade, onde pretendemos incluir as 

perspetivas do fotógrafo Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, assim como dos 

participantes no workshop de fotografia visando perspetivar a sua contemporaneidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Obra publicada em 2011. 
20

 Adriana Veríssimo Serrão, Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, no domínio científico das Humanidades, Filosofia, Ética e Religião, assim com de Humanidades - Artes, 
autora de inúmeros capítulos, entre os quais “Pensar a natureza e trazer a paisagem à cidade”,   publicado na sua obra 
Psicologia Social e Imaginário, Lisboa, de 2012.  
21 Serrão, Adriana Veríssimo, Filosofia da paisagem- uma antologia, p. 21. 
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1.1. Paisagem natural, cultural e urbana 

 

Tendo anteriormente sido referidos alguns aspetos caracterizadores das paisagens 

“naturais”, “culturais” e “urbanas”, descritos nas abordagens às obras de filósofos, 

historiadores, e cientistas e investigadores, pretendemos agora perspetivar uma 

articulação entre estes três conceitos de paisagem.  

Na definição do conceito “paisagem cultural” devemos ter em conta a evolução do 

homem e a sua “apropriação” relativamente à natureza, assim como considerar a 

passagem da sua condição de nómada a sedentária. Este, tendo reunido as condições 

favoráveis à sua fixação, num determinado grupo e espaço territorial, criou condições de 

sobrevivência através de um processo de “domesticação” da natureza, transformando-a 

e criando novos territórios e paisagens. A ação do homem sobre a natureza transformou 

ao longo dos tempos, através de um processo de culturalização, a “paisagem natural” 

em “paisagem cultural”, causado pela ação política, económico-financeira e religiosa de 

um grupo sobre um determinado território. Existe nesta ação um “processo de 

socialização” com a paisagem, na qual são exercidas complexas relações grupais numa 

dimensão temporal, criando ciclos de transformação inscritos na história da civilização e 

da humanidade. Concluímos que ao conceito de paisagem cultural podemos associar um 

processo histórico de “apropriação” da natureza, que, visando a sua transformação, 

torna-se, na perspetiva de alguns investigadores, um “território cultural”. 

Reportando-nos aos finais do século XIX, observamos que a temática da “paisagem 

cultural” regista um crescente interesse face às significativas transformações das cidades 

e da sua vida urbana. As suas transformações socioculturais, decorrentes do período 

industrial, implicaram profundas transformações nos tecidos urbanos, tendo as cidades e 

as suas paisagens culturais assumido um protagonismo e despertado um particular 

interesse que se prolongou até à atualidade. 

A reflexão e o interesse sobre a paisagem cultural sobrepõe - se deste modo ao interesse 

pela temática da paisagem natural, intensamente explorada e esgotada nos séculos XVII 

e XVIII, pelos diversos domínios científicos, nomeadamente pela Geografia Cultural e 

da História Ambiental. Neste âmbito destacamos o “II Colóquio Ibero Americano - 

Paisagem cultural, património e projeto”, realizado em 2012 pela Unesco
22

, no qual se 

acentuou o atual interesse sobre a temática no âmbito da investigação científica a nível 

internacional. Neste colóquio foi construído um conjunto de instrumentos para o estudo 

                                                
22  Promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, no âmbito da comemoração dos vinte anos de 

inclusão da categoria de “paisagem cultural”, pela Convenção do Património Mundial da UNESCO, com o apoio da 
Universidade Politécnica de Madrid e Universidade Frederico II de Nápoles. 
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da “paisagem cultural”, relativamente à observação dos seus aspetos materiais e 

imateriais, assim como das significativas interações do homem com a natureza.  

As conclusões deste colóquio sugeriram a necessidade de uma atualização do conceito 

de paisagem cultural, sua categorização e classificação, tendo em conta as novas 

realidades culturais e as associações a outros domínios e tecnologias.  

Associando o conceito de paisagem cultural à urbanidade, encontramos nos ensaios da 

investigadora Maria Calado (1948)
23

 a definição de  “Paisagem urbana histórica” e  

“Paisagem histórica urbana”,   considerando a  “paisagem urbana” enquanto “realidade 

histórica”.  

O conceito de “paisagem cultural”, surge com o fenómeno da revolução industrial e as 

utopias urbanas do século XIX, que, tendo proporcionado o surgimento de novos 

conceitos sobre a urbanidade, assim como despertado interesses por parte de diversos 

domínios científicos, alargou a sua abrangência, tendo contribuído para a definição do 

conceito de “paisagem urbana”.  

O valor patrimonial das paisagens, quer seja de ordem cultural, económico e turístico, 

tem exigido um conjunto de medidas, tendo em vista a preservação da sua identidade 

enquanto conjunto, junto de diversas entidades. Existem na atualidade, por parte do 

estado, municípios e entidades privadas, uma preocupação em preservar estes conjuntos 

dada a sua importância para a identidade dos seus habitantes, assim como pela sua 

atratividade para os seus visitantes. A paisagem representa também um contributo para 

a economia local, sendo gerador de receitas para a sua sustentabilidade enquanto 

conjunto.  

Deste modo observamos programas e planos de ação e sensibilização tendo como 

objetivo a proteção dos “conjuntos paisagísticos”, junto da sociedade civil, e manifestos 

desta em sua defesa.  

Nesta perspetiva, e considerando o Chiado enquanto paisagem cultural e urbana de 

interesse público, a observar no projeto curatorial, pretendemos contribuir, através de 

um programa que incluirá as perspetivas da street photography e dos seus autores, 

apelando à sua conservação e preservação enquanto lugar e conjunto paisagístico. Ao 

perspetivar esta paisagem cultural e urbana através das interpretações de Joshua 

Benoliel e dos participantes no workshop de fotografia, pretendemos inscrever o Chiado 

enquanto conjunto patrimonial, preservando as suas memórias e salientando a sua 

                                                
23

 Maria Calado, foi Professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, onde coordenou a 

área científica das disciplinas de História e Teoria, desenvolve investigação nos domínios da arquitetura, urbanismo, 
história e património cultural, sendo autora de obras sobre estas temáticas. Colaborou em planos de salvaguarda do 
património de centros e áreas históricas (Lisboa) e foi distinguida com vários prémios.  
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atratividade enquanto lugar para a contemporaneidade. Esta paisagem, inserida num 

contexto urbano muito particular e específico, representa, para os seus visitantes, um 

referencial da identidade histórica, social, cultural e politica.  

 

1.2.A apreensão da paisagem 

 

 

“A envolvência do ser humano na natureza torna-o, desprovido de apoios 

sobrenaturalistas, solidário da mesma condição desse natural que não se 

limita a ver, a contemplar e fruir, mas de que é também parte essencial e de 

cuja condição partilha.”24 

Na medida em que a realidade humana e a natureza fazem parte de um mesmo universo, 

unívoco e indissociável, consideramos que, e sustentado pelas teorias apresentadas nos 

subcapítulos anteriores, o homem estabelece com o seu território um processo de 

apreensão, interpretação e representação, caracterizando a génese de uma paisagem e   

lugar.  

Tendo como objetivo primordial do projeto curatorial promover a experiência da 

paisagem urbana, sua interpretação e representação pela fotografia, observando as 

perspetivas de Joshua Benoliel e dos participantes no workhop de fotografia sobre o 

Chiado moderno e contemporâneo, considerámos importante aprofundar alguns aspetos 

teóricos assim como observar perspetivas num plano sensorial, úteis à apreensão e 

interpretação deste lugar.  

Os aspetos sensitivos a ter em conta na apreensão desta paisagem cultural e urbana, 

serão introduzidos no workshop junto dos seus participantes como base teórica, e úteis 

às suas representações fotográficas, com o contributo de teóricos e profissionais, tais 

como o professor Pedro Aboim e o fotógrafo Paulo Catrica, ambos convidados pela 

F.B.A.U.L. como orientadores desta componente prática do projeto curatorial.   

Nos subcapítulos anteriores realizamos diferentes abordagens aos significados e 

conceitos generalistas sobre paisagem, assim como em específico sobre os conceitos de 

paisagem cultural e urbana, observando as relações estabelecidas entre o homem e os 

territórios, e a sua capacidade em transformá-los e interpretá-los. A paisagem, como 

referido anteriormente, caracterizada pela sua materialidade e imaterialidade, existe 

também no seu processo de apreensão e interpretação, reunindo deste modo um carácter 

objetivo e subjetivo na perspetiva dos seus intérpretes e dos diferentes domínios 

                                                
24

 Serrão, Adriana Veríssimo, Filosofia e paisagem - aproximações a uma categoria estética, p. 8. 
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científicos e expressivos que a observam e estudam, tanto no domínio da exatidão como 

no sensorial.  

Neste âmbito destacamos a abordagem à perceção do homem sobre o seu território na 

obra “Discovering the vernacular landscape”25 de John Brinckerhoff Jackson (1909-

1996). Nesta é-nos proposto que façamos uma distinção entre a paisagem e a sua 

perceção, e que consideremos a existência de duas realidades distintas, uma objetiva, 

concreta e empírica, que é compartilhada tridimensionalmente, e uma subjetiva 

associada ao plano sensorial. Jackson considera que o homem, enquanto elemento 

integrante da natureza, distinto dos demais pela sua racionalidade e capacidade 

sensorial, é o único animal com capacidades percetivas no reconhecimento das 

paisagens e dos lugares. Para o autor, um território contextualizado numa realidade 

sociocultural desenvolvida contribui para a definição de paisagem ou lugar.  

Denis Cosgrove (1948-2008) refere, numa perspetiva semelhante à de Jackson, 

relativamente à relação que o homem estabelece com a natureza, que, sendo distinto 

desta, pela sua racionalidade e intelectualidade, confere-lhe a capacidade de 

simultaneamente a interpretar e de a transformar. Esta não existe por si mesma, mas 

resulta da sua apreensão e da ação cultural, e é produto de uma imaginação coletiva.  

Observando a paisagem enquanto território físico e objetivo, encontramos nas áreas da 

geografia, cartografia e topografia, importantes bases teóricas sobre a representação 

objetiva da sua materialidade relativamente à sua organização e fisionomia, suportadas 

por mapas, gráficos, entre outros registos caracterizados pelo rigor e precisão. Enquanto 

território da subjetividade podemos referenciar as representações pictóricas do domínio 

da produção artística, nomeadamente na pintura, fotografia, multimédia, entre outras 

áreas, registada na imaginação e criatividade humana e nos infindos exercícios da 

expressividade sobre a apreensão e interpretação da urbanidade.  

Destacamos, em ambos os registos interpretativos da objetividade e subjetividade da 

paisagem o significativo contributo para o estudo e compreensão da evolução natural, 

cultural e civilizacional da história natural e da humanidade.  

Nos processos de apreensão e interpretação de uma paisagem devemos ter em conta 

algumas metodologias uteis à sua análise: descritiva, sistémica e percetiva. Na análise 

descritiva devemos considerar apenas os seus aspetos visíveis e reais, estabelecer 

relações entre os seus aspetos espaciais, económicos e culturais na sua análise sistémica, 

e, por fim na percetiva, uma perspetiva individual ou coletiva, que inclui a experiência e 

os filtros culturais do individuo ou de um grupo específico.  

                                                
25

 A primeira publicação pela Yale University Press datada de 1984. 
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Considerando que a paisagem reúne em si um conjunto de elementos caracterizadores e 

uma complexidade de relações que se estabelecem numa dimensão espaciotemporal, 

deveremos ter em conta na sua análise percetiva os aspetos relacionados com a sua 

forma, função, estrutura e dinâmica. Relativamente à sua forma devemos analisar todos 

os elementos visíveis e materiais que a constituem, na sua função as atividades a que a 

paisagem esteja associada, na sua estrutura todas as conceções e funções associadas a 

um determinado momento histórico, e por fim a sua dinâmica que envolve as ações e 

transformações da paisagem numa dimensão temporal e histórica.  

Considerando a importância de todos estes aspetos na apreensão e interpretação da 

paisagem, e com o objetivo de complementar e orientar os participantes no workshop de 

fotografia do projeto curatorial sobre o Chiado moderno e contemporâneo, destacamos 

adiante alguns dos autores que encontraram na apreensão e interpretação da paisagem o 

seu objeto de estudo.   

Na área da interpretação objetiva da paisagem, referenciamos o contributo da 

cartografia para a sua compreensão e apreensão destacando o artigo da investigadora 

Ana Francisca de Azevedo26 (1968) - “Cartografia, arte e paisagem: o “espaço - entre” 

da melancolia”, no qual estabelece a relação entre a cartografia, a arte e a paisagem. 

Neste artigo a investigadora refere que o contributo da cartografia para a paisagem 

resulta da confluência entre a arte, a ciência e a tecnologia, enquanto importantes 

conjuntos de sistemas orientadores do nosso quotidiano.  

No âmbito da apreensão e perceção da “paisagem urbana” referenciamos as obras de 

Kevin Lynch (1918-1984) e de Gordon Cullen (1914-1994), que objetivando a cultura 

americana, apresentam metodologias de observação dos conjuntos paisagísticos visando 

a sua avaliação quantitativa.   

Na obra “A imagem da cidade”, publicada em 1959, Kevin Lynch apresenta um ensaio 

desenvolvido ao longo dos anos cinquenta sobre a paisagem urbana nos E.U.A., 

relativamente às cidades de Boston, Jersey City e Los Angeles. Observamos nesta uma 

abordagem aos processos e metodologias que visam a descrição fisionómica das cidades 

através dos seus referenciais arquitetónicos, urbanísticos e vivenciais. Lynch utiliza, 

enquanto metodologia e registo interpretativo, a fotografia dos diferentes lugares 

urbanos, assim como inquéritos realizados junto da população sobre os seus referenciais 

urbanos, tendo como objetivo a caracterização das paisagens urbanas e suas 

particularidades no plano das suas componentes materiais e imateriais: “ Os elementos 

                                                
26

 Ana Francisca de Azevedo, Professora Auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, integra 

o Departamento de Geografia e é investigadora integrada do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e 
membro da Rede Internacional de Pesquisa - Imagens, Geografias e Educação.   
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móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas atividades, são tão 

importantes como as suas partes físicas e imóveis (…) Não somos apenas observadores 

deste espetáculo, mas sim parte ativa dele (…) Na maior parte das vezes, a nossa 

perceção não é íntegra…quase todos os sentidos estão envolvidos e a imagem é o 

composto resultante de todos eles.”
27

 . 

Considerando o autor que a paisagem é simultaneamente identidade, estrutura e 

significado, Lynch pretende estudar a “imagem mental” ou a apreensão que os cidadãos 

têm relativamente às cidades que habitam, e, reconhecendo as suas particularidades, 

“construir” uma estrutura coerente e consequentemente uma identidade.  

Numa perspetiva similar, Gorden Cullen, na sua obra “A paisagem urbana”, publicada 

em 1959, define alguns instrumentos de avaliação dos lugares urbanos, de forma a 

permitir a sua análise e compreensão. Este define, nos anos sessenta, a paisagem urbana 

enquanto modo de organizar e tornar coerente visual e esteticamente um determinado 

“ambiente urbano”, através de uma relação emocional que se estabelece com o seu 

intérprete. Este conceito influenciou significativamente a perspetiva dos arquitetos e 

urbanistas da época relativamente às paisagens urbanas e suas intervenções enquanto 

agentes “transformadores” e “criadores” de paisagens.  

Na estruturação deste conceito Cullen recorre a três fatores de análise: ótica, local e 

conteúdo. Nesta perspetiva podemos analisar um ambiente urbano e sua paisagem, num 

primeiro momento através da sua visão serial e perceções sequenciais dos seus lugares 

(rua, pátio, entrada, outros aspetos), num segundo momento as reações do observador 

relativamente à sua posição, e num terceiro momento os elementos que contribuem para 

a sua construção (cor, texturas, escalas, outros).  

Ainda na perspetiva da interpretação objetiva da paisagem, destacamos os trabalhos 

apresentados pelos investigadores David Leslie Linton (1906-1971), K. D. Fines (1930), 

e B.C. Wallace (1974), em 1968, que avaliam as paisagens através da comparação de 

fotografias e a realização de inquéritos.  

O investigador K. D. Fines define uma metodologia
28

 específica ao contabilizar os 

aspetos visuais e estéticos das paisagens no Reino Unido, atribuindo-lhes uma nota 

quantitativa e classificando-as numa escala de “espetaculares” a “feias”.  

Observando o carácter subjetivo de paisagem, destacamos de novo Georg Simmel, que, 

observando as capacidades sensoriais e percetivas do homem, e tendo a paisagem 

                                                
27

  Lynch, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, p. 9 e 10. 
28

 Ver também a obra do mesmo autor Critique of K. D. Fines: Landscape evaluation. A research project in East 

Sussex, de 2007. 
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natural como objeto de estudo, apela, numa primeira análise aos seus “elementos 

visíveis”, e numa segunda análise ao seu enquadramento e contextualização no espaço e 

no tempo: “Antes de mais, que os elementos visíveis num local da terra sejam natureza, 

porventura com obras humanas que nele se enquadram, e não arruamentos com 

armazéns e automóveis, tudo isso ainda não faz desse lugar uma paisagem. Por natureza 

entendemos o nexo infindo das coisas, a ininterrupta parturição e aniquilação das 

formas, a unidade ondeante do acontecer, que se expressa na continuidade da existência 

espacial e temporal.”
29

. A interpretação subjetiva da paisagem, na sua dimensão 

espaciotemporal, condiciona, na perspetiva de Simmel, a existência de uma “realidade 

invisível” associada ao caráter subjetivo dos seus intérpretes e dos seus filtros sensoriais 

e culturais. Simmel distingue claramente os aspetos materiais e imateriais a analisar na 

apreensão e interpretação de uma paisagem, num processo que deve observar os seus 

aspetos formais, dinâmicas e efemeridades.  

A subjetividade inerente à interpretação da paisagem apresenta, na opinião destes 

pioneiros autores, uma forte componente estética, útil à reflexão e criação de novos 

conceitos e áreas do conhecimento, destacando neste âmbito as disciplinas da “filosofia 

da paisagem” e da “filosofia da arte”.    

Na pioneira obra “A estética da paisagem”, de Fréderic Paulhan (1856-1931), publicada 

em 1913, o autor encontra na representação pictórica da paisagem natural um apelo à 

sua compreensão no contexto da filosofia da arte, para este autor o artista utiliza a 

natureza como matéria-prima na construção e conceção do mundo. 

Na antologia de José María Sánchez de Muniaín y Gil (1909-1981) - “A estética da 

paisagem natural”, publicada em 1942, a paisagem encontra-se associada à beleza e à 

experiência espiritual, a apreensão do belo na paisagem é um “instrumento” de 

“bondade divina” e um exercício de “elevação espiritual”, a sua beleza é descoberta na 

relação entre a razão e o sentimento. O autor propõe a análise de sete “componentes 

estéticas” essenciais ao processo de apreensão da paisagem enquanto realidade estética: 

luz, cor, grandeza, figura, movimento, a vida e o cultivo.    

Numa mesma abordagem à dimensão estética da paisagem e sua apreensão e 

interpretação, Rosário Assunto (1915-1994) refere que existe um “sentimento estético” 

relativamente e aos seus aspetos físicos e sensoriais, quer sejam a luz, a cor, os cheiros, 

os sons ou as temperaturas. Estes vários componentes que caracterizam a paisagem 

constituem uma agradável realidade, a qual denomina de “sentimento vital”, e que 

conquista um importante espaço na vida do homem, referindo que existe 

                                                
29 Simmel, Georg, A filosofia da paisagem, p.7. 
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simultaneamente uma dimensão temporal e intemporal na paisagem, estas reúnem em si 

o passado, presente e futuro numa só infinidade do tempo natural.  

Para Paolo D´Angelo (1956) a paisagem é considerada uma “realidade estética”, onde 

esta e o “lugar” partilham um mesmo espaço entre a arte e a natureza.  

O autor refere que o lugar reúne em si uma componente estética intrínseca e, não se 

resumindo a um elemento meramente territorial, é portador de uma singularidade que o 

distingue dos demais, e, apelando à existência de inúmeras paisagens numa só 

paisagem, compara-a à multifacetada personalidade do homem. Para D´Angelo, a 

“identidade estética” de uma paisagem é constituída pela sua natureza, cultura e história, 

e perante a inexistência de um destes elementos caracterizadores não existe espaço para 

a paisagem ou lugar.  

Numa perspetiva contemporânea sobre a interpretação subjetiva da paisagem 

encontramos, no trabalho de investigação de vários autores, uma abordagem incisiva á 

sua apreciação estética, e aos seus atributos e contributos para a construção de uma 

“identidade estética” dos seus lugares. Segundo Adriana Veríssimo Serrão (1951): “O 

elemento referencial ao observador resguarda a especificidade da natureza-paisagem 

distinguindo-a das noções científicas - "o ambiente é um facto físico, que pode ser 

descrito cientificamente; a paisagem um fenómeno percetivo que entra no âmbito das 

experiências estéticas", resultando essencial, mesmo no quadro da proteção da natureza, 

manter o elemento estético, tornando-se inútil falar de paisagem quando as duas noções 

se confundem. Sendo o aspeto estético um ingrediente da coesão desta identidade, a 

paisagem coincide com "a identidade estética dos lugares."
30

. 

A relação identitária do sujeito com a urbanidade encontra-se descrita no artigo 

publicado “Eu e o outro naquela cidade”
31

 da autoria de Pedro Janeiro
32

 (1964): “ (…) 

apesar das representações de um e de outro serem diversas ainda assim estão 

“copresentes” ao objeto que as admite (…) que é permissivo a ambas. É essa copresença 

perante o objeto que faz do mundo “o campo da nossa experiência” (onde) nós somos 

apenas uma visão do mundo (…) os seus objetos coincidem no tempo (…) são 

contemporâneos, e constituem a identidade de ambos enquanto sujeitos inalienáveis do 

mundo e, também, de si próprios.“.
33

 

                                                
30 Serrão, Adriana Veríssimo (coordenação de), Filosofia da Paisagem -uma antologia, p. 93. 
31

  “Arte Teoria- 10”, Lisboa, Ed. F. B.A.U. L., Revista do curso de mestrado de teorias da Arte, 2007, p.165-176. 
32

 Mestre em Cultura Arquitetónica Contemporânea e Construção, Doutorado em Teoria da Arquitetura, pela 

Universidade Técnica de Lisboa. 
33

 Janeiro, Pedro in, Revista Arte Teoria nº10, p. 169. 
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Observamos após o período industrial do final do século XIX, e no decorrer do século 

XX, a transformação massiva dos territórios pelo homem com a criação e expansão de 

novos meios urbanos. O aumento demográfico em algumas regiões da Europa e do 

mundo, assim como a inovação tecnológica e científica, fomentaram significativamente 

a expansão das cidades, e a criação de novas urbes. A construção de novos lugares e 

paisagens urbanas despertaram o interesse em diversos domínios científicos e áreas 

disciplinares, contribuindo para a definição de novos conceitos específicos sobre a 

paisagem. Referimo-nos aos domínios da sociologia, antropologia, geografia, e 

arquitetura, entre outras áreas que encontraram na paisagem um dos seus objetos de 

estudo, e que, tendo como objetivo a definição da sua especificidade, têm-se revelado 

úteis à sua categorização, preservação e proteção.  

A definição dos conceitos ou categorização das paisagens enquanto “naturais”, “rurais”, 

“culturais” e “urbanas” derivam das inúmeras abordagens e reflexões realizadas por 

estas áreas, numa perspetiva interdisciplinar ou específica, contribuindo para a riqueza e 

diversidade relativamente à teorização das temáticas. A importância da paisagem 

enquanto “identidade”, atribuída ao longo do século XX, define-a na atualidade 

enquanto especificidade, e de interesse transversal. 

Pretendeu-se, com a definição destas novas especificidades, “categorizar” e atribuir uma 

“identidade”, assim como proteger a paisagem enquanto “património”.  

A necessidade de proteção da paisagem, independentemente da sua natureza, “natural” 

ou “cultural”, prende-se, como anteriormente referimos, com a preservação de um 

complexo conjunto de elementos importantes à identidade de uma realidade individual e 

grupal. Torna-se deste modo importante preservar a sua complexidade, a diversidade e a 

riqueza dos conjuntos tendo em vista a relação dos indivíduos e grupos com a sua 

identidade patrimonial, observando as suas dimensões históricas, sociais, culturais, 

espaciais e temporais.  

Nesta relação identitária, consideramos que o processo de apreensão e interpretação de 

uma paisagem apela a uma experiência individualizada sobre um determinado espaço, 

território ou lugar, numa dimensão temporal, e a uma proximidade do intérprete com as 

memórias do seu passado e as efemeridades do seu presente, e que, na complexa 

interação destas realidades favorece a interpretação imaginária das realidades invisíveis.  

O caráter subjetivo da interpretação sobre as paisagens urbanas, reflete-se nas inúmeras 

narrativas criadas sobre os seus lugares, no processo de “visitação” e “revisitação”  

pelos seus  intérpretes,  tendo contribuído ao longo dos tempos para a criação de 
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identidades individuais e coletivas, e consequentemente para o seu interesse e  

valorização enquanto património.  

Concluímos que o século XX representou um importante período de análise e reflexão 

sobre o processo de apreensão e interpretação das paisagens, considerando as inúmeras 

perspetivas dos autores e dos diferentes domínios científicos, e observando a sua 

materialidade e imaterialidade através de uma experiência do foro sensorial e emotivo, 

tendo fomentado a imaginação e criatividade junto dos seus intérpretes.  

Encontrámos nas diferentes representações das paisagens, enquanto produto das suas 

apreensões e interpretações, as perspetivas individualizadas dos seus intérpretes 

materializadas sob diferentes suportes, úteis às suas “reinterpretações” por parte do 

público, e neste âmbito pretendemos inclui-las no projeto curatorial que iremos 

descrever no segundo e terceiro capítulos da presente tese. A obra de Joshua Benoliel e 

os trabalhos fotográficos dos participantes no workshop de fotografia sobre o Chiado 

moderno e contemporâneo, irão servir de bases documentais tendo em vista a sua 

contextualização no espaço e no tempo, assim como apoiar as experiências e 

interpretações do público com o objetivo de valorizar esta paisagem cultural e urbana.  

Tendo em vista o desenvolvimento de um projeto curatorial
34

, no qual pretendemos 

caracterizar a génese da paisagem urbana de Lisboa, e em específico do Chiado 

enquanto lugar urbano de referência, na perspetiva da street photography e seus autores, 

considerámos que a observação dos processos de apreensão, interpretação e 

representação deste “território” tornam-se-iam úteis às relações de proximidade que 

pretendemos estabelecer no workshop de fotografia
35

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Ver capítulos 2 e 3 da presente tese de doutoramento. 
35

 Ver subcapítulo 3.1. da presente tese de doutoramento.  
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1.3. A experiência da cidade e do lugar  

 

“As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda 

que o fio condutor do seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam 

absurdas, as suas perspetivas enganosas, e que todas as coisas escondam 

uma outra coisa.”36 

 

Tendo sido observado anteriormente a importância da cidade e dos seus lugares na 

definição dos conceitos de “paisagem cultural” e de “paisagem urbana”, assim como do 

seu crescente interesse pelas diversas áreas do conhecimento científico, é nosso objetivo 

abordar, neste subcapítulo, a relação que tem sido estabelecida entre o homem e a 

cidade e seus lugares, enquanto seu criador e usufruidor. Neste âmbito pretendemos 

perspetivar a sua experiência nos domínios da filosofia, antropologia, arquitetura, 

sociologia, entre outros.  

Tendo como um dos objetivos do projeto curatorial, proporcionar a experiência do lugar 

urbano, e em específico sobre o Chiado, em Lisboa, considerámos realizar uma breve 

abordagem sobre as perspetivas teóricas de alguns autores relativamente à experiência 

que as cidades e seus lugares têm proporcionado desde o seu período clássico até à 

contemporaneidade.  

Esta abordagem pretende complementar as anteriores, e ancorou o projeto curatorial, 

quer na conceção do seu programa, quer na produção do evento expositivo na Galeria 

da F.B.A.U.L.. 

Observando que o Chiado, enquanto conjunto paisagístico, continua a exercer 

atratividade junto dos fotógrafos e do público enquanto espaço experiencial, pela sua 

génese e características únicas, considerámos a importância em o relacionar com as 

outras abordagens teóricas, generalistas, relativamente à experiência que a sua 

urbanidade proporciona. Na abordagem à cidade e ao lugar enquanto espaço 

experiencial, destacamos alguns teóricos que em diferentes épocas selecionaram a 

“urbanidade” enquanto objeto de estudo e de reflexão tais como: Platão (427 A.C.), 

Aristóteles (322 A.C.), Georg Hegel (1770- 1831), Ortega y Gasset (1883-1955), 

Leonardo Benevolo (1923), Henri Lefebvre (1901-1991), Marc Augé (1935), Le 

Corbusier (1887-1965), Fernando Chueca Goitia (1911-2004), e Gonzalo Gualis (1940), 

entre outros.  

                                                
36

 Calvino, Italo, As cidades invisíveis, p.44. 
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Numa primeira abordagem ao domínio da filosofia e dos seus autores clássicos, 

encontrámos as abordagens pioneiras à paisagem urbana e seus lugares através das 

reflexões críticas de Platão (427 a.C.-347 a.C.) sobre o conceito de “cidade ideal” em 

“Timeu e Crítias”
37

 e “República”
38

, e a  utilização da  constituição política das cidades 

gregas tendo como objetivo a caracterização das cidades. 

Para Hegel, sendo o lugar um espaço de reflexão útil à filosofia, o filósofo é responsável 

pela interpretação do “real” e “racional” relativamente ao “espaço” e “vida urbana”.  

Para Ortega y Gasset, a cidade, de natureza abstrata e artificial, é uma “criação 

humana”, e, comungando da mesma opinião, a de Gonzalo Gualis, é um arquétipo da 

transformação humana sobre uma paisagem natural: “A cidade é uma porção de 

território no qual foram modificadas as condições naturais originárias.”
39

. 

Na perspetiva da arquitetura e do urbanismo relativamente à experiência da paisagem 

urbana e seus lugares, encontramos os testemunhos dos arquitetos Leonardo Benevolo  

e Le Corbusier, e do teórico urbanista Fernando Chueca Goitia.  

O arquiteto Leonardo Benevolo, refere, na sua obra “A cidade e o arquiteto”, publicada 

em 1972, o termo “arqueologia da cidade”, à relação da sua estrutura física com a 

sociedade, concluindo que o “cenário físico de uma sociedade é mais duradouro do que 

a própria sociedade”
40

. 

O arquiteto Le Corbusier define que o arquiteto é um filósofo da cidade, este observa a 

relação entre o habitante e o seu habitat urbano registando os seus ciclos, apresentando- 

se como criador de relações humanas através de um projeto estético e funcional. A 

cidade, para Corbusier, é uma realidade estética e funcional.  

Na obra “Breve história do urbanismo”, publicada em 2010, de Fernando Chueca 

Goitia, é-nos referido que “a cidade não consiste em ser estrutura, nem em ser alma 

coletiva, consiste noutra coisa cujo ser é histórico” referindo que “acontece com a 

cidade o mesmo (…) com a pessoa humana, que é sempre a mesma e nunca é a 

mesma”, para este autor existem “várias cidades” numa mesma cidade.  

No âmbito da filosofia e da antropologia contemporâneas, e perspetivando a 

representatividade das paisagens urbanas e lugares urbanos enquanto campos 

                                                
37

 Escrito muito provavelmente depois da terceira viagem à Sicilia, depois de 360 a.C., como refere Nicola Abbagano 

na História da Filosofia (1º volume).   
38  Escrito no século IV a.C., é uma obra pioneira sobre a cidade e a sua organização social e política, onde o autor 

idealiza uma cidade regida por filósofos, que representam a racionalidade e o domínio sobre o egoísmo pessoal, onde 
os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses pessoais. 
39

 Gualis, Gonzalo, Teoria Del Arte I, p.150. 
40

 Benévolo, Leonardo, A cidade e o arquiteto, p. 15. 
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experimentais úteis à sua deontologia, destacamos algumas das obras do filósofo e 

sociólogo Henri Lefebvre e do etnólogo e antropólogo Marc Augé.  

Henri Lefebvre, sendo um critíco de referência da cidade na contemporaneidade, reflete 

sobre a importância dos lugares urbanos e as relações sociais que se estabelecem na vida 

quotidiana, em algumas das suas obras mais emblemáticas, tais como “ Critique de la 

vie quotidienne”, publicado de 1958 a 1981, “La production de L´espace” (1974) e “O 

direito à cidade” (1968). Nesta última obra, Lefebvre destaca a importância da filosofia 

na teorização dos conceitos relativamente à cidade e às suas paisagens: “A vila e a 

cidade não foram para os filósofos e para a filosofia uma simples condição objetiva (…) 

Os filósofos pensaram a cidade: transportaram a vida urbana para o terreno da 

linguagem e do conceito.”
41

. 

O autor coloca, no contexto rural e urbano, a questão do trabalho e da sua componente 

sociológica, estabelecendo uma correspondência entre o trabalho “material” e 

“intelectual”, e a correspondência com o caráter “natural” e “espiritual”. Para Lefebvre 

o trabalho intelectual pertence ao domínio urbano, e, atribuindo-lhe as funções de 

organização e de gestão politica e militar, considera a cidade enquanto espaço de 

teorização do conhecimento: “(…) a separação entre Physis e Logos, entre a teoria e a 

prática, e na prática, as separações entre praxis (ação entre os grupos humanos), poiesis 

(criação de obras) e teknê (atividade munida de técnicas e orientada para os produtos) 

(…) A cidade (…) relaciona-se com as imagens do esforço, da vontade, da 

subjetividade e da reflexão (…) A filosofia nasce, pois, da cidade com a divisão do 

trabalho e as suas múltiplas modalidades. “
42

. 

Identifica ainda a cidade com o domínio do logos, da razão e da sua própria organização 

física, social e política, referindo- se à mesma enquanto “sede do logos perante o qual 

todos os cidadãos são iguais”, sendo ao mesmo tempo política e democrática
43

. 

Exemplificando a organização espacial da cidade grega, que é o reflexo da organização 

do pensamento filosófico da época, Lefebvre, baseando-se nas obras dos filósofos 

clássicos e referindo-se ao logos, e vinculando a cidade à filosofia, estabelece um 

diálogo entre os conceitos de “filosofia da cidade” e de “urbanismo”, e associa-os ao 

estudo da cidade numa perspetiva racionalista enquanto estrutura social e cultural.  

A definição do conceito específico de “lugar antropológico” encontra na obra “Não-

lugares, introdução a uma antropologia da sobremodernidade”
44

 de Marc Augé,  uma  

                                                
41

  Lefebvre, Henri, O direto à cidade, p. 39. 
42

   Ibid., p. 40 - 41. 
43

  Neste sentido a cidade é observada enquanto espaço de liberdade individual. 
44

  Obra publicada em 2012. 
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densa  componente etnográfica: “ O lugar comum ao etnólogo e àqueles dos quais fala 

é, precisamente, um lugar: o que ocupam os indígenas que aí vivem, que aí trabalham, 

que o defendem (…) mas nele detetam também o traço das potências ctónicas ou 

celestes, dos antepassados ou dos espíritos que povoam e animam a sua geografia 

intíma.” 
45

. Para Marc Augé o lugar é um espaço comum, coletivo, e relacional do eu 

com os outros, num plano sensorial, onde se observam as transformações das realidades 

individuais e coletivas: “O lugar consuma-se através da palavra, da troca alusiva de 

certas senhas, na conveniência e na intimidade cúmplice dos locutores.”
46

.  

O “lugar antropológico” para este pensador apresenta em oposição ao “não lugar”, uma 

dimensão histórica, identitária e relacional, no qual o indivíduo cria um profundo 

enraizamento, estabelecendo uma organização social, política e religiosa.   

A definição de “não lugar” de Marc Augé, encontra-se associada à sociedade 

contemporânea, globalizada, tecnologicamente avançada, e caracterizada pelos 

processos de industrialização e urbanização, que transformaram a morfologia das 

grandes cidades e dos seus lugares e associaram forçosamente o individuo à mobilidade, 

à viagem e ao anonimato. Os “não lugares”, profundamente codificados, representam 

espaços urbanos onde na realidade ninguém habita ou faz parte, e sem qualquer 

dimensão relacional, histórica ou identitária.    

Para Lefebvre e Augé, existe um particular interesse em atualizar conceitos 

relativamente à cidade e à experiência que esta proporciona junto dos seus habitantes e 

visitantes, assim como definir as suas particularidades, observando a sua atratividade e 

especificidade. Encontramos na obra “La prodution de l´espace”, de Lefebvre, a 

definição desta especificidade, em que o lugar é descrito pelo seu carácter físico, mental 

e social, os três elementos essenciais à definição do seu gene próprio ou genius loci : “É 

quando o espaço social se deixa de confrontar com o espaço mental (definido pelos 

filósofos e matemáticos), como espaço físico (definido pelo prático-sensível e pela 

perceção da “natureza”), que a sua especificidade se revela.”
47

.  

O gene próprio de um lugar, segundo Lefebvre, define a sua atratividade perante o 

indivíduo, que, através da observação das suas dimensões relacionais, identitárias e 

históricas, o experiencia e consequentemente apreende e interpreta. Deste modo os 

aspetos sensitivos, emotivos e espirituais encontram-se associados à experiência do 

                                                
45

  Augé, Marc,  Não – lugares, introdução a uma antropologia da sobremodernidade,  p. 41. 
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lugar e à procura do seu genius loci
48

: “No que se refere ao genius loci, Michele 

Maffesoli (1944) destaca que é a atmosfera do lugar, dada pela sua vivência emocional, 

que os transforma em lugares conhecidos. É desse ponto de vista que Maffesoli vê 

delimitados os lugares: a partir das práticas e apropriações das “comunidades estéticas”, 

mesmo que momentaneamente. Uma vez delimitados, esses lugares tornam-se 

emblemáticos da cidade e para as comunidades, pois servem de fonte para a banalidade 

da vida quotidiana e aos momentos de identificação, de encontro, de contacto direto 

com o próximo e no presente.”
49

. 

Stephen Reckert (1923-2013) destaca a importância da cidade enquanto espaço de 

aprendizagem, e salienta o seu carácter educador e pedagógico. No ciclo de 

conferências sob o tema “O imaginário na cidade”
50

, tendo apresentado  a comunicação 

“O signo da cidade”,  destaca-se a importância da   dimensão espaciotemporal da cidade 

e o seu papel pedagógico: “(…) é possível focar a cidade sincronicamente, no espaço ou 

diacronicamente no tempo (…)”, enquanto entidade protetora e com caráter pedagógico: 

“(…) enquanto ambiente que protege e favorece o crescimento e a aprendizagem (…) 

enquanto estímulo da criatividade adquirida mediante um contacto intenso com pessoas 

e ideias muito mais variadas do que seria possível no meio acanhado que é uma vila ou 

aldeia de província.”
51

.  

Numa breve abordagem à experiência da cidade relativamente à sua dimensão 

espaciotemporal, Reckert refere a relação temporal que é estabelecida do seu presente e 

futuro com o seu passado, sugerindo, entre a “lembrança” e a “esperança”, uma 

“revisitação” numa dimensão sagrada e celestial: “ (…) caráter sagrado de que ela se 

reveste como sítio do templo, sede do respetivo culto, umbigo do mundo, lugar onde o 

deus desceu do céu ou donde regressou a ele.“
52

. 

Numa outra perspetiva, alguns autores definem a cidade enquanto espaço privilegiado 

para a experiência das emoções e da afetividade, um campo sensorial a ser explorado no 

âmbito social e espiritual, segundo Julieta Leite
53

 e Fabio La Rocca: “Segundo 

                                                

48 Encontramos nas obras de Christian Norberg-Schulz (1926-2000) referências ao termo génius loci,  aplicando-o  à 
arquitetura, em The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past 
Environments. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.  
49  Leite, Julieta; Rocca, Fabio La, Formas e interfaces do urbano: sentido do lugar na cidade pós 

moderna, p. 6. 
50

 Comissariado pela Fundação Calouste Gulbenkian em 1986. 
51

 Reckert, Stephen in AAVV, O imaginário na cidade- Colóquio, p. 19. 
52

  Ibid., p. 22 - 23. 
53 Julieta Leite, investigadora e membro do GRETECH (Groupe de Recherche sur la Technique et le Quotidien) da 

Universidade de Sorbonne, em Paris. É autora de diversas publicações : (in)formações espaciais: que interface entre 
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Maffesoli (1990), a cidade é caracterizada por ser um espaço sensível, essencialmente 

relacional, onde circulam as emoções, os afetos e os símbolos partilhados 

coletivamente. As emoções da vida social ou da vida espiritual se associam intimamente 

às dimensões do espaço vivido…”
54

.  

Considerando que as cidades têm proporcionado experiências diversificadas e 

multifacetadas ao longo dos tempos, dadas as transformações das suas realidades 

materiais e imateriais, concluímos que as dimensões experienciais se diferenciam de 

acordo com a dimensão temporal. Estas experiências, sendo únicas e irrepetíveis, 

proporcionadas pelas complexas relações que se estabelecem num determinado espaço e 

tempo, são contributos para a construção de uma identidade para as cidades enquanto 

paisagens culturais e urbanas.  

Tal como ocorrido no século XIX, observamos profundas transformações nas cidades 

contemporâneas, agora pontuadas pelos fenómenos de descaracterização física e cultural 

da globalização, assim como pelo predomínio dos interesses económicos e políticos. 

Paula Cristina Pereira (1967) refere o abandono, a decadência e a homogeneização 

observada nas cidades contemporâneas têm colocado em causa a identidade dos seus 

“lugares”: “Mas a cidade é hoje a medida do nosso défice de desenvolvimento humano, 

o seu coração, agora, transformou-se um lugar de abandono a todos uns fantasmas ou 

num mercado de serviços que continuamente se reciclam de acordo com interesses 

económicos, rasgando-lhe a alma. O que se esperava teatro de vida comunitária é o 

palco de todos os géneros de conflitos.”
55

. 

Numa perspetiva sociológica sobre a atualidade encontramos o fenómeno da 

multiculturalidade, que regista um corte epistemológico da cidade contemporânea com a 

cidade moderna monocultural: “ A cidade contemporânea é, de facto, lugar privilegiado 

de um mundo mediatizado, mas é também lugar de novas experiencias: a cidade 

monocultural deu lugar à cidade da diversidade, da multiculturalidade, e à cidade de 

todos os sentidos que transcendem a ordem divina, a metafisica moderna e a 

territorialidade como até ai a conhecíamos” 
56

.  

A cidade contemporânea enfrenta deste modo novos desafios na relação que deve 

estabelecer entre o seu passado e presente, e a construção do seu futuro, preservando as 

suas memórias à manutenção da sua atratividade enquanto espaço único, referencial e 

                                                                                                                                          

flânerie como uma experiência espacial na metrópole do século XIX e no ciberespaço do século XXI; Revista da 

Famecos, Nº30. Porto Alegre, 2006, pp.99-104. 
54 Leite, Julieta; Rocca, Fábio La, Artigo - Formas e interfaces do urbano: sentido do lugar na cidade 

pós moderna in Revista Contemporânea, p. 6. 
55 Pereira, Paula Cristina, Condição humana e condição urbana, p. 18. 
56 Ibid, p. 31. 
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experiencial: “A perda do centro vivencial é ela mesma, regra geral, uma metáfora da 

perda íntima e irrecuperável sofrida por quem a lamenta, e causada pela mudança que o 

tempo operou tanto nele como no tal centro.”
57

.  

Reportando-nos ao Chiado contemporâneo, objeto de estudo do projeto curatorial, 

registamos neste as transformações da cidade contemporânea, tal como menciona Paula 

Cristina Pereira, que, embora continuando a considerar a sua atratividade enquanto 

lugar urbano na contemporaneidade, regista alguma descaracterização física e cultural.  

A importância da cidade na atualidade, enquanto território da diversidade e de relação 

com os outros, foi assinalada na apresentação da “Carta Mundial pelo Direito à 

Cidade”
58

, em  2004 pela O.N.U., no Fórum Social das Américas, em Quilo: “As 

cidades são, potencialmente, territórios com grande riqueza e diversidade económica, 

ambiental, politica e cultural e o modo de vida urbano interfere diretamente sobre o 

modo como estabelecemos vínculos com os nossos semelhantes e com o território.”
59

.  

Considerando os fenómenos de descaracterização física e cultural nas cidades 

contemporâneas, e a importância dos lugares urbanos enquanto riqueza, diversidade, e 

identidade, pretendemos perspetivar o Chiado moderno e contemporâneo, através da 

obra do fotógrafo de Joshua Benoliel e das experiências individuais dos participantes no 

workshop de fotografia, e simultaneamente proporcionar as interpretações do público 

residente e visitante, estabelecendo diálogos nas suas dimensões temporais, e 

valorizando-o enquanto paisagem cultural e urbana da modernidade e da 

contemporaneidade.   

Atendendo à “Carta Mundial pelo Direito à Cidade”, que destaca a importância dos 

“territórios urbanos”, relativamente à sua riqueza, diversidade, e vínculos que 

estabelecemos uns com os outros e com o próprio território, consideramos que o 

Chiado, enquanto território de referência urbana, merece um projeto curatorial que o 

enfoque enquanto espaço com uma identidade única, o interprete e valorize. 

 

 

 

 

 

 

                                                
57

 Ibid., p. 20. 
58 Ver em http://5cidade.files.wordpress.com/2008/04/carta_mundial_direito_cidade.pdf/, 23/05/14 
59  Ver Carta Mundial pelo Direito à Cidade, O.N.U., p.51. 

http://5cidade.files.wordpress.com/2008/04/carta_mundial_direito_cidade.pdf/
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1.3.1. O imaginário da cidade e do lugar urbano 

 

Tendo sido o Chiado, em Lisboa, selecionado enquanto lugar urbano, cenário e espaço 

de ação inspirador à criação de narrativas plásticas e literárias, a perspetivar no projeto 

curatorial, a interpretar no segundo e terceiro capítulos da presente tese, considerámos 

importante realizar uma abordagem à questão do imaginário sobre a urbanidade, e em 

especifico sobre Paris e Lisboa, que, dada a dimensão poética e literária destas 

paisagens culturais e urbanas, e suas particularidades e similitudes, para além do seu 

valor patrimonial, justifica a sua integração no projeto curatorial. 

A questão do imaginário, relativamente à paisagem urbana, e sua expressividade poética 

e literária, foi a temática do colóquio “O imaginário da cidade”, realizado em Lisboa, 

em 1985, no qual a cidade de Lisboa foi contextualizada numa perspetiva histórica do 

seu passado, presente e futuro, selecionou esta e outras cidades, nomeadamente Paris, 

como base de reflexão sobre os conceitos de cidade “real” e “imaginária”.  

Para Stephen Reckert, um dos oradores do referido colóquio, estas e outras cidades 

reúnem em si uma dimensão poética e literária, referindo que elas existem no 

imaginário de alguns autores: “Paris de Baudelaire”, “Manhatan de Walt Whitman”, 

“Lisboa de Fernando Pessoa”,  “Alexandria de Konstantino Kaváfis”,  ”Trieste de James 

Joyce”,  e a “Barcelona de João Cabral”. As womancitys, criadas e caracterizadas pela 

subjetividade dos seus autores, representam as diferenciadas experiências e 

interpretações individualizadas sobre as paisagens urbanas, em contextos socioculturais 

e espaciotemporais distintos.  

Reportando-nos à Lisboa de oitocentos, a questão do imaginário na cidade foi 

referenciada neste colóquio pela escritora Teolinda Gersão ao abordar os significados de 

cidade “real” e “imaginária”, destacando a importância do cataclismo de 1755, em que 

“emergem” duas “novas cidades”, a “cidade real” do futuro, relativa à sua reconstrução 

física no conceito de modernidade urbanística, e a cidade “imaginária” do passado, que 

recorre às memórias da sua existência medieval.  

Este fenómeno interpretativo da paisagem urbana sobre Lisboa, que perspetiva o seu 

passado e futuro em pleno século XVIII, encontra-se referenciada na obra a “Verdade 

vindicada” (1756), de José Acúrcio Tavares: “Bem conheço que o medo altera os 

objetos (…) perdendo o seu equilíbrio, produzem muitas vezes mais objetos do que na 
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realidade são (…) e que assim se comunicasse ao conceito (…) afirmando ter sofrido 

mais figuras que este abalo da terra.”
60

. 

Observando a questão do imaginário relativamente a Lisboa e Paris nos tempos da 

modernidade, considerámos que as obras literárias “Os Maias” (1888) e “A cidade e as 

serras”
61

, (1901) do escritor Eça de Queirós (1845-1900),  representam duas importantes 

narrativas caracterizadoras  do seu caráter  real  e  imaginário.  

Na obra “Os Maias” o autor descreve a narrativa literária situando-a no tempo, a Lisboa 

de 1875, e no espaço, o Chiado, a “cidade real” serve de cenário à ficção e à construção 

de uma “cidade imaginária”. Podemos, através desta obra, imaginar as dinâmicas sociais 

dos finais do século XIX, assim como identificar os seus lugares, que, subsistindo na 

atualidade, tais como o Teatro Nacional de São Carlos e o Grémio Literário, nos 

orientam na “revisitação” e interpretação do Chiado moderno, observando os seus 

aspetos materiais e imateriais.   

Este romance representa um importante registo histórico relativamente às dinâmicas 

socioculturais da cidade de Lisboa, assim como uma base interpretativa da paisagem 

cultural do Chiado neste período, aqui retratado enquanto “centro” social, cultural e 

político. Baseados nas suas particularidades e características da urbanidade moderna do 

século XIX, e salientando o seu potencial imaginário e representativo, considerámos 

que o Chiado constitui um interessante objeto de estudo para a apreensão, interpretação 

e representação. Mantendo a sua atratividade na contemporaneidade, e caracterizando-

se enquanto fonte inesgotável para as interpretações individuais e coletivas, dada a sua 

complexidade cultural e urbana, pretendemos, através dos trabalhos fotográficos de 

Joshua Benoliel e dos participantes do workshop de fotografia
62

, perspetivar a sua 

modernidade e contemporaneidade, utilizando-as como bases interpretativas deste lugar 

junto do público. Neste âmbito salientamos também, no desenvolvimento do segundo 

ciclo curatorial, o potencial imaginário da cidade de Paris, que pretendemos igualmente 

explorar observando a Rue du Faubourg Saint-Honoré.  

Destacamos a dimensão crítica de Eça de Queiroz, em “A cidade e as serras”, onde,   

sobre a nova realidade urbana de Paris de Haussmann, define,  não  sendo saudosista 

nem melancólico como Baudelaire e Balzac,  um contraste com a estrutura social da 

antiga cidade medieval,  referindo que  a “ilusão perversa” que a cidade de Paris 

representa nesta época: “ (…) naqueles cimos de Monmartre (…) sim, com efeito, a 

                                                
60 Tavares, José Acúrcio, A verdade vindicada ou resposta a uma carta escrita de Coimbra, em que se dá notícia do 
lamentável sucesso de Lisboa no dia 1 de Novembro de 1755, p. 23. 
61 Queiroz, Eça de, A cidade e as serras, p. 83- 96. 
62

  Ver subcapítulo 3.1.. 
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cidade (…) é talvez uma ilusão perversa! (…) e se ao menos essa ilusão da cidade 

tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantêm (…) só uma estreita e reluzente casta 

goza na cidade os gozos especiais que ela cria. O resto, só nela sofre, e com sofrimentos 

especiais que só nela existem! (…) bem avistamos nós o lobrego casario onde a plebe se 

curva sob esse antigo opróbrio(...) ”
63

.  

Constatamos que em “A cidade e as serras”, Eça de Queiroz, utilizando a “cidade real” 

como base do seu ensaio analítico e crítico, realiza uma crítica à sociedade, assim como 

às utopias urbanísticas dos finais do século XIX.  

De outro modo algumas obras de Charles Baudelaire (1821-1867) representam 

importantes ensaios poéticos e literários sobre a paisagem urbana da cidade de Paris 

neste período, das quais destacamos “As flores do mal”, publicada em 1857, e “O pintor 

da vida moderna”, publicada em 1863. 

Na obra “As flores do mal” observamos uma subjetividade poética em inúmeros dos 

seus capítulos, Baudelaire contempla e interpreta a paisagem cultural e urbana da cidade 

de Paris relativamente aos processos de “construção” e “desconstrução” do seu tecido 

urbano, entre uma intensa crítica à intervenção urbanista de Haussmann e um 

saudosismo do seu passado medieval. Existe aqui um paradoxo entre as memórias da 

cidade do passado, vivenciada por si, e o contraste com a frieza da cidade do presente, 

despida de vivências, com a qual não se identifica. 

No capítulo “Quadros Parisienses”, da obra “As flores do mal”, Baudelaire refere que a 

“antiga” Paris” ainda subsiste em si, e é com esta que prefere continuar a relacionar-se, 

a que não muda e que se encontra no seu coração melancólico. A relação emocional que 

estabelece com a cidade encontramos nesta mesma obra no poema “Paisagem”: 

 

“Quero, pra certamente compor as minhas éclogas,  

Deitar-me, qual astrólogo, junto do céu,  

Enquanto escuto em sonhos, próximo dos sinos,  

Levados pelo vento, os seus solenes sinos,  

Com as duas mãos no queixo, do alto da mansarda,  

Irei vendo a oficina que canta e que palra; 

Campanários e canos, mastros da cidade,  

E os céus bons para sonharmos com a eternidade”
64

 

 

                                                
63

 Queiroz, Eça, A cidade e as serras, capítulo VI.  
64

 Baudelaire, Charles, As flores do mal, Lisboa, p. 213. 
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Este é um sentimento partilhado por diversos poetas e escritores relativamente às 

transformações das paisagens culturais e urbanas europeias do século XIX, com a 

implementação de novos planos urbanísticos, em resposta às necessidades de uma nova 

classe burguesa, descaracterizando, na opinião destes autores, o génius loci das antigas 

cidades e paisagens, inscritas nas memórias individuais e coletivas. 

No poema “Le cygne”, da mesma obra, Baudelaire reafirma o seu saudosismo e 

nostalgia pela “antiga” cidade, referindo-se a alguns dos seus recantos e lugares, que já 

só subsistem no plano das suas memórias:   

 

“Andrómaca, é em vós que eu penso! Este riozinho,  

Um pobre e triste espelho onde antes cintilou 

A imensa majestade do vosso martírio (…) 

Fecundou de repente esta memória fértil  

Quando eu atravessava o novo Carrousel 

Já não existe o velho Paris (as cidades Ah mudam mais depressa que 

a alma dos mortais (…) 

(…) Só em espirito vejo o campo de barracas,  

Conjunto onde se esboçam capiteis e fustes (…) 

(…) Paris muda! Porém, nesta melancolia  

Tudo é igual! Andaimes, casas, paços novos (…) 

Pesam como penhascos as minhas memórias (…) 

Ó viúva de Heitor, ah! E mulher de Heleno!”
65

 

 

Observando ainda a importância da sua obra relativamente à interpretação da 

urbanidade da cidade de Paris no século XIX, destacamos a obra “O pintor da vida 

moderna”, na qual descreve as suas dinâmicas socioculturais, e, à imagem de Eça de 

Queiroz, realiza uma crítica ao novo modus vivendis da classe burguesa e aristocrática 

neste período: “Admira a eterna beleza e a espantosa harmonia da vida das capitais. 

Contempla as paisagens da grande cidade, paisagens de pedra acariciadas pela bruma ou 

batidas pelas estaladas de sol. Aprecia as belas carruagens e equipagens, os cavalos 

esbeltos, o asseio resplandecente dos grooms, a destreza dos criados, o andar das 

mulheres ondulantes, as crianças belas, felizes por estarem vivas e bem vestidas; numa 

palavra, a vida universal.”
66

. 
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Observamos neste período um crescente interesse, por parte da burguesia e da 

aristocracia, em visitar as grandes cidades e “experimentar” os seus novos modus 

vivendis, tendo o aparecimento do comboio vindo a facilitar a mobilidade de cada vez 

mais admiradores da urbanidade, trazendo consigo fotógrafos e foto-repórteres que 

registaram intensamente as cidades e a sua vida urbana. Retomando a obra “O pintor da 

vida moderna”, Baudelaire descreve alguns dos admiradores citadinos: o flaneur, o “Sr. 

G.”, e o dandy. Utiliza-os enquanto “personagens” das suas narrativas literárias, 

caracterizando o flaneur que livremente deambula pela cidade à procura de novas 

experiências urbanas, o “Sr. G.” que retém o que ela tem de melhor, e o dandy que 

personifica a elegância e o luxo da vida burguesa.  

Numa outra perspetiva sobre Paris nos tempos da modernidade, a de Balzac, 

encontramos uma diferente conceção de cidade classificando-a como sinónimo de 

“inferno”, nutrindo, tal como Baudelaire, um mesmo sentimento nostálgico e 

melancólico pelo seu passado medieval, constituindo-a como referência emocional das 

suas memórias, e caracterizando a “nova Paris” enquanto estrutura despersonalizada que 

não permite o conhecimento mútuo dos seus habitantes. Na sua obra “Comédia 

humana”, publicada em 1829, com dezassete volumes editados, Balzac assume o papel 

de um verdadeiro historiador, descrevendo e documentando as dinâmicas parisienses 

nos tempos da modernidade, e utiliza a cidade como cenário das suas cerca de noventa 

narrativas urbanas, em contos, romances e ensaios. Inspirado na realidade da vida 

urbana neste período, Balzac descreve o caos que se vive na cidade no período entre as 

demolições da “cidade medieval” e a construção da “cidade dos tempos modernos”, 

definindo os novos padrões sociais.  

Registamos que as obras destes dois autores ultrapassam a mera interpretação e 

representação fidedigna da realidade material e imaterial da paisagem cultural e urbana 

parisiense nos tempos da modernidade, apesar de descreverem as suas transformações, 

analisam criticamente o seu passado e presente, deixando um conjunto de narrativas 

uteis à “revisitação” e interpretação desta realidade urbana, assim como para o 

desenvolvimento do projeto curatorial, na observação e interpretação das similitudes 

entre o Chiado e a Rue du Faubourg Saint-Honoré. Observamos, através das obras dos 

autores acima referenciados, que as cidades e os seus lugares nos tempos da 

modernidade, dadas as suas significativas transformações, serviram de base à crítica, 

imaginário e criação de novas narrativas literárias, contribuindo para as suas 

reinterpretações na contemporaneidade.  
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Consideramos que as cidades de Paris e Londres foram referenciais urbanos, de 

influência e tendência para as outras cidades, tal como para Lisboa, a criação destes 

novos “mitos urbanos” da modernidade contribuíram para a construção de similares 

paisagens culturais e urbanas por todo o mundo. O imaginário social e cultural criado 

sobre as novas realidades urbanas da modernidade foram intensamente representadas 

nos domínios da expressividade, tendo as cidades servido como bases criativas à 

produção plástica neste período. A pintura e a fotografia, em particular, representaram 

expressivamente a paisagem cultural e urbana dos tempos da modernidade, 

caracterizando os singulares aspetos dos seus lugares através das obras dos pintores 

Gustave Caillebote (1848-1894), Camille Pisarro (1830-1903) e Claude Monet (1840-

1926), e dos fotógrafos Eugène Atget (1857-1927), e George Brassaii (1899-1984). 

Observando a obra “Rue de Paris, temps de pluie” (1877), da autoria de Gustave 

Caillebote, encontramos a interpretação sobre a nova realidade urbana e social de Paris 

nos finais do século XIX, onde observamos as evidências e as referências à 

modernidade urbana e seu modus vivendis, através do registo da monumentalidade do 

edificado, do traçado de grandes avenidas, largas ruas, passeios, e iluminação pública. A 

vida urbana, é nesta obra representada através dos seus protagonistas urbanos, onde, 

através da caracterização dos seus vestuários, identificamos claramente o estrato social 

burguês da época. Consideramos que enquanto narrativa fidedigna à realidade urbana 

deste período, esta obra constitui uma base útil à “revisitação” da urbanidade parisiense.  
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Fig. 1 

Gustave Caillebote, Rue de Paris, temps de pluie, 1877, Institut d´Art de Chicago - E.U.A. 

 

Por seu turno o pintor Claude Monet, tendo um percurso dedicado maioritariamente à 

representação de paisagens naturais, foi igualmente atraído pela paisagem urbana na sua 

obra La Gare de Saint Lazare (1877). Monet descreve este novo contexto urbano de 

inovação tecnológica, de “máquinas” e comboios, através de uma nebulosa de fumos e 

vapores, aplicando aqui igualmente técnicas que explorou nas suas “paisagens naturais”. 

A seleção desta temática urbana, a das máquinas e tecnologias, diverge das escolhas dos 

seus contemporâneos pintores, que representaram maioritariamente ruas, avenidas e 

seus contextos sociais.  
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Fig.2 

Claude Monet, La Gare de Saint Lazare, 1877, Musée d´Orsay - Paris 

 

Ainda sobre a paisagem cultural e urbana de Paris, selecionámos a obra Le Boulevard  

Monmartre, effet de nuit (1897), do pintor Camille Pisarro, na qual “retrata” o 

boulevard a partir da janela do seu estúdio de pintura, de dia e de noite, registando as 

suas dinâmicas urbanas. Aqui a paisagem urbana serviu igualmente de base de 

experimentação do processo luz-cor.  

 

 

                                 Fig.3                                                             Fig.4  

 

                     Legenda 

Fig.3.- Camille Pisarro, Le Boulevard Monmartre, matin d´hiver, 1897, Musée D´Orsay - Paris. 

                 Fig.4 - Camille Pisarro, Le Boulevard Monmartre, effet de nuit, 1897, Musée D´Orsay - Paris. 

 

Considerando ainda a paisagem urbana de Paris destacamos a sua importância no 

domínio da fotografia, enquanto “arte emergente” nos finais do século XIX, e 
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nomeadamente as particulares interpretações de George Brassai e Eugène Atget sobre a 

cidade.  

A questão da interpretação e representação da cidade pela fotografia por estes autores 

neste período, é perspetivada, tal como pelos escritores e pintores referidos 

anteriormente, numa dimensão que oscila entre a constatação de uma realidade visível e 

a procura de uma realidade invisível relativamente aos contextos urbanos.  

A obra destes fotógrafos sobre a paisagem urbana ultrapassa o mero registo das 

realidades físicas e efémeras, e os seus percursos interpretativos contribuíram, enquanto 

pioneiros da representação da urbanidade, para definição do conceito atual de street 

photography, inscrevendo-se na história da fotografia.  

O autor Edmund White (1940) considera, na sua obra “Paris, os passeios de um 

flaneur”, que Eugène Atget é o “flâneur cientifico” da cidade nos finais do século XIX, 

e caracteriza-o pela sua obsessão em documentar a mesma no período anterior aos 

melhoramentos do novo plano urbanístico de Haussmann.  

Cada um destes fotógrafos captou diferenciadamente a cidade de Paris, se para Atget a 

componente material é o cenário ideal para as suas “narrativas fotográficas”, para 

Brassai a imaterialidade das dinâmicas sociais urbanas representam os seus interesses, 

que define como cenários perfeitos para os seus exercícios fotográficos.  

A reflexão acerca da questão do imaginário sobre a paisagem urbana, através das 

interpretações dos diferentes artistas e autores, complementa a fundamentação teórica 

apresentada nos subcapítulos anteriores, e foi fundamental para a definição do projeto 

curatorial que pretendemos desenvolver. Tendo como base as diversas perspetivas sobre 

as paisagens urbanas de Lisboa e Paris nos tempos da modernidade, pretendemos no 

projeto curatorial, que os lugares urbanos venham a constituir uma temática para as 

novas interpretações e representações de autores contemporâneos tendo como  recurso a 

fotografia.  

Recolher, analisar e expor as diferentes perspetivas relativamente aos “cenários” e 

“narrativas urbanas” das paisagens culturais e urbanas, apreendendo e interpretando o 

visível e o invisível na urbanidade, e na sua dimensão temporal, constituirá, numa 

primeira fase, o objetivo definido para o projeto curatorial, e, numa segunda fase, 

observando o imaginário que a cidade desperta junto do público, promover, através da 

“visitação” e “revisitação”, novas interpretações.  
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1.4. A sreet photography e a representatividade da paisagem cultural e urbana  

 

Pretendemos neste subcapítulo justificar a opção pela fotografia, enquanto base 

experimental e documental, no desenvolvimento do projeto curatorial que adiante 

iremos descrever no segundo e terceiro capítulos da presente tese de doutoramento. 

A sua importância na observação e representatividade da paisagem cultural e urbana, 

através da perspetiva dos autores fotógrafos sobre a paisagem urbana que, sendo 

considerada uma “arte emergente” da segunda metade do século XIX, veio revolucionar 

a perspetiva sobre as realidades visíveis e invisíveis.  

A pintura, que ocupava o espaço da representação pictórica das paisagens, 

essencialmente naturais e rurais, encontra no século XIX um complemento neste novo 

meio de representação, a fotografia, que, com fidelidade, possibilita retratar, no espaço e 

no tempo, os lugares e as paisagens, segundo a interpretação e perspetiva dos seus 

autores.    

Estas primeiras interpretações do século XIX, constituem na atualidade importantes e 

úteis documentos para a interpretação e “revisitação” das paisagens e dos seus lugares, e 

são um contributo importante para a construção individual e coletiva das suas realidades 

materiais e imateriais, dimensões e perspetivas.  

A fotografia torna-se, a partir deste período e até à contemporaneidade, um 

complemento às interpretações de natureza histórica, política, social e literária. Permite-

nos estabelecer, no seu conjunto de elementos caracterizadores, diversas relações úteis à 

codificação e construção, seja ela individual ou coletiva, da “identidade” de um lugar e 

do seu genius loci.  

Esta caracteriza, numa aproximação a um retrato fiel da efemeridade e na perspetiva de 

um autor, a dimensão espaciotemporal de uma paisagem e de um lugar, na sua 

existência, transformação e ação do homem sobre o seu território.  

Observando os diferentes suportes de representação utilizados pelo homem na 

representação da paisagem urbana e dos seus lugares urbanos, podemos referir que a 

fotografia assume, desde o seu aparecimento até à contemporaneidade, um particular 

protagonismo na observação, caracterização e codificação das cidades, contribuindo 

para a definição do conceito de street photography. 

A importância da cidade no século XIX encontra-se diretamente relacionada com o 

poder de atração para a população rural, ao prometer-lhe prosperidade, qualidade de 

vida e progresso tecnológico, contribuindo deste modo para o aumento demográfico 

destes espaços, e provocando profundas transformações nos seus tecidos urbanos e 
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modus vivendis, criando novos e interessantes espaços “cénicos” e “narrativos” para os 

autores fotógrafos.   

Se para alguns fotógrafos, numa primeira fase, a fotografia assume na imprensa, ou em 

estúdio, um caracter documental em periódicos, jornais e revistas, em complemento às 

notícias escritas, para outros autores a fotografia contempla um carácter representativo e 

interpretativo das paisagens e lugares urbanos.  

Nestas primeiras abordagens à street photography encontramos ainda um forte vínculo 

dos fotógrafos à fotografia enquanto documentário, decorrente da sua relação com o 

jornalismo e reportagem, que se vai salientando enquanto fotografia de autor sobre a 

paisagem urbana.  

É nesta incessante procura pela paisagem urbana que surge o conceito de street 

photography, associando a urbanidade a uma dimensão cénica, e observando as 

diferentes narrativas decorrentes das ações do homem sobre o território.  

A fotografia observa, num determinado período da sua história, uma rutura com a 

cultura dos “estúdios fotográficos” e da imprensa, atraindo os seus agentes para as 

artérias das grandes cidades, perante as quais estabelece novas relações emocionais com 

a sua materialidade e imaterialidade. Segundo Lilian Tufvenson
67

 “ A cidade é 

simultaneamente tema, cenário, personagem, espelho e inspiração: palco dos efémeros 

acasos, dos tempos da modernidade, dos desconhecidos interessantes, das alternativas 

aos discursos de controle que organizam as sociedades, das metáforas que manifestam 

os desejos e os pensamentos.”
68

 . 

O papel do fotógrafo e do repórter de cinema, enquanto meros “retratistas” de 

determinadas realidades e acontecimentos, protagonizados pela fotografia e pelo cinema 

nos primórdios da sua existência, assume um carácter difusor da cultura social, histórica 

e política. A associação da fotografia e do cinema ao jornalismo constituiu uma forte 

realidade dos finais do século XIX, com a cobertura de importantes acontecimentos no 

seio das grandes cidades, como complemento à notícia escrita. 

Segundo Ana Maria Moya Pellitero (1964) “No século XIX deu-se importância à 

coleção de informação visual detalhada e estadista. A representação pictórica estava 

numa posição de inferioridade quando era necessário documentar a realidade (…) A 

realidade urbana era dissecada objetivamente, analisada e documentada (…) com o 

                                                
67

 Mestre em Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
68

 Tufvenson, Lilian, Street Photography  e impressionismo: inspirações, estéticas e fronteiras, in Ata do 8º Coneco / 

XII PosCom - Comunicação: Flânerie em três olhares: Realismo, Surrealismo e Street Photography,  p.11. 
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aparecimento do periodismo urbano os fotógrafos converteram-se em viajantes dentro 

da própria cidade, documentando e recompilando em imagens o que encontravam.”
69

. 

O street photographer, reconhece na cidade o seu caracter transformativo, aguardando 

pelo preciso momento para potenciar a sua realidade efémera em significado. Este 

procura nos seus lugares, através das suas ruinas e existências, os mistérios da sua 

temporalidade e intemporalidade, transformando-os numa experiência estética, 

promotora de uma visão mais ampla relativamente à sua realidade material. A procura 

pela experiência estética sobre a paisagem urbana, reflete ainda a herança artística que 

os seus congéneres pintores e escritores deixaram relativamente às paisagens naturais e 

rurais nos séculos XVII e XVIII. 

Esta incessante procura pelos lugares urbanos estabelece uma estreita relação entre o 

conceito de street photographer e o de flaneur, este último tão bem definido e 

experienciado pelo escritor Charles Baudelaire, e que orientam o visitante para o 

deambular, a descoberta, o acaso, e a exploração do desconhecido no contexto urbano. 

Na perspetiva de Lilian Tufvensson o “Olhar perspicaz e velocidade do gesto são 

atitudes que indicam o estilo do street photographer, que pode caminhar pelas ruas sem 

um rumo estabelecido, pois não precisa de se preocupar: a intuição avisará o momento 

exato em qual algo exige que pare um pouco, observe e capture. Para depois voltar ao 

ritmo aleatório de seus passos. E depois ser surpreendido novamente pelo acaso.” 
70

. 

O street photographer encontra nos lugares urbanos, e no contexto das suas dinâmicas 

socioculturais, uma multiplicidade de temáticas e uma infinidade de importantes 

oportunidades ao “seu exercício fotográfico”. 

A efemeridade e a espontaneidade da vida urbana promovem por si só uma experiência 

individualizada e única ao street photographer que, na observação das dinâmicas 

urbanas, reinterpreta a cidade relativamente às suas existências materiais e imateriais.  

 

 

                                                
69

  Pellitero, Ana María Moya,  La percepcion del paisaje urbano, p.257.  
70 Tufvenson, Lilian, Street Photography  e impressionismo: inspirações, estéticas e fronteiras,  in Atas do 8º Coneco 

/ XII PosCom - Comunicação: Flânerie em três olhares: Realismo, Surrealismo e Street Photography,  p.12. 
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Fig. 5 

Autor desconhecido Retrato de Louis Jacques Mandé Daguerre, 1844 

 

O fotógrafo Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) poderá ser considerado o 

primeiro street photographer da história da street photography, que entre os anos de 

1838 e 1839 fotografou através da janela do seu estúdio, em Paris, o Boulevard du 

Temple, tendo-o continuado a fotografar em diferentes horas do dia, observando a 

artéria nas suas diferentes dinâmicas sociais.  

 

 

Fig.6 

Louis Daguerre , Boulevard du Temple,1838, Colletion of Bayerisches National Museum Munich - Germany 
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Em 1851 o fotógrafo Charles Négre (1820-1880) registou pela primeira vez um grupo 

de pessoas em movimento numa das ruas de Paris, e nos anos vinte, Berenice Abbot
71

 

(1898-1991) retrata de igual modo algumas ruas de Nova Iorque, E.U.A..  

 

 

Fig.7 

 Charles Négre, La construcion  de la  pointe D`arcole et pompe Notre-Dame,  1855, Rijksmuseum – Holland 

 

Observamos nos primórdios da história da street photography, uma preferência dos 

street photographers pela representação da componente material ou da componente 

imaterial do lugar urbano. 

Sobre a componente material da paisagem urbana o street photographer observa e 

analisa o seu carácter estático, nomeadamente o da arquitetura e da urbanidade, e 

representa a sua realidade física e imutável, como apontamento das memórias do 

passado e sobre as novas ocupações dos territórios. Neste tipo de  representação o street 

photographer opta, na maioria das vezes, por não registar a presença humana ou por 

colocá-la em segundo plano. 

Na componente imaterial da paisagem urbana o street photographer observa, analisa e 

regista o seu caracter dinâmico, mutável e efémero, representando as diferentes 

narrativas urbanas as ações performativas, registando a presença humana e os 

acontecimentos da vida quotidiana.  

                                                
71

  Fotógrafa americana reconhecida pela sua obra documental sobre a cidade de Nova Iorque – U.S.A., em Paris foi 

assistente do fotógrafo francês Man Ray (1890-1975) e aí tendo conhecido Eugène Atget (1857-1927) inspirada pela 
sua obra, regressou posteriormente aos Estados Unidos da América, retratando a paisagem urbana nova iorquina.  
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Neste âmbito destacamos Eugène Atget (1857-1927) e George Brassai (1899-1984), que 

no panorama europeu são considerados os primeiros street photographers, para os quais 

a cidade de Paris representou o espaço cénico e narrativo dos seus exercícios 

fotográficos. Nas perspetivas destes dois autores, que iremos abordar com mais 

profundidade no segundo capítulo da presente tese, encontramos distintas interpretações 

sobre uma mesma paisagem urbana relativamente às suas componentes materiais e 

imateriais.  

 

 

Figs. 8/9 

Retratos de  Eugène Atget (1857- 1927)  e de  George Brassai (1899-1984) 

 

Em Eugène Atget há uma predileção relativa à componente material desta cidade, 

perante a qual fotografa incessantemente os aspetos da sua arquitetura e urbanidade, 

num período de grande transformação urbana liderada pelo Barão George-Eugène 

Haussmann (1809-1891)
72

 .  

Durante mais de vinte anos Atget registou e compilou imagens fotográficas de formato 

de 18x24 cm sobre a “velha” Paris, cerca de 2631 negativos, e que considerou serem 

documentos artísticos da bela arquitetura civil do século XVI ao século XIX. Para 

fotografar utilizava um modelo antigo de “câmara de caixa”, com negativos muito 

sensíveis em placa de vidro, pelo que era necessário a utilização de tripé muito estável. 

Carregava consigo cerca de vinte quilos em material fotográfico pelas ruas de Paris. A 

                                                
72

 Haussmann foi nomeado pelo imperador Napoleão III, e foi responsável pela reforma urbana de Paris durante 

dezassete anos, tendo planeado uma nova cidade inspirado nas teorias higienistas sobre uma realidade que ainda no 
século XIX apresentava muitos aspetos medievais, sombria e com arruamentos estreitos. Várias regiões da cidade 
foram demolidas e destruídas e substituídas por grandes avenidas. 



48 

 

reprodução fotográfica para Atget tinha uma finalidade prática, comercial e 

instrumental.  

Na sua prática enquanto fotógrafo opta pela ausência total de planos pré-concebidos 

aproximando-se dos lugares e das coisas com um olhar virgem, deixando que a máquina 

fotográfica captasse a plasticidade da imagem fotográfica.  

No seu exercício fotográfico encontramos uma predileção por distâncias focais curtas, 

acentuando as linhas retas da perspetiva e uma maior profundidade de campo. 

Observamos no trabalho fotográfico de Atget uma intenção pelo registo das “antigas” 

áreas urbanas da cidade, antes e durante a sua transformação, através do registo 

intensivo dos seus vários aspetos caracterizadores, nomeadamente do seu edificado, 

espaços verdes, lojas, e pormenores tais como portas, janelas e outros aspetos 

particulares que registou antes das demolições da antiga cidade de Paris.   

 

 

Fig. 10 

Eugène Atget, 22 rue Cuincampoix, 1912, MOMA - New York /U.S.A. 

 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/artists#eugene_atget
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A contribuição deste autor fotógrafo revela-se de grande importância para a leitura e 

interpretação da paisagem urbana da cidade de Paris antes da transformação de 

Haussmann, permitindo-nos, na atualidade, realizar uma “revisitação” aos seus lugares e 

às suas memórias, contribuindo, através das suas fotografias, para as interpretações 

individuais e coletivas junto do público. 

Deste modo o seu trabalho fotográfico, enquanto street photographer, é assumido 

enquanto importante registo documental sobre a paisagem urbana da “desaparecida” 

cidade de Paris. Segundo Ana Maria Moya Pellitero
73

 (1964) “O fotógrafo Eugène 

Atget registou, através de imagens fotográficas, o espirito urbano da «velha Paris» (…) 

Em 1899 tinha duas categorias «Paris pitoresco» e «Arte na antiga Paris» (…) 

fotografou toda a realidade urbana em imagens (…) Esta ampla coleção fotográfica era 

um inventário fotográfico onde se podiam estabelecer conexões mentais.”
74

.  

No trabalho fotográfico de George Brassai, enquanto street photographer e 

contemporâneo de Eugène Atget, encontrou na vida urbana parisiense a temática para o 

seu exercício fotográfico, observando a sua imaterialidade e salientando os seus aspetos 

performativos e efémeros, contribuindo para a reinterpretação atual da cidade 

relativamente à sua existência nos tempos da modernidade, observando as suas 

dinâmicas socioculturais.  

Observamos em Brassai um fascínio pela realidade invisível nos cenários que 

encontrava na casualidade urbana, salientamos o seu objetivo em realizar uma espécie 

de “enciclopédia da vida urbana” da cidade. Nas suas inúmeras incursões, diurnas e 

noturnas, retrata os diversos aspetos que caracterizam a realidade social e cultural da sua 

época, nomeadamente da vida boémia, dos cafés e das esplanadas, da vida dos artistas, 

dos jardins, e de outros aspetos peculiares da vida quotidiana parisiense.  

Na sua predileção pela representação da noite de Paris, tendo deixado um vasto espólio 

sobre esta temática, a luz e a sombra assumem um particular protagonismo na sua obra. 

Foi referenciado como “surrealista”, na perspetiva de alguns autores e artistas plásticos 

seus contemporâneos, pela incessante procura dos aspetos invisíveis e surreais na 

urbanidade.  

A sua abordagem aos lugares revela também uma linguagem cinematográfica na 

aproximação que estabelece com os seus “objetos”, observando e registando os seus 

“personagens” nas suas “ações” quase na sua ausência enquanto intérprete.  

                                                
73

 Investigadora Doutorada do Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora 
74

  Ver Atas do 8º Coneco / XII PosCom – Comunicação: Flânerie em três olhares: Realismo, Surrealismo e Street  

Photography, p.258. 
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Fig. 11 

George Brassai, Couple d´Amoureux  a la  Gare Saint Lazare, 1937, Arquivos do George Pompidou Centre - Paris   

  

Numa breve abordagem à história da street photography e dos seus pioneiros, e para 

além de Eugène Atget e George Brassai, destacamos as obras dos seus contemporâneos: 

Charles Nègre (1820-1880), John Thomson (1837-1921), Paul Martin (1864-1942), 

Alfred Stieglitz (1864-1946), entre outros. Observamos, através das suas obras, 

percursos muito particulares no modo como interpretaram a paisagem urbana e os seus 

lugares, tendo contribuído para o enriquecimento da história da street photography nos 

seus primórdios. 

A maioria destes pioneiros fotógrafos iniciaram o seu percurso ainda na pintura, 

intimamente relacionados com as escolas de belas-artes locais, e tiveram uma relação 

inteiramente experimental com a fotografia, relativamente à técnica assim como às 

questões estéticas e plásticas desta nova base representativa. Entre a utilização de 

daguerreótipos e calótipos, e o manuseamento de máquinas fotográficas extremamente 

pesadas, algumas chegando a pesar vinte quilos, experimentavam todos os artefactos à 

captação de imagens tendo em vista os planos e os contrastes que queriam obter.  
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Neste âmbito destacamos o fotógrafo escocês John Thomson (1837-1921), geógrafo, 

viajante e fotojornalista, que teve um papel relevante na história da street photography 

ao publicar, conjuntamente com o ativista social Adolphe Smith (1846-1924), a obra 

“Street life in London”
75

, publicada em 1877, na qual, em complemento à análise social 

da cidade de Londres do final do século XIX,  Thomson  retrata a realidade social da 

vida urbana, fotografando floristas, limpa-chaminés, músicos, entre outros 

“personagens” que habitavam as ruas da cidade. Esta publicação representa a 

componente antropológica e sociológica da fotografia enquanto base documental da 

vida urbana.  

 

 

Fig. 12 

John Thomson,  Street doctor,  1877, in Street Life in London   

 

No âmbito da street photography em Portugal, referenciamos os primeiros fotógrafos 

portugueses, que iniciaram a sua atividade profissional enquanto fotojornalistas na 

                                                
75

  A obra consistiu numa série de artigos baseados em entrevistas a homens e mulheres nas ruas de Londres, e foi 

também um documentário sobre a pobreza e as condições sociais desta cidade no século XIX. A particularidade 
consiste na relação estreita e na autenticidade entre os registos fotográficos de John Thomson e os textos de Adolphe 
Smith, sendo considerada uma obra chave da história da fotografia documental.  
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imprensa da época. A fotografia foi usada, no início do século XX, como suporte 

ilustrativo dos jornais, periódicos e revistas, relativamente a acontecimentos sociais e 

políticos que fervilhavam um pouco por toda a Europa e em Portugal. Neste âmbito 

destacamos a publicação “A Ilustração Portuguesa”, suplemento semanal do jornal “O 

Século”, que integrou os primeiros foto-repórteres portugueses entre os anos de 1903 e 

1924, tais como Joshua Benoliel (1873-1932), Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931), 

António Novaes (1899-1967) e Arnaldo Garcez (1885-1964). Estes autores fotógrafos 

destacam-se na história da street photography em Portugal, tendo contribuído com um 

importante espólio para a investigação e estudo da história social, política e cultural da 

cidade de Lisboa no início do século XX, registadas nas suas obras interpretativas da 

urbanidade da época.  

Observamos que estes autores, observando a particularidade das suas obras, foram mais 

além da mera reportagem fotográfica destinada aos diferentes periódicos, tendo-nos 

proporcionado interpretações sui generis da urbanidade, existências e vivências das 

paisagens e dos seus lugares.  

Neste âmbito destacamos a obra do fotógrafo Joshua Benoliel (1873-1932), considerado 

o criador da reportagem fotográfica em Portugal, a qual reúne diferentes aspetos 

interpretativos relativamente à vida urbana da sociedade portuguesa da época, numa 

abordagem específica à materialidade e imaterialidade da paisagem urbana de Lisboa e 

dos seus particulares lugares. Este autor abrange, ao longo da sua vida, diferentes 

períodos sociais, políticos e culturais da história de Portugal, desde o regime 

monárquico, o regime republicano, ao regime ditatorial. Desta abrangência contextual 

resultou, através da sua cobertura fotográfica, um espólio que reúne milhares de 

imagens que documentam a materialidade e imaterialidade da paisagem urbana de 

Lisboa, e simultaneamente revela o seu percurso individual enquanto fotógrafo. 

Este street photographer revelou, desde o início do seu percurso profissional, um 

particular interesse pelas dinâmicas da vida urbana e da paisagem urbana lisboeta, e em 

específico pelo Chiado, lugar onde residiu, e que na época era o centro social, político, e 

cultural de Lisboa.    
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Fig. 13 

Joshua Benoliel, Chafariz do Rato – Lisboa, 1907, Arquivo Municipal de Lisboa 

 

À imagem de outros fotógrafos europeus, que começaram por desenvolver a sua 

atividade profissional como fotojornalistas, Joshua Benoliel é atraído pela dinâmica 

deste lugar urbano lisboeta, observando os diferentes aspetos caracterizadores da sua 

dimensão espaciotemporal. Ao observar a sua perspetiva enquanto street photographer 

do Chiado, que utilizaremos adiante enquanto tópico na componente prática da presente 

tese, tivemos em consideração que a mesma se enquadra na plenitude dos objetivos do 

exercício curatorial que adiante pretendemos desenvolver. A perspetiva de Joshua 

Benoliel sobre o Chiado servirá de base interpretativa ao desenvolvimento de um 

workshop, em que este surge como referência dos primórdios da história da street 

photography em Portugal. Pretende-se reunir as perspetivas dos participantes no 

workshop,  numa perspetiva contemporânea sobre o mesmo lugar, tendo em vista a 

realização de um exercício curatorial que estabeleça um paradigma sobre o lugar urbano 

entre os tempos modernos e a contemporaneidade, utilizando analítica e 

comparativamente a perspetiva dos street photographers nestes dois períodos.  

Na história contemporânea da street photography em Portugal destacamos o trabalho 

fotográfico de inúmeros fotojornalistas que encontraram na cidade e seus lugares uma 

componente cénica no período de 1930 a 1970, tais como Ferreira da Cunha (1901-

1970), João Martins (1898-1972), e Mário Novais (1899-1967), entre outros. Estes, tal 
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como Joshua Benoliel, deixaram um vasto espólio fotográfico reunindo inúmeras 

imagens documentais sobre Lisboa, constituindo uma segunda geração de street 

photographers portugueses. 

Destacando a importância da street photography no cinema, e em específico sobre a 

paisagem urbana de Lisboa, referenciamos a obra cinematográfica “Lisboa, a cidade 

branca”, de Allain Tanner (1929), realizada em 1983, e “O estado das coisas”, de Wim 

Wenders (1945), de 1982. 

 

 

Fig. 14 

Allain Tanner, Lisboa, a cidade branca (imagem do filme), 1983, Arquivo Cinemateca Portuguesa 

 

Estas duas obras cinematográficas, que referenciam a fotografia e o cinema 

contemporâneo sobre a paisagem urbana de Lisboa numa dimensão espaciotemporal, 

dão continuidade à temática da urbanidade enquanto cenário das suas narrativas.  
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Fig. 15 

Henri Cartier-Bresson, Rue de Cléry, 1952, Fondation Cartier-Bresson 

 

No panorama da história da fotografia contemporânea, e em específico da street 

photography, destacamos a obra dos autores fotógrafos europeus Germaine Krull (1897- 

1985), Thomas Struth (1954), Jeff Wall (1946), Henri Cartier Bresson (1908-2004), e os 

americanos Robert Franks (1924), Ansel Adams (1902-1984), Gary Winogrand (1928-

1984), Lee Friedlander (1934), e Joel Meyeravitz (1938).  

Destes fotógrafos destacamos a obra de Henri Cartier Bresson, pela sua relevância na 

história contemporânea da street photography, constituindo um marco importante na 

fotografia documental do século XX.  

Tendo como referências Robert Doisneau (1912-1994), Willy Ronis (1910-2009), e 

Edouard Boubat (1923-1999), e apaixonado pelo universo imagético, a sua obra 

destaca-se pelo “retrato” dos acontecimentos quotidianos, que podemos observar através 

do trabalho realizado entre os anos de 1930 a 1960. Utilizou neste processo, e desde o 

início do seu percurso profissional, a sua câmara de 35 mm, nunca a abandonando até à 
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sua última fase profissional, em simultâneo com a câmara “Leica” de 55mm, em 

trabalhos fotográficos sempre impressos a preto e branco.  

Destacamos o seu trabalho fotográfico documental no pioneiro trabalho realizado no 

registo do quotidiano da União Soviética, em 1954, que resume uma análise sociológica 

e antropológica da era comunista deste período. Destacamos a sua relevância enquanto  

criador da agência fotográfica Magnum, tendo  publicado em revistas como a Life, 

Vogue, e Harpers Bazaar. Observamos em Bresson uma predileção pelo aspeto 

documental da fotografia, a que representa a verdade e a efemeridade do acontecimento 

na visão atenta do seu intérprete.  

 

 

 

Fig. 16 

Jeff Wall , A view from an apartment, 2004-2005, Tate Modern - U.K. 

 

Por último, e realizando uma abordagem à história contemporânea da street 

photography, destacamos a obra peculiar do fotógrafo Jeff Wall (1946), reconhecido 

como o artista dos “espaços esquecidos”. Residindo em Vancouver-Canadá, a sua obra 

incide sobretudo sobre esta cidade. As suas fotografias não observam apenas o 

quotidiano da vida urbana, mas também as suas memórias através das suas 

reinterpretações num contraste entre a realidade e a ficção. A procura pelas imagens que 

se ocultam e se  escondem pela cidade é o propósito do seu exercício fotográfico, que, 

as representa através de um exercício de construção mental e não casual, com 
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fotografias bastante ensaiadas e baseadas nas técnicas do cinema e da pintura. Os 

interiores e os exteriores urbanos fotografados por este autor são encenados 

cuidadosamente explorando alguma dramatização na construção das imagens 

fotográficas, nas quais inclui as respetivas “personagens”, “atores” e “figurantes”, como 

podemos observar em “A view from an apartment” (2004-2005).  

Existe nas perspetivas dos street photographers, desde o surgimento da fotografia até à 

atualidade, um percurso histórico, social, cultural e filosófico que atravessou os finais 

do século XIX, o século XX até à contemporaneidade, e que nos seus percursos 

individuais transformaram o valor documental da fotografia em expressividade, 

questionando o seu valor plástico e artístico no seio das artes visuais. Foi nos anos 

oitenta do século XX que observámos uma aproximação da fotografia à arte com a 

valorização estética das imagens e o esgotamento da pintura, trazendo de novo à 

reflexão os conceitos de arte aplicados à fotografia. Sendo ainda uma definição muito 

recente, encontramos alguma dificuldade em inscrever a fotografia em ciclos 

conceptuais, neste âmbito André Rouillé
76

 (1948) na sua obra “A fotografia: Entre 

Documento e Arte Contemporânea”, publicada em 2009, defende que a sua 

“legitimidade cultural e artística” é recente,  e tendo sido considerada durante muito 

tempo enquanto “ferramenta” útil é agora exposta em galerias e museus ao lado da 

pintura e da escultura, numa provocação conceptual à imagem de Marcel Duchamp 

(1887-1968).  

A fotografia merece deste modo uma categorização enquanto arte emergente e recente 

relativamente à sua especificidade, e nomeadamente no domínio da street photography.  

Para alguns autores a definição do conceito de modernidade fotográfica reúne em si 

algumas questões a aprofundar, dada a recente história da fotografia e sua consideração 

enquanto arte, no entanto registamos o percurso peculiar dos seus fotógrafos e as suas 

particulares abordagens neste período, dos quais destacamos Atget, Brassai, Benoliel 

entre outros que deram o seu contributo para a fotografia enquanto base de 

expressividade.  

Desde o início da sua existência até à atualidade, a fotografia em geral, e a street 

photography em específico, evoluiu paralelamente com as novas tecnologias, que 

permitiram igualmente novas abordagens e interpretações sobre as paisagens, 

promovendo novos diálogos intimistas entre os autores fotógrafos e, no caso específico 

da street photography, com a cidade e os seus lugares. O desenvolvimento tecnológico 

                                                
76

 Historiador e teórico da fotografia, e professor na Universidade de Paris. Autor de inúmeras obras sobre fotografia 

e contemporaneidade,  é fundador e editor do site “Paris-Art” sobre cultura contemporânea.  
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relativo à componente técnica da fotografia permite aos street photographers, na 

atualidade, recorrer a outros recursos úteis à interpretação das paisagens urbanas, 

nomeadamente à tecnologia digital e aos suportes informáticos. As novas tecnologias 

permitem aos autores fotógrafos o tratamento da imagem quer no local de registo assim 

como posteriormente em estúdio, melhorando o caráter expressivo e comunicativo da 

fotografia. A fácil acessibilidade a estes recursos na atualidade, máquinas digitais, 

telemóveis e computadores, permite o registo e manipulação de imagens, que se 

encontram replicadas na internet, nomeadamente nas redes sociais.  

Ao crescente interesse pelas cidades na atualidade, associado ao turismo, e o acesso 

fácil às novas tecnologias de imagem, foi estabelecida uma abrangência que despertou o 

interesse pela observação e registo dos lugares urbanos, facilmente retratados por 

máquinas fotográficas digitais, telemóveis e tablets. Temos, na atualidade, novos 

públicos que se interessam pela street photography e consequentemente pelas paisagens 

urbanas, assim como pela “revisitação” e “visitação” dos lugares urbanos na perspetiva 

dos autores fotógrafos. Deste modo consideramos que devemos dar enfase a esta 

temática tão atual como nos tempos da modernidade, a paisagem urbana continua a 

revelar considerável importância enquanto património e identidade a preservar. 

Tendo consciência que a fotografia continua a ser uma importante base documental e de 

registo interpretativo das realidades visíveis e invisíveis de uma paisagem natural e 

urbana, foi importante introduzi-la no projeto curatorial, enquanto base documental e 

interpretativa, que se encontra descrito no terceiro capítulo da presente tese “A 

paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade - um exercício curatorial 

sobre a experiência do lugar urbano”. Observar, interpretar e caracterizar o Chiado em 

Lisboa, enquanto lugar urbano de referência do século XIX e da contemporaneidade, 

utilizando a perspetiva da street photography e dos street photographers, será o objetivo 

primordial deste projeto, que, analisando os seus códigos intrínsecos e extrínsecos, nos 

permitirá construir uma identidade local sobre as memórias individuais e coletivas, 

valorizando-as e preservando-as.  
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2. O projeto curatorial, fundamentação 

 

Concluímos, na componente teórica da presente tese, que a cidade e os seus lugares 

constituem importantes abordagens para os diferentes domínios científicos e artísticos, 

tais como a geografia, a antropologia, a filosofia, a literatura, a arte e a arquitetura, entre 

outros. Assistimos na atualidade a um crescente e renovado interesse pelo estudo das 

paisagens culturais e urbanas, e registamos a sua influência na cultura contemporânea, 

pela transversalidade dos seus conteúdos nas diversas áreas do saber.  

Reconhecemos a importância dos lugares urbanos, enquanto territórios em constante 

transformação, e a sua relação de identidade para as populações que os habitam e 

visitam, com os quais estabelecem profundas relações e contribuem para as suas 

dinâmicas sociais e culturais.  

Tendo em conta a atratividade de determinados lugares, enquanto referenciais urbanos, 

e o seu significado para as populações a nível local, nacional e europeu, e para além do 

seu valor patrimonial intrínseco, iremos definir um projeto curatorial que vise a sua 

experiência e interpretação junto do público. Deste modo, num primeiro ciclo curatorial, 

pretendemos realizar um workshop de fotografia que promova a experiência da 

paisagem cultural e urbana do Chiado na contemporaneidade, e numa segunda fase, do 

mesmo ciclo, junto do público.  

Querendo perspetivar a contemporaneidade, observando as perspetivas da modernidade, 

utilizaremos a fotografia enquanto base documental, onde iremos analisar as obras de 

destacados fotógrafos modernos, tais como Joshua Benoliel, Eugène Atget, e George 

Brassai.  

Baseados nas interpretações destes autores, os participantes no workshop de fotografia, 

terão o Chiado como paisagem cultural e urbana a experimentar, interpretar e 

representar. Pretende-se, neste exercício, a apreensão das suas especificidades e 

particularidades, assim como das suas similitudes com outras paisagens culturais e 

urbanas congéneres da cultura moderna e contemporânea europeia.  

Tomando o Chiado, em Lisboa, como paisagem cultural e urbana a observar no 

primeiro ciclo curatorial, selecionámos, para o segundo ciclo, e a fim de aferir e 

interpretar as similitudes, a Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris. Dada a continua 

atratividade destes dois lugares urbanos nos tempos modernos e da contemporaneidade, 

classificámo-los como referências da cultura urbana europeia, de avultado interesse 

patrimonial, e por esta razão os consideramos adequados aos objetivos do projeto 

curatorial. As dinâmicas e contextos sociais de ambos os lugares, culturais e comerciais 



60 

 

foram “territórios” de interesse nos campos da apreensão, interpretação e representação 

que pretendemos desenvolver. Elas estão associadas às profundas transformações das 

suas paisagens culturais e urbanas nos finais do século XIX, com a implementação de 

novos modelos urbanísticos sobre as antigas “paisagens urbanas medievais”. Em Lisboa 

pelo desígnio de Marquês de Pombal (1699-1782), após o cataclismo de 1755, e em 

Paris, nos finais do século XIX, pelo Barão Haussmann (1809-1891). Subjacente à 

renovação da funcionalidade e da imagem das cidades, encontramos um pensamento 

ideológico renovador e progressista, apoiado na tecnologia e na ciência, responsável 

pelo aparecimento de novas paisagens culturais e urbanas por toda a Europa, em cidades 

como Londres e Paris, constituindo-se como referências da modernidade urbana para 

outras cidades europeias.  

Encontramos no Chiado algumas evidências e influências desta modernidade, assim 

como similitudes com alguns lugares urbanos congéneres, que contribuíram para a 

construção material e imaterial, da sua paisagem cultural e urbana, respetivamente, a 

Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris. 

Por outro lado, dada a importância ao nível local e nacional, consideramos a “Baixa - 

Chiado” como uma identidade territorial e cultural dos tempos da modernidade e da 

contemporaneidade. Esta atualmente encontra-se inserida na Carta Estratégica de Lisboa 

2010/14
77

, um documento base de candidatura da mesma a património da humanidade, 

tal como refere Raquel Henriques da Silva (1952) 
78

: “A candidatura da Baixa 

pombalina a Património da Humanidade (…) em 2004 (…) Saliente-se a determinação 

da área a classificar, incluindo (…) a “alta” da Baixa pombalina, ou seja o Chiado (…) 

”
79

.  

O Chiado, pleno de memórias dos tempos da modernidade, continua a exercer a sua 

atratividade na contemporaneidade, caracterizando-se como lugar em constante 

transformação, e por estas razões devemo-lo considerar um património de interesse 

público a valorizar, preservar e salvaguardar: “A questão maior da salvaguarda da Baixa 

(…) é (…) a extraordinária diversidade de situações existentes, determinando atuações 
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  Comissariada por Sandro Mendonça, Carta Estratégica Lisboa 2010/ 24, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 

2009, p. 1- 9. 
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igualmente diversas (…) o inventário sistemático profundo, informando das existências, 

não está concluído.”80.  

Face a todas estas características, que o diferenciam de outros lugares, tal como refere 

Raquel Henriques da Silva, consideramos que carece de um continuado e aprofundado 

estudo interpretativo, enquanto “cenário” inesgotável e referência urbana da cultura 

nacional e europeia. Neste âmbito pretendemos promover a sua experiência enquanto 

lugar urbano, interpretando-o, representando-o, e contribuindo para o seu estudo.  

Justificamos deste modo a seleção destes dois campos de observação, o Chiado em 

Lisboa, e a Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris como lugares representativos dos 

tempos da modernidade e da contemporaneidade, os quais pretendemos incluir no 

projeto curatorial, tendo em vista a sua interpretação e representação através da 

fotografia.  

Sendo a street photography, uma importante base documental para a interpretação e 

representação das paisagens culturais e urbanas, é de destacar o seu contributo para o 

presente projeto, nos diferentes ciclos e faseamentos, como fundameno das perspetivas 

dos autores fotógrafos da modernidade e da contemporaneidade. Selecionámos para este 

fim alguns dos mais representativos street photographers, dos finais do século XIX, a 

nível nacional e europeu, observando as suas abordagens, assim como promovemos a 

experiência do lugar urbano junto de novos “street photographers” contemporâneos.  

Concluímos que na base da justificação e propósito da realização do presente projeto 

curatorial se encontra o interesse continuo pela interpretação das paisagens culturais e 

urbanas na contemporaneidade para o público e para uma nova geração de street 

photographers, que sobretudo admiram em simultâneo a sua riqueza pictórica e a 

capacidade humana em construir e transformar os territórios em novas paisagens.  

 

2.1. Metodologias utilizadas na definição do projeto curatorial  

 

A planificação do projeto curatorial que nos propomos desenvolver, visando a 

experiência do lugar urbano, a sua observação, interpretação e representação, recorreu a 

diversos processos e metodologias tendo em conta a especificidade de cada um dos dois 

lugares urbanos  selecionados, o  Chiado, em Lisboa e Rue du Faubourg de Saint-

Honoré, em Paris, e as interpretações dos mesmos junto do público.  

Numa primeira fase deste estudo realizámos uma abordagem teórica sobre cada um 

destes lugares, analisando as suas questões materiais e imateriais, e sintetizando as 
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bases documentais existentes, tendo como referência as obras de autores cujas temáticas 

estivessem com estes relacionadas. As suas contextualizações, no espaço e no tempo, 

tornaram-se importantes atendendo a que pretendemos interpretá-los nos tempos da 

modernidade e da contemporaneidade, analisando-os nas suas especificidades históricas, 

antropológicas, geográficas, politicas e sociológicas. Recorremos a diversos 

equipamentos culturais de apoio ao estudo e investigação, nomeadamente aos arquivos 

históricos, fotográficos, bibliotecas municipais e universitárias, entre outros 

equipamentos, tendo-nos sido igualmente útil a consulta de informação e documentação 

on line, através da pesquisa em suportes informáticos e digitais.  

Nesta primeira fase do projeto curatorial, a documentação reunida, escrita e fotográfica, 

serviu para a construção de uma base documental e caracterização destes lugares nos 

tempos da modernidade. Relativamente ao Chiado foram reunidas bases documentais de 

apoio à sua caracterização no Arquivo Municipal de Lisboa, Associação Portuguesa de 

Fotografia, Departamento Fotográfico da Ajuda, Gabinete de Estudos Olissiponenses, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Biblioteca Municipal - Palácio Galveias, e Ordem dos 

Arquitetos Portugueses.   

Numa segunda fase do projeto curatorial, a documentação serviu de apoio à planificação 

das diferentes fases do projeto curatorial, nomeadamente na implementação da sua 

componente prática, na programação do workshop de fotografia e consequente 

exposição na Galeria da F.B.A.U.L., e especificamente sobre a paisagem cultural e 

urbana do Chiado. A programação desta componente teve igualmente, no seu plano de 

intenções, a participação de alunos da F.B.A.U.L., assim como de outros interessados, e 

de profissionais da área específica da street photography,  

A interpretação destes lugares, através da sua experimentação, baseou-se também em 

perspetivas de outros autores/fotógrafos dos tempos da modernidade, tais como 

Benoliel, Atget e Brassai, referidos anteriormente, que contribuíram simultaneamente 

para as suas “revisitações “ e “reinterpretações”.   

A aproximação às perspetivas destes autores passou pela abordagem de algumas 

metodologias relacionadas com a experimentação e apreensão dos lugares, em particular 

a psicologia geográfica. Nesta última exemplificamos a abordagem de Gui Debord 

(1931-1944) relativamente à paisagem cultural e urbana da cidade de Paris, no ano de 

1957, documentada no “Guide psycogeographique de Paris”, e que resume a 

experiência urbana de grupos específicos de habitantes dos arredores da cidade. Estas 

propostas experimentais foram divulgadas na componente teórico-prática do workshop 
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de fotografia, junto dos seus participantes, como possíveis estratégias uteis à 

experiência do lugar urbano, sua apreensão e interpretação.  

Por último, o projeto curatorial contempla a sensibilização do público para a 

preservação e proteção das paisagens culturais e urbanas, enquanto identidades 

patrimoniais, propondo-lhe igualmente a sua experimentação e interpretação. Deste 

modo considerámos programar um conjunto de atividades, constituído por conferências, 

exposições e percursos urbanos, visando a complementaridade de informação para a 

experimentação individual do lugar urbano. No primeiro ciclo curatorial, onde iremos 

pôr em prática a experimentação e interpretação do Chiado enquanto lugar urbano da 

modernidade e da contemporaneidade, e destacamos a programação do workshop e a 

realização da exposição na Galeria da F.B.A.U.L., para depois se proceder à análise da 

prática curatorial.  

 

 

2.2.A paisagem cultural e urbana nos tempos modernos  

 

“Logo mais, à meia noite (…) há de virar brutalmente a 

ampulheta das eras, e o último ano do século começará a correr 

(…) O que sabemos com certeza é que hoje, à meia noite, o ano 

de 1899 exalará o seu último alento, e dará um mergulho no 

grande abismo (…)” 81 

 

A modernidade e a urbanidade estabeleceram novos paradigmas no pensamento 

filosófico dos séculos XIX e XX, tendo-se observado com interesse o seu carácter 

positivista e progressista, e simultaneamente a rápida transformação dos “territórios 

urbanos”. Ao longo do século XX as paisagens culturais e urbanas continuaram a 

constituir importantes “objetos” de análise e reflexão do pensamento filosófico, como 

refere Michel Foucault (1926-1984), na sua obra “As palavras e as coisas”, publicada 

em 1966, as novas transformações e configurações do pensamento nos tempos da 

modernidade: “ (…) dirigindo-se ao espaço geral do saber, a suas configurações e ao 

modo de ser das coisas que aí aparecem, define sistemas de simultaneidade, assim como 

a série de mutações necessárias e suficientes para circunscrever o limiar de uma 

positividade nova.“82. Refere-se também ao homem, neste pequeno excerto, e ao seu 

                                                
81 Ver jornal brasileiro “Gazeta de Notícias”, publicado em 31/12/1899. 
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  Foucault, Michel,As Palavras e as Coisas, p. 14. 
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caráter inovador e criador de grandes mudanças, sinónimo de grandes transformações 

dos seus territórios, e criação de novas paisagens culturais e urbanas da modernidade.  

As ideologias progressistas e as utopias, associadas à evolução cientifica e tecnológica, 

transformaram profundamente os tecidos urbanos das maiores cidades europeias, 

nomeadamente de Londres e Paris, e consequentemente o seu modus vivendis, tal como 

refere Maria Lúcia Bastos Kern83: “A paisagem é um fenómeno tipicamente moderno, 

tendo sido desenvolvido no Ocidente com a expansão do conhecimento científico, a 

dessacralização da natureza e a instauração da vida social urbana. Ela emerge como 

paradigma da modernidade, da experiência intimamente subjetiva que transgride a 

conceção religiosa do pecado ou da criação divina da natureza e permite ao homem 

descortinar o espaço, segundo uma nova perspetiva e lhe sugerir o sentimento de 

liberdade e de apropriação do mundo.”84. 

Neste contexto o homem estabelece uma nova relação com a cidade e os seus lugares, 

sendo seduzido pela sua nova cultura urbana emergente, assim como, atraído por 

melhores condições de vida, onde imperam novas tecnologias e mobilidades, tal como 

refere o escritor Mário de Andrade85 (1893- 1945) na sua obra Macunaima (1928): “ 

Eram camiões, bondes, autobuses, anúncios luminosos, relógios, rádios, motocicletas, 

telefones, gorjetas, postes, chaminés… Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. 

“86.  

Esta cidade, a dos tempos da modernidade, assenta numa nova estrutura social baseada 

nos conceitos de liberdade, estabilidade, mudança e racionalidade, tal como refere o 

sociólogo S. N. Eisenstadt87 (1923-2010): “A sociedade civil que se desenvolveu na 

Europa caracterizava-se pela sua relativa autonomia perante o Estado e baseava-se nos 

novos estratos emergentes, em particular a burguesia e os grupos intelectuais e 

profissionais. Estes grupos manifestavam uma atitude independente, se bem que muito 

empenhada, em relação à ordem social e política, tentando quer participar nela, quer 

moldá-la. Reivindicaram com frequência os seus direitos e autonomia na formação da 

ordem politica, em nome da liberdade, da racionalidade e do progresso, tendo estas 

mesmas reivindicações colocado em evidência a problemática da sociedade 
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86

  Andrade, Mário, Macunaima, p.15. 
87

  Destacamos o seu contributo para a compreensão da cultura e da civilização europeias, e a investigação sobre as 

transformações sociais nos tempos da modernidade.  



65 

 

moderna.”88. Estes valores encontram-se materializados nas novas paisagens culturais e 

urbanas das grandes capitais europeias do século XIX, planeadas urbanisticamente pelo 

Barão Haussmann em Paris-França, Tony Garnier89 (1869-1948) em Lyon. França e por 

Alfred Agache90 (1875-1959) no Rio de Janeiro-Brasil, e Marquês de Pombal (1699-

1812) em Lisboa. 

Assistimos deste modo à construção, material e imaterial, de novas realidades urbanas 

protagonizadas por grupos maioritariamente estratificados nas áreas da política e da 

intelectualidade, e com um forte domínio e poder de intervenção sobre os territórios e 

lugares.  

 

2.3. O Chiado enquanto paisagem cultural e urbana da modernidade 

 

Sendo o Chiado uma paisagem cultural e urbana dos tempos da modernidade a observar 

no primeiro ciclo curatorial, considerámos contextualizá-lo social, cultural e 

historicamente. Este lugar, onde atualmente assenta a área urbana do Chiado, era apenas 

um campo sem qualquer tipo de uso, constituindo no século X um espaço fora do limite 

da muralha do Castelo de S. Jorge, e um espaço desprotegido do outro lado da colina. 

No ano de 1147, na conquista de Lisboa aos Mouros, foi instalado neste local um 

acampamento de cruzados ingleses que colaboraram com D. Afonso Henriques. Após a 

conquista foi constituída a primeira paróquia de invocação a Nossa Senhora dos 

Mártires, construindo-se posteriormente na colina, no local onde se situa atualmente a 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, a primeira igreja da então fundada Freguesia dos 

Mártires. O Convento de S. Francisco, atuais instalações da F.B.A.U.L., foi mandado 

construir em 1217, no mesmo local onde foi construída a Igreja dos Mártires, e foi 

considerado na idade média o edifício mais importante da cidade. No século XIV foi 

realizado um projeto de urbanização do local, que incluiu a nova muralha fernandina, e 

a antiga porta de Santa Catarina, localizada na área do atual Largo do Chiado. Tendo a 

cidade se expandido, no século XVI para a zona ocidental, com o loteamento do Bairro 

Alto e área envolvente, formaram-se as novas paróquias do Loreto e de Santa Catarina. 

Nos séculos XVI e XVII assistimos à grande transformação do perfil social e 

económico desta área, com o aparecimento de novas atividades comerciais e culturais, 
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destacamos de sua autoria “Une Cite Industrielle”, apresentado em 1904 e publicado em 1918. Nele  resume-se  uma 
utopia urbanística e um modo de vida projetado para trinta e cinco mil habitantes.  
90

 Arquiteto francês dos princípios do século XX, autor do planeamento urbanístico das cidades do Rio de Janeiro, 

Recife, Porto Alegre e Curitiba. Foi fundador da Sociedade Francesa de Urbanistas. 
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das quais destacamos a inauguração da Livraria Bertrand, em 1747, entre outras lojas 

(confeitarias, modistas, barbeiros, outros), formando esta área um centro de atratividade 

para aristocratas, burgueses e estrangeiros. O terramoto de 1755, que destrói grande 

parte da Freguesia dos Mártires, favoreceu a sua reconstrução através do projeto 

urbanístico pombalino, tendo sido transferida a sede da paróquia para uma nova igreja 

situada na Rua das Portas de Santa Catarina, atual Rua Garrett. As reformas liberais de 

1834 e a extinção das ordens religiosas provocaram a expropriação e a reutilização dos 

conventos aí existentes, tendo sido instaladas a Academia Nacional de Belas-Artes, a 

Biblioteca Pública e o Museu de Arte Contemporânea. Com estas transformações 

assistimos à construção de uma distinta área urbana, centro da cultura aristocrática e 

intelectual, com o aparecimento de novos hotéis, cafés, restaurantes, livrarias e teatros, 

que atraiu diversos artistas, escritores e poetas. A Primeira República intensificou as 

dinâmicas sociais, culturais e políticas transformando e caracterizando de modo distinto 

esta paisagem cultural e urbana nos tempos da modernidade.  

 

2.3.1. A construção da paisagem cultural e urbana do Chiado moderno   

 

“No século XVIII português, o único acontecimento verdadeiramente original foi o 

terramoto de 1755 - o nascimento de uma nova cidade que disso foi consequência. Esta 

é a última das antigas cidades da Europa e a primeira das cidades modernas” 91. 

 

José-Augusto França 

 

A “construção” do Chiado, enquanto lugar urbano e paisagem cultural da modernidade, 

encontra-se, numa primeira perspetiva, relacionada com a sua materialidade, 

nomeadamente com a implementação do modelo urbanístico pombalino, assinado pelos 

urbanistas Eugénio dos Santos (1711-1760), Manuel da Maia (1677-1768) e Carlos 

Mardel (1695-1763), e sob a direção de Marquês de Pombal (1699-1782). 

Observamos neste plano uma “ideologia social” e simultaneamente um “produto”, que 

viriam a caracterizar a área urbana da “Baixa- Chiado”92 enquanto paisagem da 

modernidade, tal como refere Álvaro Siza Vieira (1933): “Sendo um produto do 

iluminismo europeu (…) o déspota iluminado sonhava um novo perfil social para o país 

(…) no qual a burguesia emergente tomava um papel central. A nova cidade permitir-

                                                
91 França, José-Augusto,  Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Lisboa, p. 112. 
92 Vieira, Álvaro Siza A reconstrução do Chiado - Lisboa, p. 8. 
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lhe-ia (…) realizar a configuração dos seus planos políticos e de uma nova ordem 

social.”93. 

Emerge, neste período, por todas as cidades europeias, e simultaneamente em Lisboa, 

uma nova estrutura social que obriga à reformulação das suas funcionalidades e dos 

aspetos estéticos da urbanidade. 

Sobre o “antigo” modelo e “cenário” pombalino, assistimos à renovação de uma área 

agora denominada de Chiado, caracterizada enquanto lugar de protagonismo capitalista 

e burguês94, pela excelência do seu comércio e das suas dinâmicas sociais e culturais, e 

que com o passar dos tempos a viriam transformar numa distinta paisagem cultural e 

urbana, referência da modernidade. O aparecimento de novos equipamentos culturais e 

de lazer, tais como teatros, cinemas, cafés, pastelarias, e salões de chá, atribuem-lhe 

agora alguma centralidade, conjuntamente com o Rossio e a Avenida da Liberdade: 

“Sintetizando as realizações urbanísticas e arquitetónicas de então, interessa referir o 

dinamismo da área do Chiado, a edificação de novos equipamentos, polarizadores de 

centralidades já adquiridas e, ainda, numa dimensão utópica, o primeiro gesto da futura 

extensão da cidade.”95. 

Existe, desde os seus primórdios enquanto lugar da modernidade, alguma dificuldade 

em estabelecer os limites físicos que compreendem este “território” na sua dimensão 

espacial, dada a sua complexidade social e cultural enquanto paisagem. Não nos 

podemos cingir ao conjunto de ruas, largos e pracetas que o constituem, devemo-lo 

observar enquanto conjunto dada a abrangência das suas dinâmicas e relações com as 

áreas envolventes e da sua centralidade. Poderemos, nos tempos da modernidade, 

inscrevê-lo numa área que compreende o Rossio até às Igrejas do Loreto e da 

Encarnação, antiga Rua das Portas de Santa Catarina, atravessando a atual Rua Garrett, 

e percorrendo transversalmente desde o Largo do Carmo à Rua Vitor Cordon: “O 

Chiado é o antigo Largo das Portas de Santa Catarina, por referência às portas da 

muralha fernandina, ou ainda o Largo das duas Igrejas, por designar os dois templos do 

Loreto e da Encarnação, um de cada lado da antiga porta, em simetria redundante para 

quem subia do Rossio em direção à calçada do Combro e Estrela.”96. 

Encontramos nesta área urbana também sinónimos de modernidade observando na sua 

toponímia nomes de ilustres personalidades da sociedade portuguesa do século XIX. O 

                                                
93 Ibid., p. 8. 
94

  Silva, Raquel Henriques, “Planear a cidade burguesa, 1777 – 1900”, in Lisboa, conhecer, pensar fazer a cidade, 

p. 50 - 51.  
95

  Ibid., p. 50. 
96

  Ibid, p. 4. 
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Chiado, como nova realidade histórica dos tempos da modernidade, homenageia a 

ciência, literatura e as artes, atribuindo, no seu perímetro, nomes de ruas e largos. 

Ilustres como Almeida Garrett (1799-1854), escritor, Francisco Maria Vitor Cordon 

(1851-1901) e Roberto Ivens (1850-1898), dois importantes exploradores em África, 

são alguns dos inúmeros e novos topónimos desta área urbana. Encontramos também 

outras designações para as suas artérias, tais como Rua do Carmo, Rua Nova do 

Almada, Rua Anchieta, Rua Serpa Pinto, Rua Duques de Bragança, Largo Rafael 

Bordalo Pinheiro, Largo do Carmo, e Praça Luís de Camões. 

O “Largo do Chiado” compreende a área do antigo “Largo das Duas Igrejas”, referimo-

nos ao espaço entre as igrejas do Loreto e da Encarnação. Em edital de 1859, A “Rua do 

Chiado”, substituía o topónimo “Rua das Portas de Santa Catarina”, esta posteriormente 

designada, em 1880, de “Rua Garrett”, em homenagem ao escritor e dramaturgo 

Almeida Garrett (1799-1854). O “Chiado”, que simultaneamente significava “astuto” e 

“malicioso”, representava duas figuras emblemáticas de Lisboa quinhentista, o 

“vinhateiro” Gaspar Dias e o poeta António Ribeiro (1520-1591). A estátua que 

representa o poeta António Ribeiro - o “Chiado”, inaugurada em 1925, e localizada no 

atual Largo do Chiado, é da autoria de António Augusto da Costa Motta (1862-1930).  

Concluímos que o modelo pombalino serviu de “base cénica” à construção de uma nova 

realidade histórica, cultural e urbana - o Chiado, constituindo agora uma importante 

extensão e centralidade para a cidade de Lisboa. Nos finais do século XIX a cultura 

social europeia, invade rapidamente esta área, incluindo-a, junto dos demais lugares dos 

tempos da modernidade europeus, como uma referência da modernidade urbana. É, 

neste contexto “cénico” e “teatral” da cultura burguesa e aristocrática, que observamos a 

construção de uma nova paisagem, caracterizada pelas suas particulares dinâmicas e 

aspetos socializantes, e inserida especificamente num determinado espaço e tempo, o do 

Chiado na modernidade.   

 

 

2.3.2. A vida cultural e urbana no Chiado moderno 

 
 

“E Lisboa era sobretudo o Chiado, em 1898 (…) A artéria, já dita de 

Garrett na sua rua principal, era o sítio de passear as damas (…) tinham 

modelos de trajar francês (…) E havia os cafés (…) os restaurantes, esses 



69 

 

guardavam fama (…) e ainda o Hotel Universal, no Palácio de 

Barcelinhos ao fundo do Chiado (…) ” 97. 

 

Considerando que o modelo urbanístico pombalino é o cenário físico, que caracteriza a 

componente material desta nova paisagem cultural e urbana a que denominamos de 

“Chiado”, pretendemos agora realizar uma abordagem à sua componente imaterial nos 

tempos da modernidade.  

As novas dinâmicas sociais e culturais, que caracterizaram a cidade de Lisboa neste 

período, com a instalação de uma nova burguesia e a influência de outras realidades 

sociais e urbanas europeias, fomentaram também o estabelecimento de novas relações 

espaciais nas grandes cidades (Paris, Londres, Madrid, Barcelona, outras), decorrentes 

de novos estilos de vida e interesses culturais europeus. Esta nova realidade cultural e 

urbana, que se afirmou enquanto identidade cultural das paisagens urbanas da 

modernidade, define-se, neste período, pelos seus aspetos socializantes e de 

habitabilidade: “O espaço dignificado atua como signo de um estilo de vida civilizado. 

Uma nova geografia do ser moderno se impôs sobre a cidade, elegendo como espaços 

de aparência de salões, confeitarias, cafés, cinemas, livrarias e a própria rua. Tal como 

um cenário de pura fachada, estes espaços existem para que a nova classe em ascensão - 

a burguesia - se identifique, contribuindo, assim para o vir a ser, à medida que só 

existem em função de uma vivência social. São formas de um conteúdo, sendo, portanto 

impossível dissociar desses espaços os comportamentos que lhe estão subjacentes. A 

rua, neste conjunto, destaca-se, pois nas grandes cidades a rua passa a criar o seu tipo, a 

plasmar o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes gostos, costumes, hábitos, modos e 

opiniões.”98. 

Assistimos a novos atributos sociais caracterizadores da “vida moderna” e do seu status 

e high life: “Cultuadores do ornato, do status, da aparência (…) eram “chics”, “up-to-

date” ou “tran cham” (…) “high life” (…) importantes agentes criadores de um modo de 

vida (…) que hierarquiza o espaço, dignificando-o ou rebaixando-o, que elege o 

consumo como norma de vida, que dita modas e cria ilusões. “99.  

A nova realidade social e urbana lisboeta, que atrai as populações, acompanha a 

tendência europeia das grandes cidades, com igual e significativo aumento demográfico 

e populacional, de cinquenta mil habitantes, em 1880, para trezentos e cinquenta mil 

                                                
97 França, José-Augusto, Lisboa 1898 - Estudos de factos socio - culturais, Lisboa, Edição Expo 98, p 129 - 131. 
98

 AAVV, Cidades históricas- mutações e desafios, p. 22. 
99 Ibid., p. 24. 
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habitantes, em 1890, exige profundas transformações na sua estrutura, funcional e 

estética, numa resposta aos novos tempos da modernidade: “ As estações do ano 

pontuavam os dias de uma população que crescia no maior espaço ocupado: trezentos 

mil habitantes em 1880, mais cinquenta mil em 1890 (…) Lisboa tinha então resolvido 

muitos dos seus problemas de decoração urbana, quiosques, retretes públicas em 

chalets, marcos postais (…) A iluminação pública ia-se desenvolvendo a gás, e daí a 

três anos o progresso passaria a ser elétrico (…) Os transportes eram partilhados por 

várias companhias (…) às rampas que os elevadores venciam, em tração mecânica (…) 

E os coupés batiam (…) para os mais afortunados, com raríssimos automóveis que iam 

chegando.” 100. As prioridades apresentadas no “Plano geral de melhoramentos da 

capital”, decretado em 1864, é evidente no ensaio “Mémoire sur les études 

d´ámeliorations et embellissements de Lisbonne”, de 1865, por P. J. Pézerat101 (1801- 

1872), e acompanham as tendências urbanísticas e estéticas de outras cidades europeias: 

“Os anos 50 do Fontismo, que o gás já iluminava (e abrilhantava), instalado nas ruas e 

nas casas, deram a esta sociedade o equilíbrio dinâmico desejado, mas sempre em 

termos de negócio financeiro e não industrial (…) A parte mais proveitosa deste 

fomento foi, evidentemente, o caminho de ferro que partiu de Lisboa em 1856 (…) Esta 

começava, porém a impor-se, e em 31 de Dezembro de 1864 um decreto estipulou que o 

governo mandaria imediatamente proceder a um plano geral dos melhoramentos da 

capital (…)”102. Relativamente a este período da história da cidade, a arquiteta Ana 

Tostões103 refere a existência de uma nova “identidade cultural” e a transformação da 

paisagem cultural e urbana lisboeta, que contrasta com a “frieza” do modelo pombalino: 

“Ao longo de oitocentos, o plano é realizado, interpretado e adaptado. A humanização 

da crueza pombalina surge associada ao Romantismo como novo paradigma de 

identidade e celebração simbólica. O espaço urbano transforma-se, multiplica-se com a 

criação de novos lugares de vida pública (…) A habitabilidade, ligada a dinâmicas 

sociais e económicas, vai estimular vivências mundanas através da criação de espaços 

de diversão e sociabilização (…) Estes equipamentos públicos, teatros e depois cinemas, 

                                                
100  Romero, Esperança Mó in  Cidades históricas – mutações e desafios, p. 22. 
101

 Arquiteto e engenheiro francês da Câmara Municipal de Lisboa na segunda metade do século XIX. Destacamos a 

sua contribuição para os melhoramentos funcionais e estéticos da Lisboa moderna, nomeadamente o desenho 
urbanístico da Avenida da Liberdade. 
102 França, José-Augusto, Lisboa: Urbanismo e arquitetura, p. 54 e 55. 
103

 Arquiteta e Professora Catedrática no Instituto Superior Técnico do Departamento de Engenharia Civil e 

Arquitetura, onde leciona as disciplinas de história de arquitetura, foi coordenadora do Curso de Mestrado em 
Arquitetura, nos anos de 2007 a 2009. É membro do I.C.O.M.O.S. para a modernidade.  
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funcionam como equipamentos-âncora da cidade (…) uma cidade cada vez mais aberta 

às novidades mundanas de uma sociedade finissecular.”104. 

A renovação da cidade de Lisboa é agora “palco” útil a novas dinâmicas e narrativas, o 

seu novo way of life é pontuado pela ocupação das classes mais abastadas, que 

frequentam os equipamentos culturais e de lazer, numa plena vivência da cultura 

europeia da época. O Chiado, referência da vida moderna lisboeta, é procurado pelos 

seus teatros, cinemas, cafés, pastelarias e restaurantes, e caracterizado enquanto centro 

politico, social e cultural, tendo como eixo principal e de confluência a antiga Rua das 

Portas de Santa Catarina, atual Rua Garrett: “A cidade animava-se sobre as fortunas da 

burguesia pombalina e o seu centro social, por “excelência”, torna-se precisamente essa 

“zona alta”, designada por Chiado (…) então se conclui, de botequins e livrarias, de 

palácios e prédios nobres, de algum modo a prepara para receber um dos mais 

importantes equipamentos da época: o Teatro de São Carlos (…).”105. 

Este lugar, agora caracterizado pelo seu status, assim como pela excelência da sua 

oferta cultural e comercial, centraliza em si uma enorme atratividade para a cidade de 

Lisboa: “A pirâmide social bem entendida tinha ao cimo as famílias burguesas que 

todas as noites nos teatros, todas as tardes na rua ou na Avenida, tomando o caminho 

favorito do Chiado.” 106. A sua vivência quotidiana permite “experimentar” um pouco a 

modernidade europeia, observar os seus frequentadores e o seu novo life style: “O dandy 

joga, fuma, bebe, vai ao club (…) Os “dandies” eram a síntese da imagem masculina da 

Belle Époque, livre, desimpedida, desinibida e gastadora.”107.  

Os apelidados dandys 108 e  flaneurs,  muito  referenciados nas obras de  Baudelaire, são     

homens de bom gosto e senso estético, que apreciavam a beleza e ocupavam  o seu 

tempo em atividades lúdicas e ociosas,  distinguindo a “classe” em detrimento do 

“vulgar”, tal como refere   José-Augusto França (1922) : “Um jornal de vida breve, dum 

Ottolini de Veiga, falava de «Tardes e Noites», entre fins de 1897 e Fevereiro de 1898, 

anunciando touradas e desportos, teatros, e óperas. Mas as tardes tinham os prazeres do 

“flanar” ou do “dandinar” (…) “109. 

O dramaturgo Ramalho Ortigão (1836-1915) refere-se a este lugar como uma “ladeira 

vaidosa” ou “passerelle urbana”, um palco de novidades, de moda e de tendência nos 

                                                
104

  In Tostões, Ana; Rossa, Walter, Coordenação de, Lisboa 1758 - O plano da baixa hoje – Catálogo de exposição, 

p. 183. 
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  Barreiros, Maria Helena in, Lisboa, conhecer, pensar fazer a cidade, p. 50. 
106   França, José Augusto, Lisboa 1898 – Estudos de factos sócio – culturais, Lisboa, Edição Expo 98, 1997, p. 141.  
107  Mauad, Ana Maria in  Cidades históricas – mutações e desafios, p. 35. 
108  Baudelaire, Charles, O pintor da vida moderna,.p. 41 - 45.  
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  França, José Augusto França, Lisboa 1898 – Estudos de factos sócio – culturais, Lisboa, Edição Expo 98, 1997, 

p. 128. 
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finais do século XIX110. A este propósito encontramos um acentuado número de 

modistas, costureiras e alfaiates franceses que aí se estabeleceram: Madame Clémentine 

Levaillant, Madame Burnay, Madame Duprat, Madame Lombré e Aline, Madame 

Beroud, Madame Blanche, Monsieur Paul Duprat, Monsieur Strauss, Monsieur Keil. 

Destacamos a chapelaria Gagean entre as muitas que existiram no Chiado, para além 

dos luveiros, camisarias, retroseiros, perfumarias, floristas, cabeleireiros e  barbeiros. As 

barbearias “Campos” e “Costa” são, para além dos estabelecimentos referidos 

anteriormente, referências comerciais para a burguesia lisboeta, e negócios de grande 

sucesso, maioritariamente fundados por italianos e franceses, e representavam o culto da 

moda e elegância, tal como refere José-Augusto França: “A artéria, já dita de Garrett na 

sua rua principal, era o sítio de passear das damas que na Moda Elegante (publicada 

pela Aillaud) tinham modelos de trajar francês, ilustrados e descritos - redingote 

comprida muito justa ou collet, vestido de caxemira aveludada, ou de bengaline safira, 

com capa de pano hussard.”111.  

Estamos na presença de uma nova cultura do lazer e do ócio, caracterizada e ocupada 

por cafés, botequins, livrarias, teatros e cinemas: Jerónimo Martins, Casa Batalha, 

Livraria Bertrand, Casa Havaneza, Café Marrare do Polimento, Pastelaria Marques, 

Livraria Férin, Joalharia de Leitão e Irmão, Café Central, Café “A Brasileira”, Grémio 

Literário, Teatro Trindade, Pastelaria Ferrari, Restaurante Club, Hotel Universal, Hotel 

Gibraltar, Hotel Europa, Teatro do Ginásio, Teatro de S. Luís, e Chiado Terrasse.  

 

2.3.3. As narrativas urbanas do Chiado moderno 

 

Observando Lisboa enquanto paisagem cultural e urbana dos tempos da modernidade, o 

escritor Fernando Pessoa (1888-1935) propõe nomeadamente um percurso e experiência 

dos seus lugares urbanos em “Lisboa - O que o turista deve ver”112, apresentando um 

“roteiro cultural” onde  regista os seus  aspetos particulares. Este “roteiro”, que 

consideramos um exercício interpretativo da paisagem cultural e urbana de Lisboa, 

inclui o Chiado e o apelo à sua visitação. Consideramos esta uma obra pioneira, no 

âmbito nacional, valorizadora da paisagem cultural e urbana lisboeta e caracterizadora 

do génius loci de alguns dos seus lugares mais emblemáticos.  

                                                
110

 Ibid.,  p.129 e 130. 
111

   Ibid., p. 12. 
112

 Obra publicada em 1925, trata-se de um guia de Lisboa escrito em inglês-“What the Tourist Should  See” , de 

cariz turístico onde podemos percorrer o património arquitetónico, intelectual, assim como espaços de lazer.  



73 

 

Numa perspetiva literária, Almeida Garrett (1799-1854) e Eça de Queiroz (1845-1900), 

demonstram o particular interesse, culto e admiração pela urbanidade, suas paisagens e 

lugares, e em específico pelo Chiado como lugar de referência dos tempos da 

modernidade. A sua riqueza e diversidade urbana serviram de base cénica à criação de 

interessantes narrativas literárias, mergulhando os seus leitores numa experiência sobre 

o lugar urbano, revisitando a paisagem cultural e urbana de Lisboa nos tempos da 

modernidade. Em “Os Maias” e “As cidades e as serras”, encontramos verdadeiros 

ensaios relativos à experiência da urbanidade, através de uma perspetiva crítica e 

analítica, sobre as cidades de Lisboa e de Paris.  

Destacamos também a importância destas paisagens urbanas nas narrativas fotográficas 

dos tempos da modernidade, e relevo na criação do conceito de street photography, e da 

relação que alguns icónicos fotógrafos estabeleceram com as cidades, nomeadamente 

Joshua Benoliel (1873-1932) com Lisboa, e Eugène Atget (1857-1927) e George 

Brassai (1899-1984) com Paris. Neste âmbito, e no panorama nacional, destacamos 

também as narrativas urbanas representadas no trabalho fotográfico de Mário Novais 

(1899-1967), e Alberto Carlos Lima113, relativamente à cidade de Lisboa.  

Quanto ao fotógrafo Joshua Benoliel encontrámos um interessante espólio 

representativo sobre as narrativas urbanas da cidade de Lisboa nos tempos da 

modernidade. O Chiado foi um lugar particularmente retratado por este fotógrafo, que, 

registando as suas narrativas urbanas, contribuiu para o conhecimento da história local, 

permitindo a sua revisitação, e deste modo, como referido anteriormente, considerámo-

lo  integrar no presente projeto curatorial.   

Ainda observando as narrativas urbanas na fotografia, e no âmbito da street 

photography, e tendo realizado uma breve pesquisa no espólio da Associação 

Portuguesa de Fotografia observámos os registos de alguns fotógrafos estrangeiros, que, 

de passagem por Lisboa em missões e expedições aos continentes americanos, africanos 

assim como do oriente, interpretaram a sua urbanidade sob um “olhar estrangeiro”: Bill 

Perlmutter (1932), Charles Chusseau Flaviens114, Francis Frith (1822-1899), Hugh 

Owen (1811-1889), e Hubert Vaffier (1834-1897). Destacamos a obra “Mission 

Scientifique et Artistique de Espagne a Portugal”, que, retratando uma expedição 

francesa a Portugal e Espanha, interpreta e representa algumas das suas mais 

importantes cidades nos tempos da modernidade, incluindo Lisboa.  

                                                
113

 Fotógrafo que retratou a cidade de Lisboa e também atos comemorativos como a inauguração do Monumento ao 

Duque de Saldanha ou a Implantação da República.  
114

 Fotógrafo francês que esteve no ativo entre 1890 e 1910 e que abriu pela primeira vez uma agência fotográfica que 

fornecia a imprensa francesa, http://fr.actuphoto.com-chusseau-flavien, consultada em 13/11/17. 

http://fr.actuphoto.com-chusseau-flavien/
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2.4.  O projeto curatorial, opções e estratégias 

 

Apresentamos agora as linhas orientadoras que tivemos em conta na definição do 

projeto curatorial e do seu programa, tendo como objetivo principal a experiência do 

lugar urbano, sua apreensão, interpretação, e representação. 

Tal como referido anteriormente, e tendo em vista a interpretação dos dois lugares 

urbanos europeus selecionados, que encontram em si particularidades e similitudes, nos 

tempos da modernidade e da contemporaneidade, definimos, enquanto estratégia, a 

existência de dois ciclos curatoriais, um primeiro dedicado à apreensão e interpretação 

do Chiado, em Lisboa, e um segundo, à Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris:  

 

PROJETO CURATORIAL 

“Paris em Lisboa, Lisboa em Paris - a experiência do lugar urbano” 

 

  1º CICLO CURATORIAL 2º CICLO CURATORIAL 

  Titulo: “Paris em Lisboa- a experiência do 

lugar urbano ” 

Titulo: “Lisboa em Paris - a experiência do 

lugar urbano” 

De Julho a Setembro de 2018 De Outubro de 2018 a Janeiro de 2019 

 

Local - Chiado, em Lisboa   

 

 

Local - Rue du Faubourg Saint Honoré, em Paris 

 

Equipamentos - M.N.A.C., F.B.A.U.L., 

Armazéns do Chiado, Estação de Metro Baixa 

Chiado, Lojas da Rua Garrett, Grémio Literário e 

espaço urbano do Chiado.  

 

 

Equipamentos - Espaço Collette, Lojas da Rue du 

Faubourg Saint-Honoré, outros equipamentos a 

selecionar. 

 

 

Eventos - Conferências, exposições e percursos 

urbanos sobre o Chiado, enquanto paisagem 

cultural e urbana da modernidade e da 

contemporaneidade. 

 

 

Eventos - Exposição de fotografia sobre o Chiado,  

perspetivando a interpretação  de Joshua Benoliel  

e dos participantes no  workshop de fotografia na 

F.B.A.U.L,.  sobre o  Chiado da modernidade e  da 

contemporaneidade. 

 

Quadro 1 - Calendarização dos ciclos curatoriais   

 

A existência destes dois ciclos, que pretendemos posteriormente articular ao nível do 

programa curatorial, visa valorizar ambas as paisagens junto do público, aferindo as 

suas particularidades. Constitui, enquanto estratégia, uma abrangência de conteúdos e 

abordagens, tendo a street photography como base documental e interpretativa, e 
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observando as perspetivas dos fotógrafos da modernidade e da contemporaneidade 

(exposições e percursos urbanos), complementada por uma forte componente teórica 

(conferências). O título atribuído ao projeto curatorial “Paris em Lisboa, Lisboa em 

Paris - a experiência do lugar urbano” foi sugerido pela existência no Chiado da loja 

“Paris em Lisboa”, memória do comércio dos tempos da modernidade, que ainda 

subsiste, o qual esclarece atualmente a questão que pretendemos colocar a saber, 

nomeadamente identificar as referências da cultura urbana europeia nesta paisagem nos 

tempos da modernidade.  

Para o desenvolvimento da componente prática da presente tese, optámos apenas pela 

implementação de parte do primeiro ciclo curatorial, dado o extenso programa e sua 

calendarização, e os aspetos económicos, financeiros, e logísticos necessários à 

realização do projeto curatorial na sua totalidade. Deste modo iremos observar apenas o 

Chiado enquanto objeto de interpretação, parte do programa integrante do primeiro 

ciclo, que inclui a realização do workshop de fotografia e a consequente exposição na 

Galeria da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.  

Para esta particular abordagem definimos uma área específica de ação/ intervenção para 

o projeto curatorial: 

 

 

 
 

 
Mapa da área de ação/ intervenção cultural 

Chiado.Lisboa.Portugal 
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2.4.1. A  street  photography e os seus autores,  enquanto base documental e 

interpretativa das paisagens  culturais  e urbanas   

 

 

Tendo colocado em prática apenas parte do projeto curatorial do primeiro ciclo 

curatorial - “Paris em Lisboa - a experiência do lugar urbano”, referenciado no 

subcapítulo anterior, onde pretendemos experienciar e interpretar a paisagem cultural e 

urbana do Chiado, nos tempos da modernidade e da contemporaneidade, selecionámos, 

tendo a street photography como base documental e interpretativa, três importantes 

street photographers que representaram as cidades de Paris e Lisboa de um modo 

particular: Joshua Benoliel, Eugène Atget e George Brassai.  

As suas perspetivas, e em particular a de Joshua Benoliel, servirão de base interpretativa 

às paisagens culturais e urbanas da modernidade, e em especifico ao Chiado no decorrer 

do workshop de fotografia com o título “A experiência do lugar urbano no Chiado a 

partir da perspétiva do fotógrafo Joshua Benoliel”, orientado pelo Professor Mestre 

Pedro Aboim115 e pelo fotógrafo Professor Doutor Paulo Catrica116. E decorrente deste 

workshop realizar-se-á a exposição “Chiado - O lugar urbano na contemporaneidade, 

(Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel”, na Galeria da F.B.A.U.L.. 

Tendo sido a paisagem urbana amplamente interpretada e representada por inúmeros 

fotógrafos nos tempos da modernidade, considerámos que algumas das suas obras 

deveriam integrar os ciclos curatoriais do presente projeto, perspetivando as suas 

experiências individuais relativamente aos lugares urbanos selecionados. Neste âmbito 

pretendemos, no primeiro ciclo curatorial, realizar uma abordagem à obra do fotógrafo 

Joshua Benoliel (1873-1932) pela sua relevância no panorama da fotografia em Portugal 

nos finais do século XIX, e pela relação particular que estabeleceu com a paisagem 

cultural e urbana do Chiado. Para o primeiro e segundo ciclos curatoriais pretendemos 

realizar uma abordagem aos fotógrafos Eugène Atget (1857-1927) e George Brassai 

(1899-1984), contemporâneos de Joshua Benoliel, e perspetivar as suas relações com a 

paisagem cultural e urbana de Paris e seus lugares.   

                                                
115

 Mestre em História de Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

investigador no I.H.C. na mesma faculdade, em fotografia documental e edição (segunda metade do século XIX e 
primeira metade do século XX). Destacamos a sua tese de mestrado sobre o tema “Joshua Benoliel: Rei dos 
Fotógrafos”, apresentada à F.C.S.H.U.N.L. em 1984, enquanto importante contributo à presente tese de 
doutoramento.   
116

 Doutorado em “Estudos de Fotografia” pela Universidade de Westminster -Londres. Expõe e publica 

regularmente em Portugal e no estrangeiro desde 1997, tendo obras em diversas coleções públicas e privadas. 
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Deste modo, e na perspetiva da street photography, pretendemos reinterpretar na 

contemporaneidade os lugares urbanos selecionados assim como promover a sua 

experiência junto do público, observando as suas memórias e estabelecendo relações 

com o seu passado.  

 

2.4.1.1. Joshua Benoliel e o Chiado moderno 

 

Observamos ao longo da pesquisa que efetuamos nos diferentes arquivos e bibliotecas, 

relativamente à obra de Joshua Benoliel (1873- 1932) a existência de um vasto espólio 

fotográfico sobre a cidade de Lisboa nos tempos da modernidade, e em específico sobre 

o Chiado. Este espólio constitui uma importante base documental, interpretativa e 

representativa para o desenvolvimento do nosso projeto curatorial, observando a relação 

particular que este fotógrafo estabeleceu com a urbanidade lisboeta da época.  

Relativamente à história custodial e arquivística do seu espólio, podemos referir que 

grande parte do mesmo se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 

diversos fundos arquivísticos, compreendendo os seus trabalhos fotográficos no período 

entre 1889 e 1918, encontrando-se o restante disperso por diversas entidades e 

instituições públicas e privadas, e na propriedade de privados. Encontrámos também 

parte da sua produção fotográfica, e enquanto foto-repórter, no Serviço de Fotografia do 

Jornal “O Século”, adquirido junto da sua família, posteriormente ao seu falecimento.  

O fundo arquivístico de Joshua Benoliel que se encontra na Torre do Tombo, foi o 

resultado de várias transições, desde a Direção Geral da Comunicação Social, ao Centro 

Português da Fotografia, criado em 1997, ficando este centro na dependência do 

Arquivo Fotográfico de Lisboa - A.F.L. (para o qual proveio parte do espólio de Joshua 

Benoliel existente na antiga Fototeca do Palácio Foz, em Lisboa, criada em 1933 e 

extinta em 1998). Este fundo arquivístico era inicialmente constituído por negativos e 

provas de contacto, referenciados de modo manuscrito em envelopes e caixas, que 

posteriormente foram transcritos, no ano de 1990, numa organização em suporte 

informático, e em listas diferenciadas consoante as temáticas representadas, sendo 

atualmente disponibilizada uma base de dados baseada nas diferentes temáticas 

fotografadas, e passíveis de pesquisa em Cds e on line. Existem no entanto algumas 

dúvidas relativamente à autoria de alguns destes trabalhos, havendo falta de 

documentação que comprove a sua autenticidade117. Encontramos neste arquivo cerca de 

10.349 documentos fotográficos, entre negativos, positivos, vidro, pelicula, papel, em 

                                                
117

  Referimo-nos a parte do espólio oferecido por privados aos fundos arquivísticos, cuja autenticidade ainda não foi 

certificada.    
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formato JPEG (com dimensões de 35 mm, 6x6 cm, 9x12 cm, e 13x18cm), entre outros 

formatos em gelatina e sais de prata.  

Consultámos também, como fundo arquivístico, a Hemeroteca Digital da Câmara 

Municipal de Lisboa, na qual foi realizada a pesquisa sobre as diversas publicações em 

que Joshua Benoliel colaborou, nomeadamente a revista “Atlântida” (publicações de 

1915-1920), mensário artístico, literário e social para Portugal e Brazil, o “Arquivo 

gráfico da vida portuguesa” (análise dos fascículos e capítulos de 1903-1918), a revista 

quinzenal ilustrada “Brasil - Portugal” (publicações de 1899 a 1914), a “Ilustração 

portugueza” (publicações de 1903 a 1910), a revista ilustrada de Portugal e do 

estrangeiro “O occidente” (publicações de 1877 a 1915), e a revista de educação física e 

atualidades “Tiro e sport” (publicações de 1904 a 1910).  

O Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa é também detentor do espólio 

de vários fotógrafos portugueses que retrataram a cidade de Lisboa nos finais do século 

XIX e ao longo do século XX, nomeadamente Alfredo Cunha, António Júlio Duarte, 

Artur Pastor, Eduardo Portugal, Luís Pavão, e Joshua Benoliel. Referenciadas como 

coleções de fotografia, reportam-nos a importantes períodos da história social, cultural e 

política da cidade, tais como a Exposição do Mundo Português, a construção do 

Metropolitano de Lisboa, o 25 de Abril de 1974, as transformações da cidade para 

receber grandes eventos (tais como o Euro 2004 e a Expo 98), pormenores e recantos da 

cidade (mercados, igrejas, chafarizes, outros), abertura de novas artérias, entre outros. 

Destacamos o vídeo criado pela Câmara Municipal de Lisboa /Arquivo Municipal de 

Lisboa - “Memórias da cidade, Lisboa vista por Joshua Benoliel - Uma viagem no 

tempo”, no qual é-nos apresentada uma animação tridimensional de alguns dos seus 

registos fotográficos, em contraste com a realidade atual. Ainda neste arquivo 

encontramos o “Fundo Antigo”, designação dada ao primeiro levantamento 

arquitetónico e urbanístico da cidade de Lisboa, em 1898, que reúne cerca de 3800 

negativos que documentam as diferentes intervenções da autarquia no período de 1898 e 

1908.  

Observamos que, para além destes fundos arquivísticos, existem ainda, decorrente de 

um particular interesse pela sua obra, outras abordagens, nomeadamente exposições, 

estudos biográficos, publicações, catálogos, e dissertações de mestrado, que 

complementaram o nosso presente estudo.  

Destacamos algumas referências relativamente ao estudo da obra de Joshua Benoliel na 

contemporaneidade, nomeadamente o catálogo da exposição “Joshua Benoliel, 1873-

1932: Repórter fotográfico”, coordenado por Emília Tavares (1964), e publicado em 
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2005 no âmbito da LisboaPhoto 2005, “Joshua Benoliel - Rei dos fotógrafos”, de José 

Pedro de Aboim Borges, Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada à 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1984, e 

a obra “Uma História de Fotografia”, de António Sena (1926-2001), publicada em 1991. 

Estas obras representaram um importante contributo para o conhecimento da obra do 

autor em questão, e foram particularmente importantes na teorização do presente projeto 

curatorial.  

Emília Tavares, investigadora da história da fotografia, refere a relação que o fotógrafo 

Joshua Benoliel estabelece com a urbanidade lisboeta nos tempos modernos: “Benoliel 

viveu e fotografou uma época que se confronta com a persistência dos valores do 

passado e com as ruturas do início da Modernidade (…) O que persistiu das suas 

imagens foi o reconhecimento dos lugares, dos ambientes, dos factos (…) é um 

fotógrafo do novo conceito de princípio de século - urbanidade - onde o cidadão comum 

está na fotografia, construindo-se deste modo o primeiro indício de memória coletiva, 

na qual esse cidadão revê também a sua memória privada, o seu microcosmos de 

acontecimento (…)”118. 

Nesta pesquisa tivemos também acesso à coleção particular de diapositivos de Joshua 

Benoliel, específicos sobre o Chiado, do Professor Mestre Pedro Aboim, tendo este, 

como anteriormente referido, através da sua intervenção integrado a componente teórica 

do workshop de fotografia. Neste seu pequeno arquivo tivemos acesso a algumas das 

fotografias do autor que foram integradas na referida abordagem teórica do primeiro 

ciclo curatorial.  

 

                                                
118

 Tavares, Emilia In  Joshua Benoliel 1873-1932: Repórter Fotográfico, p. 54. 
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Fig. 17 

Retrato de Joshua Benoliel, data e autor desconhecido 

 

Joshua Benoliel nasceu em Lisboa, filho de judeus ingleses, tendo trabalhado 

inicialmente como despachante alfandegário, e foi de modo casual que se tornou um 

foto-repórter da “vida quotidiana portuguesa”, e particularmente em Lisboa, onde 

residia, realizando essencialmente a cobertura fotográfica de acontecimentos e 

ambientes urbanos, tendo a sua primeira foto sido publicada em 1899, na revista “Tiro 

Civil”. 

A faceta de Joshua Benoliel, enquanto street photographer, inicia-se na reportagem 

fotográfica, sendo considerado o seu criador em Portugal. Realizou a cobertura 

jornalística de grandes acontecimentos e eventos nacionais e internacionais. E 

acompanhou a monarquia em viagens oficiais ao estrangeiro, presenciou o momento 

histórico da revolução de 1910, com a instauração da primeira república, tendo também 

fotografado os soldados portugueses durante a primeira guerra mundial.  

Benoliel foi igualmente testemunho da transição entre o regime monárquico e o 

republicano em Portugal, fotografando as suas principais personalidades, e 

simultaneamente as populações e os seus hábitos revelando deste modo uma perspetiva 

humanista do seu trabalho.  

Ao longo da sua carreira jornalística colaborou com inúmeros periódicos e revistas 

portuguesas, tais como “O Século” (1880-1977),“ A Ilustração Portuguesa” (1903-

1993), “O Ocidente" (1878-1914), “Atlântida” (1915-1920) e “Brasil – Portugal” (1899-

1914), tendo sido correspondente de duas revistas ilustradas europeias, a 
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“L´Ilustration”, em França, e a “ABC”, em Espanha, tendo também colaborado em 

revistas literárias e artísticas do Brasil.  

A sua colaboração no jornal “O Século” compreende o período entre os anos de 1906 a 

1918, e de 1924 até ao seu falecimento, e é neste periódico que o seu trabalho 

fotográfico se torna notório como foto-repórter. Destaca-se também a sua colaboração 

na revista “A Ilustração portuguesa”, lida com muita regularidade pela população 

portuguesa, e que atingiu em 1908 os vinte e quatro mil exemplares, denote-se a 

importância da imagem e da fotografia relativamente ao analfabetismo da época.  

Uma das publicações mais conhecidas de Joshua Benoliel é o “Arquivo Gráfico da Vida 

Portuguesa”, centrada na fotografia, editada entre os anos de 1933 e 1934, com o 

prefácio de Rocha Martins (1879-1952), escritor e jornalista, reunindo diversos 

fascículos ilustrados do período de 1903 a 1918. A publicação retratava alguns aspetos 

sociais, culturais e políticos da realidade portuguesa da época, destacando a sua 

cobertura fotográfica relativamente ao regime monárquico e à instauração da primeira 

república. É de salientar alguns destes capítulos, integrados em diferentes fascículos, 

nomeadamente “O Movimento Operário em Portugal”- 3º fasciculo, em que Joshua 

Benoliel retrata o comício do Partido Socialista no 1º de Maio de 1907, e “Procissões” – 

3º fasciculo, em que se dedica a retratar as procissões em Lisboa no início do século 

XX.   

O espólio pesquisado no arquivo da Associação Portuguesa de Fotografia e no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, indica-nos que os seus interesses enquanto fotógrafo 

iriam para além da mera reportagem fotográfica em jornais, periódicos e revistas, 

enquanto street photographer, encontrando na paisagem cultural e urbana de Lisboa um 

espaço cénico à experimentação do lugar urbano.  

O Chiado enquanto lugar de particulares dinâmicas, e de uma vida urbana singular, era-

lhe particularmente familiar, pois habitava a Rua Ivens, diante do Grémio Literário, 

vivenciando  quotidianamente  e com grande proximidade  esta área  urbana, tal como 

refere Marina Tavares da Silva “morador num andar alto da Rua Ivens, não se dava por 

satisfeito com uma só abordagem de cada assunto (…) A sua obra regressa ciclicamente 

aos mesmos costumes lisboetas e aos cenários importantes do seu tempo”119. 

Perspetivamos na sua obra, relativamente ao Chiado, uma representação particular da 

cultura urbana europeia a uma escala local, onde as novidades e tendências se 

sobrepõem ao cenário do modelo urbanístico pombalino. A sua experiência individual 

sobre este lugar urbano encontra-se retratada nos aspetos materiais e imateriais 

                                                
119

  Dias, Marina Tavares, Lisboa desaparecida, p. 23.  
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representando a sua arquitetura e vida urbana, Joshua Benoliel deixa-nos uma 

importante base interpretativa da realidade da sociedade portuguesa, e dos seus hábitos, 

nos finais do século XIX e princípios do século XX. Esta sua experiência constituiu um 

importante contributo para o primeiro ciclo do presente projeto curatorial, enquanto 

base experimental e útil às futuras interpretações dos participantes no workshop de 

fotografia, conjuntamente com as abordagens dos fotógrafos Atget e Brassai 

relativamente aos lugares urbanos de Paris.  

A realidade sociológica, cultural e política do Chiado nos tempos da modernidade 

encontra-se explicitamente representada na sua obra, desde as manifestações politicas, 

no período da primeira república, a eventos de carácter cultural e social, tais como 

festejos religiosos e populares. Podemos também associar o seu estatuto social, 

pertencendo a uma classe burguesa dominante, ao fácil acesso à informação e aos 

acontecimentos, contribuindo deste modo para a sua presença constante na vida 

quotidiana deste lugar, e possibilitando o seu registo e representação.   

Tendo sido contemporâneo dos fotógrafos Atget e Brassai, e não havendo conhecimento 

efetivo sobre a existência destes por parte de Joshua Benoliel, não poderemos constatar 

alguma influência dos mesmos no seu percurso enquanto street photgrapher, e nas suas 

interpretações sobre o Chiado. Observando a sua vasta obra que se encontra nos 

diferentes fundos arquivísticos, consideramos que Joshua Benoliel realizou um percurso 

particular e peculiar na história da street photography em Portugal, no interesse 

demonstrado pela urbanidade lisboeta da época, assim como pelas temáticas e técnicas 

utilizadas na representação dos lugares, tal como refere Marina Tavares Dias: “A 

herança fotográfica das cidades não é obra daqueles que julgaram estar a criá-la (…) é 

obra de contingências várias, determinantes do destino de cada pessoa e de cada espólio. 

Nunca saberemos o que se perdeu com o desaparecimento de “ateliers”, estúdios e casas 

centenárias onde (…) muitos fotógrafos se dedicaram à recolha de imagens da tão 

celebrada “Lisboa na Rua” (…) Para todos os efeitos (…) será ele o fotógrafo da Lisboa 

de sempre e do Portugal de 1900. O nosso Atget dos pequenos misteres da rua, o nosso 

Nadar dos retratos célebres, a nossa referência no olhar remissivo sobre locais 

desaparecidos (…) eventos históricos dos quais teria ficado apenas, a análise 

transfiguradora da palavra.”120.  

E tendo sido uma personalidade que tão profundamente documentou a cidade de Lisboa 

nos seus tempos da modernidade, foi atribuído o topónimo de Rua Joshua Benoliel a 

uma das artérias da capital, que se encontra localizada junto à área das Amoreiras, 

                                                
120

 Ibid., p. 25. 
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juntando-se, enquanto street photographer, aos ilustres cientistas, pintores e escritores, 

seus contemporâneos, que dão nome às ruas lisboetas.  

Selecionámos um conjunto de fotografias de Joshua Benoliel que irão integrar uma das 

várias exposições programadas para o primeiro ciclo curatorial no Museu Nacional de 

Arte Contemporânea, e que esclarecem a importância deste autor para a interpretação do 

Chiado moderno. São as fotografias apresentadas no seguinte quadro:  

 

 

 

 
 

Fig. 18 
Joshua Benoliel, Rua Garrett, antiga-Rua do Chiado, 1920, Arquivo Municipal de Lisboa 
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Fig. 19 

Joshua Benoliel, Largo do Chiado - Semana Santa de 1920, 1920, Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 

 
Fig. 20 

Joshua Benoliel, Rua Garrett, 58 e 60, Picadilly - Alfaiataria, camisaria e chapelaria, início do século 
XX, Arquivo Municipal de Lisboa 
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Fig.21 

Joshua Benoliel , Rua Garrett, 1900, , Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa 

 

 

 

 
Fig. 22 

Joshua Benoliel, A ama e as crianças, Rua Garrett, 1912, Arquivo Municipal de Lisboa 
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Fig. 23 

Joshua Benoliel, Café A Brasileira, Rua Garrett (120-122), 1911, Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 

 
Fig. 24 

Joshua Benoliel, Cortejo Camoneano, Rua do Carmo, 1913, Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa 

 

 



87 

 

 
Fig. 25 

Joshua Benoliel, Aprendizas, Rua Garrett, 1912, Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 

 

 
Fig.26 

Joshua Benoliel, Cinema Chiado Terrasse, 1911, Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa 
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Fig. 27 

Joshua Benoliel, Carro de propaganda do Cinema Chiado Terrasse, Largo do Chiado- Palácio do Loreto, 
1911, Arquivo Municipal de Lisboa  

 

 

 

 
Fig. 28 

Joshua Benoliel, Largo do Chiado (esquina com a Rua Nova do Trindade) – Semana Santa, 1907, Arquivo 
Municipal de Lisboa 
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Fig. 29 

Joshua Benoliel, Rua Garrett - vendedores ambulantes, 1910, Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 

Quadro 2 – Seleção de fotografias do fotógrafo Joshua Benoliel a integrarem a exposição no Museu Nacional de Arte 

Contemporânea.  

 

2.4.1.2. A perspetiva dos fotógrafos estrangeiros sobre a Lisboa moderna 

 

A atratividade das grandes cidades europeias nos tempos da modernidade, associadas a 

um novo estilo de vida, e acentuadas pelo aumento demográfico e aparecimento de 

novas classes sociais dominantes, contribuiu no seu conjunto para uma transformação 

profunda das suas paisagens culturais e urbanas europeias. Estas transformações, de 

carácter material e imaterial, que se refletem no urbanismo, arquitetura, funcionamento 

e aspetos estéticos das cidades despertaram interesses, enquanto temáticas, por parte de 

“viajantes” de diversa natureza, que, facilitados pelo aparecimento de novos meios de 

transporte (comboio, automóvel, barcos a vapor, outros transportes), percorriam toda a 

Europa em grands tours121. Tendo como missão o continente africano e americano, 

turistas e viajantes visitavam as grandes capitais europeias, tal como Lisboa, entre 

outras cidades e vilas portuguesas. As suas visitas, cada vez mais frequentes a estes 

lugares, despertaram os seus interesses relativamente à sua ruralidade e urbanidade. 

                                                
121

 Nome dado às viagens realizadas pela burguesia pela Europa no final do século XIX, facilitadas pelo 

aparecimento do comboio e do barco a vapor que deram lugar ao conceito de turismo contemporâneo.  
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Deste modo encontrámos a urbanidade lisboeta em algumas representações de 

fotógrafos estrangeiros, neste período específico, e, considerando a sua importância face 

à experiência do lugar urbano através de um “olhar estrangeiro”, optámos por incluir 

alguns dos seus autores no primeiro ciclo curatorial do presente projeto curatorial. 

Recorremos, com este objetivo, ao espólio da Associação Portuguesa de Fotografia - 

A.P.P.H., fundada em 2007, no qual encontrámos alguns registos fotográficos sobre a 

cidade de Lisboa pela objetiva de fotógrafos estrangeiros, num período que compreende 

os finais do século XIX e os princípios do século XX, destacamos alguns desses 

fotógrafos, anteriormente referidos: Charles Chusseau-Flaviens, Francis Frith (1822-

1899), Hugh Owen (1811-1889), Hubert Vaffier (1834-1897) e Margaret Monck (1911-

1994).  

 

 

Fig. 30 

Charles Chusseau-Flaviens, Travessa do Carmo/Largo do Carmo, 1903-1908, George Eastman House 

 

Estas interpretações e representações, que registaram a cidade de Lisboa por quem a 

visita e a regista momentaneamente, irão integrar o conjunto de exposições do primeiro 

ciclo curatorial, enquanto experiência e perspetiva estrangeira sobre os lugares urbanos 

da modernidade, complementando deste modo as perspetivas dos outros fotógrafos, tais 

como Benoliel, Atget e Brassai.  
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2.4.1.3.  Os fotógrafos Eugène Atget e George Brassai e Paris nos tempos modernos 

 

Em complementaridade à interpretação da obra do fotógrafo Joshua Benoliel 

relativamente à paisagem cultural e urbana da cidade de Lisboa nos tempos da 

modernidade, e em específico sobre o Chiado, considerámos incluir também, neste 

primeiro ciclo curatorial, uma abordagem à obra dos fotógrafos Eugène Atget e George 

Brassai, observando as suas interpretações relativamente à paisagem cultural e urbana 

da cidade de Paris, no mesmo período. No programa do primeiro ciclo curatorial será 

incluída uma exposição temática sobre o trabalho fotográfico destes dois autores 

relativamente à paisagem cultural e urbana de Paris, complementando as diferentes 

perspetivas autorais junto do público, e estabelecendo as relações de similitude com o 

Chiado, enquanto lugar urbano modernidade.  

Os contextos sociais, culturais e políticos destas duas paisagens, inseridas numa mesma 

dimensão cultural, a europeia e temporal, a da modernidade, foram interpretados de 

modo distinto e particular pelos fotógrafos Benoliel, Atget e Brassai, como já referido. 

Os seus percursos enquanto street photographers foram também moldados pela relação 

que estabeleceram com as paisagens e interpretações dos seus lugares. Especificando as 

abordagens de Atget e Brasai, relativamente à materialidade e imaterialidade da 

paisagem urbana parisiense, é de caracterizar os seus interesses específicos 

relativamente às temáticas por estes selecionados, assim como as técnicas fotográficas e 

a plasticidade interpretativa dos aspetos cénicos e teatrais da paisagem.  

Se em Eugène Atget encontramos as interpretações do lugar na ausência de vida urbana, 

no período diurno, em George Brassai é a própria vida urbana noturna o enfoque das 

suas interpretações. É na particularidade destas duas pioneiras interpretações que nos 

deixaram um importante legado relativamente à história da cidade de Paris e da cultura 

europeia, e em particular para a história da street photography.    

Os fundos arquivísticos e as coleções particulares que os contemplam constituem uma 

importante base documental da história da cultura urbana moderna europeia que, como 

referimos anteriormente, pretendemos integrar no presente projeto curatorial.   

Selecionamos algumas obras de Eugêne Atget e George Brassai que irão integrar a 

exposição de reproduções de fotografias a realizar no primeiro ciclo curatorial nas 

estações do Metro Baixa-Chiado, caracterizadoras dos seus percursos individuais na 

história da street photography:  
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Fig. 31 

Eugène Atget, Eglise de St. Gervais, 1903, Victoria and Albet Hall Museum 

 

 

 

 

 
Fig.32 

Eugène Atget, Au tambour, 63 quai de Tournelle, 1908, Bibliotheque Nationale de France. 
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Fig. 33 

Eugène Atget, Rue Laplace et Rue Valette, 1926,   Biblioteque Nationale de France. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34 

Georg Brassai, Jardins de Tuilleries - Nuit, 1934, The Patrick Montgomery Colettion.  
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Fig. 35 

Georg Brassai, Paris-Nuit, 1931, The Patrick Montgomery Colletion.  

 

 

 
 

Fig. 36 
Georg Brassai, Hotel Boulevard de Clichy, 1930-32, Bibliotéque Nationale de France 
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Quadro 3 – Seleção de fotografias de Eugène Atget e Georg Brassai a integrar a exposição de fotografia na estação de 

Metro Baixa-Chiado.  

 

2.5.  A estratégia do projeto curatorial: exposições, conferências e percursos 

urbanos   

 

Pretendemos, junto do público, no primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - a 

experiência do lugar urbano” apresentar um programa diversificado de atividades 

culturais que visem documentar, refletir e complementar informação relativa ao Chiado 

enquanto paisagem da modernidade e da contemporaneidade, facilitando as 

interpretações individuais, e a valorização e preservação das suas memórias.  

Tendo como temática principal “A paisagem na cidade, da modernidade à 

contemporaneidade – um exercício curatorial sobre a experiência do lugar urbano”, 

título da presente tese de doutoramento, apresentamos um programa curatorial que 

inclui a realização de exposições, conferências e percursos urbanos, com o objetivo de 

observar as diferentes perspetivas dos autores sobre as paisagens culturais e urbanas da 

modernidade, assim como promover a sua experiência através da fotografia.  

Considerámos a programação das conferências tendo como objetivo a apresentação das 

bases documentais e interpretativas dos lugares selecionados, assim como promover a 

reflexão sobre os seus diferentes aspetos e perspetivas. Contámos para este efeito com a 

colaboração do fotógrafo Doutor Paulo Catrica e o teórico Professor Mestre Pedro 

Aboim Borges, e especificamente nas conferências realizadas sobre o Chiado - primeiro 

ciclo curatorial. Na realização dos percursos urbanos na área urbana do Chiado, 

incluímos a observação dos seus mais emblemáticos equipamentos comerciais e 

culturais, que simultaneamente servirão de base às exposições do programa e projeto 

curatorial, como adiante iremos descrever. A orientação dos percursos urbanos foi 

direcionada para a experiência de alguns dos lugares mais característicos da 

modernidade urbana desta área, devidamente sinalizados, com o objetivo de promover 

junto do público a sua interpretação: Museu Nacional de Arte contemporânea, 

Armazéns do Chiado, Grémio Literário, Loja “Paris em Lisboa”, Livraria Bertrand, 

entre outros equipamentos e estabelecimentos. 

No âmbito do primeiro ciclo curatorial, e atendendo a que pretendemos apresentar, junto 

do público, as diferentes interpretações e representações dos autores e fotógrafos, 

relativamente à sua experiência no lugar urbano, nas cidades de Lisboa e Paris, e 

especificamente no Chiado enquanto lugar urbano, propomos a realização de quatro 
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exposições cujas temáticas abordam as paisagens culturais e urbanas nos tempos da 

modernidade e da contemporaneidade. Uma seleção de obras de autores e fotógrafos, no 

âmbito da street photography, referidos anteriormente, pela sua importância na 

interpretação e representação da urbanidade nos tempos da modernidade, estarão 

representadas nos equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais tal como 

consta no programa curatorial: Metro de Lisboa, Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, e Armazéns do Chiado, entre outros equipamentos e estabelecimentos.  

Utilizaremos também a Galeria da F.B.A.U.L., dada a importância da faculdade para a 

área urbana do Chiado, e valorizando a história do antigo Convento de S. Francisco, 

assim como pelo facto de ter sido aqui realizado o workshop de fotografia, um exercício 

académico que serviu de base à realização da exposição na referida galeria. A realização 

de uma das exposições neste equipamento prende-se também com a divulgação das 

temáticas junto do público académico, e a abordagem específica à street photography.  

Destacamos, no quadro seguinte, as exposições e as suas localizações nos equipamentos 

culturais e estabelecimentos comerciais selecionados para o desenvolvimento do projeto 

curatorial, deste primeiro ciclo: 

 

Exposições Equipamentos culturais e comerciais 

Eugène Atget e George Brassai - “Paris nos 

tempos da modernidade” 

Estação de Metro de Lisboa - Baixa Chiado 

(interior da estação nascente- Rua da Vitória, e 

poente – Largo do Carmo) 

Joshua Benoliel - “O Chiado e a modernidade” Museu Nacional de Arte Contemporânea 

(Rua Serpa Pinto) 

Autores e fotógrafos estrangeiros, “Lisboa nos 

tempos da modernidade” 

Armazéns do Chiado (Rua do Carmo) 

Autores, fotógrafos contemporâneos 

“Chiado - o lugar urbano na contemporaneidade. 

(Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel” 

Galeria da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa (Largo da Academia 

Nacional de Belas Artes) 

 

  

Quadro 4 - Exposições a integrar os equipamentos culturais e comerciais do primeiro ciclo curatorial 

 

Considerando que pretendemos realizar diferentes abordagens à experiência do lugar 

urbano na perspetiva dos autores e fotógrafos, nos tempos da modernidade e 

contemporaneidade, propomos a realização de diversos ciclos de conferências tendo 
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como objetivo informar o público, apresentando as bases documentais, e valorizando as 

paisagens culturais e urbanas, e em especifico o Chiado, e por último facilitar as 

interpretações individuais e coletivas na experiência do lugar urbano. Iremos adiante 

discriminar com pormenor algumas das conferências programadas, nomeadamente  

relacionada com a experiência do Chiado enquanto paisagem cultural e urbana. Estas 

conferências contaram, no caso específico do Chiado, e como anteriormente referido, 

com a participação de teóricos e profissionais na área da história da fotografia, que 

sensibilizaram os participantes no workshop de fotografia, realizado na F.B.A.U.L., 

assim como o público, uma vez que foram abertas à comunidade em geral.  

Considerámos que a realização de percursos urbanos, como promoção da experiência do 

lugar urbano junto do público, deveria ser incluído no programa do primeiro ciclo 

curatorial do presente projeto. Estes percursos que pretendem orientar o público pelos 

lugares mais emblemáticos e caracterizadores da paisagem cultural e urbana do Chiado 

nos tempos da modernidade, percorrem também os vários equipamentos culturais e 

comerciais, onde serão também apresentadas as exposições temáticas dos autores e 

fotógrafos no âmbito da street phoography. Deste modo os percursos terão pontos de 

paragem e de observação, devidamente sinalizados com informação específica, quer nos 

equipamentos culturais e comerciais.  

 

2.6. Objetivos e sustentabilidade do primeiro ciclo curatorial 

 

Considerando que será sobre o Chiado que irá incidir o nosso plano de ação/intervenção 

cultural, integrando a única componente do projeto curatorial a implementar na presente 

componente prática, e dado o valor patrimonial do lugar, realizámos uma análise swot 

visando a definição dos objetivos gerais e específicos deste projeto, e observando a sua 

sustentabilidade.   

Observando o Chiado, enquanto paisagem cultural e urbana única, nos tempos da 

modernidade e da contemporaneidade, concluímos, numa primeira abordagem, a 

existência de: 

 

. complexas  relações sociais e culturais favorecendo a existência de dinâmicas muito 

particulares relacionadas com o seu modus vivendis, que definem  claramente o seu 

genius loci nos tempos da modernidade e da contemporaneidade;   
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. importantes referências à modernidade urbana,   com a preservação de algumas 

das suas estruturas e  características materiais (manutenção dos aspetos arquitetónicos e 

urbanísticos), e a existência de uma base documental de registo da sua  imaterialidade 

(narrativas literárias, fotográficas,  artísticas) ;  

 

. interesse contínuo  do público relativamente à sua experimentação,  apreensão, 

interpretação, “visitação” e “revisitação”, dadas as características anteriormente 

referenciadas.   

 

 

2.6.1. Análise swot sobre as características do Chiado e da sua paisagem cultural e 

urbana 

 

 

Sendo o Chiado uma paisagem cultural e urbana a valorizar junto do público, e 

pretendendo implementar um projeto curatorial que o preserve, com um programa 

abrangente de ações/ intervenções culturais, considerámos agora realizar uma análise 

swot caracterizando-o nas suas diversas dimensões. No quadro seguinte apresentamos 

resumidamente as potencialidades e as oportunidades que este lugar oferece, assim 

como os riscos e as ameaças à ausência de planos de ação/intervenção na preservação e 

conservação do conjunto paisagístico:  

 

FORÇAS/ OPORTUNIDADES FRAQUEZAS/ AMEAÇAS 

Forças Fraquezas 

 

. Existência de um património 

urbanístico e arquitetónico com fortes 

referências históricas; 

 

 

. Descaracterização do conjunto 

patrimonial face às ameaças da 

especulação imobiliária e globalização 

(ocupação de áreas comerciais por 

multinacionais, descaracterizadoras do 

comércio tradicional e local); 

 

 

. Existência de inúmeras e importantes 

bases documentais relativas a memórias 

gráficas, orais e escritas (em arquivos, 

bibliotecas, bases digitais, outros); 

 

 

. Falta de informação/ comunicação 

relativamente à sua memória material e 

imaterial, e de bases facilitadoras à 

interpretação da sua paisagem cultural e 

urbana nos tempos da modernidade; 

 

 

. Uma forte afluência de públicos 

 

. Falta de orientação e informação 
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diferenciados (residente, visitante, 

turista, escolar/académico, outros); 

 

 

apropriada, e de percursos urbanos, 

adaptados aos públicos diferenciados; 

 

. Existência de estreitas relações entre a 

área urbana e a sua envolvente mediática 

- articulação das diferentes estruturas/ 

equipamentos culturais, sociais, e 

comerciais; 
 

 

. Fraca articulação nos programas de  

ação/ intervenção  culturais entre as 

diversas estruturas/ equipamentos 

sociais, culturais e comerciais; 
 

 

. Existência de uma forte presença e 

tradição do comércio local, facilitador e 

dinamizador social e financeiro. 

 

 

. Fraca articulação entre as estruturas e 

equipamentos culturais e o comércio 

tradicional.  

Oportunidades Ameaças 

 

.Valorização da paisagem cultural e  

urbana na atualidade, com a criação de  

um programa  estruturado  tendo em 

vista a dinamização social  e cultural dos 

seus lugares,  melhorando a informação e 

qualificando a sua  atratividade junto dos  

diferentes públicos, gerando receitas 

uteis à sua preservação e  

sustentabilidade; 

 

 

. Desvalorização da paisagem cultural e 

urbana pelos públicos, agentes sociais e 

culturais, colocando em risco a sua 

atratividade, dinâmicas, proteção, 

preservação, e sustentabilidade enquanto 

conjunto paisagístico, cultural e 

comercial; 

 

 

. Criação de conferências e debates tendo 

como objetivo a reflexão sobre a 

paisagem cultural e urbana, sua  

preservação das suas memórias escritas e 

orais, e gráficas, e o desenvolvimento de 

programas e ações necessárias à sua 

proteção. 

 

. Desinteresse por parte dos públicos pela 

paisagem cultural e urbana, colocando 

em risco a sua preservação enquanto 

conjunto;  

 

. Dispersão e falta de análise crítica  

sobre as bases documentais,  colocando 

em risco a memória e identidade 

coletiva.  
 

 
 

Quadro 5 - Análise swot relativa à paisagem cultural e urbana do Chiado. 

 

Baseando-nos nesta análise poderemos aferir os objetivos gerais e específicos para a 

planificação do programa curatorial, e estabelecer as ações e intervenções sobre a 

paisagem cultural e urbana do Chiado. Observamos que esta paisagem, de enorme valor 

patrimonial, deve continuar a ser alvo de ações culturais junto do público, tendo em 

vista o seu reconhecimento enquanto identidade, assim como acionar medidas para a 
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sua preservação e estudo enquanto paisagem cultural e urbana de referência da 

modernidade e da contemporaneidade. 

 

2.6.2. Objetivos gerais e específicos 

 

Após a análise das potencialidades e necessidades desta paisagem cultural e urbana do 

Chiado na contemporaneidade, e tendo como objetivo a planificação de um programa 

curatorial, integrado no primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - A experiência do 

lugar urbano”, definimos, baseando-nos na análise swot, os objetivos gerais, e 

realizámos propostas no plano de uma ação/ intervenção cultural:  

Objetivos gerais Ação/ intervenção 

 

. Sensibilizar o público para a preservação e 

proteção das paisagens culturais e urbanas, 

promovendo a reflexão e análise relativamente 

às questões a si associadas (sociais, culturais, 

antropológicas, históricas, politicas, entre 

outras);  

 

 

. Realizar ações culturais de natureza multi e 

pluridisciplinar através da realização de 

conferências, exposições, e percursos urbanos junto 

da paisagem cultural e urbana selecionada;  

 

. Promover a experiência da paisagem e do lugar 

urbano junto do público, e a sua apreensão / 

interpretação;   

 

 

. Informar, orientar e criar percursos urbanos e 

expositivos inseridos na paisagem cultural e urbana 

selecionada, facilitadores da sua apreensão/ 

interpretação e valorização;  

 

 

. Fomentar a análise e interpretação de uma 

paisagem cultural e urbana em distintos períodos 

cronológicos da sua existência; 

 

 

. Utilizar as bases documentais reunidas em fundos 

arquivísticos tendo em vista a interpretação e 

reinterpretação das paisagens por parte do público, 

promovendo a sua experiência, baseada nas 

memórias individuais e coletivas;   

 

 

. Estabelecer diálogos e articulações entre 

paisagens culturais e urbanas similares, em 

períodos distintos da sua natureza.  

 

.Promover ações culturais que visem a aferição de 

particularidades e similitudes relativamente a 

paisagens culturais e urbanas integradas na mesma 

cultura urbana.  

 

Quadro 6 - Objetivos gerais do primeiro ciclo curatorial  “Paris em Lisboa- a experiência do lugar urbano”. 
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Deste modo apresentamos, no plano das intenções, algumas orientações úteis à 

planificação e implementação do programa curatorial deste primeiro ciclo curatorial, 

que, tendo a experiência e a interpretação do lugar urbano como objetivo principal, 

pretende valorizar, junto do público, a paisagem cultural e urbana do Chiado, nos 

tempos da modernidade e da contemporaneidade, assim como estabelecer diálogos com 

suas congéneres paisagens.  

Especificando as ações e as intervenções que pretendemos desenvolver relativamente à 

paisagem cultural e urbana do Chiado, e de acordo com os objetivos gerais, 

apresentamos, no seguinte quadro, um primeiro plano de pormenor para o primeiro 

ciclo curatorial:   

 

Objetivos específicos Ações e intervenções específicas 

 

. Reunir uma base documental sobre a 

paisagem cultural e urbana do Chiado, nos 

tempos da modernidade e da 

contemporaneidade, útil à realização de 

conferências, exposições e percursos 

urbanos no desenvolvimento dos diferentes 

ciclos curatoriais. 

 

 

. Criar um programa diversificado de atividades 

culturais, nomeadamente conferências, exposições 

e percursos urbanos, dando a informar as bases 

documentais e as perspetivas de autor 

relativamente à experiência do lugar urbano. 

 

. Envolver os diferentes agentes e serviços, 

culturais, educacionais, e administrativos 

locais em dinâmicas que valorizem, 

preservem e protejam a paisagem cultural e 

urbana do Chiado desde os seus primórdios 

até à atualidade. 

 

 

. Utilizar os equipamentos culturais e comerciais, e 

serviços locais, para a realização de atividades 

culturais específicas (conferências, exposições e 

percursos urbanos), como agentes difusores de 

informação, úteis à interpretação da paisagem 

cultural e urbana do Chiado.  

 

. Promover dinâmicas culturais que visem a 

experiência da paisagem cultural e urbana do 

Chiado na contemporaneidade, sua 

apreensão, interpretação, e representação  

através das memórias individuais  e 

coletivas. 

 

 

. Criar programas que visem a experimentação, 

apreensão e interpretação da paisagem cultural e 

urbana do Chiado nos tempos da modernidade e da 

contemporaneidade (percursos urbanos, workshops, 

outros), utilizando as interpretações individuais e 

coletivas (autores, narrativas, outros). 

 
Quadro 7 -  Objetivos e ações específicas do primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - a experiência do lugar 

urbano”. 
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Concluímos que as ações específicas do primeiro ciclo curatorial têm como objetivo 

complementar e sedimentar a informação já retida pelo público relativamente à 

paisagem cultural e urbana do Chiado, e, promovendo a sua experiência, facilitar a sua 

apreensão e interpretação individual. Deste modo as exposições e conferências que 

pretendemos realizar, em equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais locais, 

terão uma componente informativa e interpretativa relativamente às perspetivas dos 

autores, assim como os percursos urbanos e o workshop de fotografia uma componente 

experimental relativamente à paisagem cultural e urbana do Chiado.   

 

 

2.6.3. O público  

 

A paisagem cultural e urbana do Chiado continua, na atualidade, a revelar uma enorme 

atratividade relativamente a públicos com interesses culturais diversificados, 

nomeadamente a população local, visitantes, turistas, entre outros públicos, que se 

prende com diversidade e riqueza das temáticas e conteúdos associados às dinâmicas 

sociais, culturais e políticas nos seus diferentes períodos de existência. A arte, a 

literatura, a fotografia e a imprensa documentaram intensamente esta paisagem cultural 

e urbana nos seus mais variados aspetos da sua materialidade e imaterialidade, 

promovendo o interesse junto dos mais variados públicos, que a procuram, visitam e 

experimentam.  

Sendo uma paisagem cultural e urbana caracterizada pela existência de acentuadas 

memórias relativas ao seu passado, e em específico aos tempos da modernidade, 

suportadas pela riqueza e diversidade das suas bases documentais e interpretativas, 

consideramos, que o plano da ação e intervenção cultural deve perspetivar a construção 

de uma identidade patrimonial. Visando a construção alargada de uma paisagem cultural 

e urbana partilhada por todos, iremos orientar as ações em atividades com abrangências 

diversificadas e com níveis de aprofundamento teórico distintos.  

Não nos propondo a direcionar as atividades culturais para um público específico, ao 

estabelecermos diferentes níveis de aprofundamento teórico, pretendemos envolver os 

diferentes públicos numa experiência única sobre o lugar urbano, perspetivando e 

captando  as suas interpretações individuais, a partir das experiências de outros autores.  
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2.6.4. Os equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais a integrar o 

primeiro ciclo curatorial 

 

Observando que ainda subsistem algumas referências materiais relativamente ao Chiado 

moderno, nomeadamente alguns equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais 

que mantêm as suas funções originais assim como a sua arquitetura, considerámos 

incluí-los neste primeiro ciclo curatorial dada a sua importância enquanto base de 

interpretação e utilidade à “revisitação” deste lugar pelo público. Pretendemos deste 

modo utilizá-los na realização dos eventos expositivos, conferências, e percursos 

urbanos, nas diferentes abordagens aos autores, suas perspetivas e representações, assim 

como no apoio às interpretações individuais sobre os lugares desta paisagem cultural e 

urbana. Procurámos selecionar equipamentos e estabelecimentos pela sua relevância 

para o Chiado nos tempos da modernidade, tais como a loja “Paris em Lisboa”, o Museu 

Nacional de Arte Antiga, o antigo Convento de São Francisco (atual Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa), a Livraria Bertrand, a loja “Ourivesaria 

Aliança” (atual loja TOUS), o Grémio Literário, e os Armazéns do Chiado. Incluímos 

também o Metro Baixa-Chiado, enquanto equipamento contemporâneo, pela sua 

localização estratégica e como “porta de entrada” no Chiado para residentes e visitantes.  

   

2.6.4.1. Caracterização dos equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais e 

a integrar o primeiro ciclo curatorial  

 

A seleção dos equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais, a integrar neste 

primeiro ciclo curatorial, teve em conta as suas características, localização e 

potencialidades face aos objetivos e temáticas programados para os eventos expositivos, 

conferências e percursos urbanos. Caracterizamos, no seguinte quadro, os vários 

equipamentos e estabelecimentos relativamente à sua relevância para a área urbana do 

Chiado na modernidade e contemporaneidade, assim como as atividades culturais a 

desenvolver:  

 

Equipamento  Caracterização/ Atividade cultural 

E1-Estação de Metro Baixa-

Chiado (poente) 

 

É uma principal entrada subterrânea e meio privilegiado de 

comunicação com a área urbana do Chiado, registando uma 

significativa afluência de residentes e visitantes. Foi inaugurada em 

abril de 1998, contou com a intervenção do projeto arquitetónico do 
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arquiteto Siza Vieira (1933) e a intervenção plástica do artista plástico 

Ângelo de Sousa (1938-2011). Estabelece uma comunicação direta 

com o Largo do Chiado.  

(Localização-Largo do Chiado) 

 

Atividade cultural 

Exposição de reprodução de obras dos fotógrafos Eugène Atget e 

George Brassai sobre a cidade de Paris nos tempos da 

modernidade. 

 

 

E2- Loja “Paris em Lisboa” 

 

 

 

Estabelecimento comercial de referência do Chiado moderno desde 

1888, inaugurada pelos sócios Artur Lourenço de Sousa e Henrique 

Pires Monteiro, mantém a arquitetura da sua fachada e interiores, 

assim como a sua função original, constituindo uma importante base 

para a “revisitação” deste lugar junto do público, enquanto objeto de 

“arqueologia comercial”. Tendo sido frequentada por uma requintada 

clientela, a Rainha Dona Amélia atribuiu-lhe o título de “fornecedores 

da Casa Real”. 

 (Localização - Rua Garrett, nº 77) 

 

Atividade cultural 

Exposição de fotografia sobre a perspetiva dos participantes no 

workshop de fotografia na F.B.A.U.L., em articulação com a 

Galeria da F.B.A.U.L. e outros estabelecimentos comerciais locais. 

 

 

E3-Museu Nacional de Arte 

Contemporânea 

 

 

 

 

Fundado em 26 de maio de 1911, esteve alojado anteriormente no 

Museu Nacional de Belas Artes, a sua reserva integra obras de arte 

posteriores a 1850 e teve como primeiro diretor o pintor Carlos Reis 

(1863-1940). É um equipamento cultural de referência do Chiado 

moderno, que contribui para a dinâmica cultural desta área urbana 

desde a sua instalação.  

(localização- Rua Serpa Pinto, nº 4)  

 

Atividade cultural 

Exposição de fotografia do fotógrafo Joshua Benoliel sobre o 

Chiado moderno. 

 

 

E4-Livraria “Bertrand” 

 

 

 

 

 

 

Fundada em 1732 por Pedro Faure, antigo mercador de estampas e 

livreiro, abre sociedade com os irmãos Pierre e Jean Joseph Bertrand 

(1756-1827) em 1742, passando a chamar-se “Pedro Faure & 

Bertrand”, e posteriormente, com a morte de Pedro Faure, apenas 

“Bertrand”. É considerada, pelo Guiness, como a livraria mais antiga 

do mundo ainda em atividade. Mantém algumas das suas 

características arquitetónicas da sua fachada e interiores, tendo sido 

alvo de algumas remodelações. 

(localização – Rua Garrett, nº 73) 

 

Atividade cultural 

http://www.pportodosmuseus.pt/wp-content/uploads/2012/04/museu_chiado.jpg
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Exposição de fotografia sobre a perspetiva dos participantes no 

workshop de fotografia na F.B.A.U.L., em articulação com a 

Galeria da F.B.A.U.L. e outros estabelecimentos comerciais locais 

(loja “Paris em Lisboa” e Armazéns do Chiado). 

 

E5-Loja “Ourivesaria 

Aliança” 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimento comercial inaugurado em 1909, sendo o projeto de 

arquitetura da autoria do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira 

(1844- 1957). Apresenta uma decoração de interiores em estilo francês 

Luís XVI. A pintura do teto, datada de 1914, é inspirada na obra 

“Toillete de Vénus” do pintor François Boucher (1703-1770). Mantém  

algumas das suas características arquitetónicas ao nível da sua fachada 

e interiores, e a sua função enquanto estabelecimento comercial.  

(localização – Rua Garrett, nº 50-52) 

 

Atividade cultural 

Exposição de fotografia sobre a perspetiva dos participantes no 

workshop de fotografia na F.B.A.U.L., em articulação com a 

Galeria da F.B.A.U.L.  e outros estabelecimentos comerciais locais 

(loja “Paris em Lisboa” e Armazéns do Chiado). 

 

E6-Grémio Literário 

 

 

  

Criado por carta régia de D. Maria II em 18 de abril de 1846, e 

fundado pelo historiador Alexandre Herculano (1810-1877) e o 

escritor Almeida Garrett (1799- 1854), entre outras personalidades da 

vida política e artística da época. Instalou-se no Chiado em 1875 no  

palacete do Visconde de Loures, onde  se encontra atualmente. É um 

edifício de arquitetura romântica de Lisboa dos finais do século XIX, 

com um jardim datado de 1844, único nesta área urbana, com vista 

sobre o Tejo e Castelo de S. Jorge. Desenvolve, desde a sua fundação, 

uma intensa atividade cultural, nomeadamente conferências e cursos 

sobre temáticas literárias e artísticas.  

 

(localização – Rua Ivens, nº 37) 

 

Atividade cultural 

Realização de conferências sobre o Chiado moderno, no apoio à 

introdução teórica do workshop de fotografia a realizar na 

F.B.A.U.L. .  

 

E7-Faculdade de Belas Artes 

da Universidade de Lisboa 

 

 

 

Situada no antigo Convento de S. Francisco, onde albergou 

anteriormente a Biblioteca Nacional, aí instalada em 1798, e a 

Academia Real de Belas Artes, em 1836. Encontra-se instalada neste 

edifício desde 1911, partilhando na época o espaço com a referida 

biblioteca e o Conselho de Arte e Arqueologia. Em 1932 a antiga 

Academia é refundada e passou a chamar-se Academia Nacional de 

Belas Artes, que continua instalada no mesmo edifício.  

O convento apresenta algumas alterações na sua fachada e interiores, 

decorrentes das várias obras de reformulação e adaptação à sua atual 

função. A faculdade, enquanto entidade académica, é dinamizadora 

cultural desta área urbana, articulando as suas atividades com o meio 

envolvente. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-yY4KD3p77fY/TxmHTM6GlfI/AAAAAAAADvM/CWIHwQhAgio/s1600/IMG_2546.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-TAUNfp-q0RM/TZnJ0IMxvRI/AAAAAAAAAxg/JqS6Lu7m_tk/s1600/gremioliterariodelisboa+007.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FBAUL.jpg


106 

 

(localização – Largo da Academia Nacional de Belas Artes, nº 14) 

 

Atividade cultural 

Realização de conferências sobre o Chiado moderno, apoio ao 

workshop de fotografia e exposição na Galeria F.B.A.U.L..  

 

 

 

E8-Armazéns do Chiado 

 

 

 

Antigo Palácio dos Barcelinhos, alojou em 1894 os “Grandes 

Armazéns do Chiado” oferecendo um comércio cosmopolita segundo 

a imagem de Paris moderna, incluindo diferentes espaços comerciais 

num espaço amplo, desde a ourivesaria à confeção, e numa referência 

aos grands magazins parisienses. Foi destruído por completo pelo 

grande incêndio de 1988, e posteriormente remodelado com a 

intervenção do projeto do arquiteto Siza Vieira, datado de 1989, e 

finalmente reinaugurado em 1995. Mantém os aspetos arquitetónicos 

da sua fachada assim como a sua função comercial, sendo um espaço 

de grande afluência de residentes e visitantes. 

 

(localização – Rua do Carmo, nº 2)  

 

Atividade cultural 

Exposição de fotografia sobre a perspetiva dos participantes no 

workshop de fotografia/ F.B.A.U.L., em articulação com a Galeria 

da F.B.A.U.L. e outros estabelecimentos comerciais locais (loja 

“Paris em Lisboa”, loja “ Ourivesaria Aliança”). 

 

 

E9- Estação de Metro Baixa 

Chiado nascente 

 

 

 

É uma entrada subterrânea principal e meio privilegiado de 

comunicação com a área urbana do Chiado, registando uma 

significativa afluência de residentes e visitantes. Inaugurada em abril 

de 1998, sendo o projeto arquitetónico do arquiteto Siza Vieira (1933) 

e a intervenção plástica do artista plástico Ângelo de Sousa (1938-

2011). 

(Localização- Rua do Crucifixo) 

 

Atividade cultural 

Exposição de fotografia sobre os fotógrafos estrangeiros dos 

tempos da modernidade e as suas perspetivas interpretativas sobre a 

cidade de Lisboa neste período. 

 

 

 
Quadro 8 - Caracterização dos equipamentos culturais e comerciais integrados no primeiro ciclo do projeto curatorial. 

 

 
  

2.7. Os eventos expositivos e percursos urbanos, as experiências sobre o Chiado 

moderno e contemporâneo 
 

 

Tal como referido anteriormente, os equipamentos culturais e estabelecimentos 

comerciais selecionados farão parte de um programa de percursos urbanos que 
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pretendemos implementar como atividade cultural e interpretativa sobre o Chiado junto 

do público, promovendo a sua experiência assim como perspetivar este lugar, nos 

tempos da modernidade, através da obra do fotógrafo Joshua Benoliel, assim como de 

outros autores (estrangeiros sobre Lisboa nos tempos da modernidade, Eugène Atget e 

George Brassai sobre Paris, e os participantes do workshop sobre o Chiado na 

contemporaneidade). Procurámos delinear um percurso que permitisse ao público, 

residente e visitante, percorrer os lugares mais icónicos e caracterizadores do génius loci 

desta paisagem e lugar urbano, assim como as suas referências arquitetónicas. Deste 

modo estabelecemos como início de percurso ambas as entradas do Metro Baixa - 

Chiado (Nascente - Armazéns do Chiado, Poente - Largo do Chiado), percorrendo 

posteriormente vários lugares (ruas, largos e praças), equipamentos e estabelecimentos 

devidamente sinalizados como view points, onde o público poderá obter informação, 

através de postos de informação e de diversas exposições temáticas referidas 

anteriormente (em equipamentos e estabelecimentos tais como a loja “Paris em Lisboa”, 

os Armazéns do Chiado, entre outros). Pretende-se deste modo promover a revisitação 

deste lugar aos tempos da modernidade e simultaneamente a sua interpretação nos 

tempos da contemporaneidade. Os percursos serão devidamente identificados, com 

informações e orientações sobre os diferentes aspetos (históricos, sociais, culturais e 

políticos) a observar na interpretação deste lugar, de acordo com o seguinte quadro: 

 

VIEW POINTS 

VP 1-Estação de Metro Baixa Chiado, norte 

VP2-Loja “Paris em Lisboa”  

VP3-Museu Nacional de Arte Contemporânea  

VP4-Livraria “Bertrand”  

VP5-Loja “Ourivesaria Aliança”  

VP6-Grémio Literário  

VP7-Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

VP8-Armazéns do Chiado  

VP 9-Estação de Metro Baixa Chiado, nascente  

 

Quadro 9 - View points de apoio aos percursos urbanos do primeiro ciclo curatorial “Paris em 

Lisboa-a experiência do lugar urbano”. 

 

Ao longo de cada percurso é sugerido ao público a observação dos aspetos materiais e 

imateriais que caracterizam o Chiado nos tempos da modernidade, e simultaneamente 
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promovida uma experiência individual sobre o mesmo lugar na contemporaneidade, 

apoiado nas diferentes perspetivas dos autores (exposições nos equipamentos e 

estabelecimentos, e informações dadas nos view points).  

O Chiado, não sendo uma área urbana circunscrita apenas à Rua Garrett, constituindo 

esta no entanto o seu eixo centralizante, propomos a realização de percursos urbanos 

alternativos em seu redor, visitando os seus particulares lugares e equipamentos 

característicos: Teatro Nacional de S. Carlos, Faculdade de Belas-Artes, Largo do 

Carmo, Largo da Trindade, Largo de Camões, Rua do Alecrim, e Armazéns do Chiado. 

No próximo quadro delineamos uma proposta de percursos urbanos com o início na Rua 

Garrett, com o apoio dos view points: 

 

 

 

 
 

 

Quadro 10 - Mapa de percursos tendo como eixo central a Rua Garrett, e a observação 

dos view points - primeiro ciclo curatorial  “Paris em  Lisboa - a experiência do lugar 

urbano”. 

 

Tendo como objetivo uma orientação eficaz nos percursos urbanos anteriormente 

definidos, apresentamos algumas opções relativamente à comunicação das temáticas e 

conteúdos, sinalética, e articulação com as outras ações e/ou atividades culturais. 

Tivemos em conta, relativamente ao fator comunicação nos percursos, o público a que 

se destina este primeiro ciclo curatorial, as suas diferentes faixas etárias e sua formação 

escolar, articulando e adaptando uma linguagem expositiva comum nas diferentes 

VP9 

VP8 

VP7 

VP6 

VP5 

VP4 

VP3 

VP2 

VP1 
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exposições e painéis view points, assim como observando a sua localização expositiva 

(interior ou exterior). 

Propomos, para uma clara comunicação e orientação, nos percursos urbanos no exterior, 

a criação de um modelo de expositor único, que, servindo como view point, deverá ser 

de fácil adaptação ao solo do Chiado (material, inclinação, resistência). Tendo como 

objetivo orientar o público nos seus percursos urbanos, deverão conter informação 

escrita detalhada sobre o lugar onde o intérprete se localiza assim como incluir uma 

perspetiva fotográfica de um dos fotógrafos dos tempos da modernidade, 

nomeadamente de Joshua Benoliel, e da contemporaneidade, observando os trabalhos 

fotográficos dos participantes do workshop de fotografia da F.B.A.U.L..  No quadro 

seguinte apresentamos o design do expositor view point que irá  identificar  os percursos 

urbanos e lugares a observar:  

 

Expositor exterior Pormenor 

     

 

 

 

 

 
Joshua Benoliel 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo  

 

 

 

 

 

Oculo  

 

 

    

 
 
Brasileira do Chiado. Ano 1910   . Joshua Benoliel 

Descrição da foto e local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões 180x50 cm  

 

Quadro 11 - Proposta de view point  para o  exterior,  apoio aos percursos urbanos 

 

https://www.google.pt/url?q=http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_A_Brasileira_(Lisboa)&sa=U&ei=rKKIU4mFPIWlqAbvmYCIDw&ved=0CD8Q9QEwCQ&usg=AFQjCNFMzqNzmwUPBkcoVUOpP5e-ovSRyA
https://www.google.pt/url?q=http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_A_Brasileira_(Lisboa)&sa=U&ei=rKKIU4mFPIWlqAbvmYCIDw&ved=0CD8Q9QEwCQ&usg=AFQjCNFMzqNzmwUPBkcoVUOpP5e-ovSRyA
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Apresentamos nesta proposta de view point, um painel expositivo de forma retangular, 

com as dimensões de 180x50cm, a colocar nos diversos lugares assinalados nos quadros 

anteriores destes subcapítulos, que inclui uma fotografia representativa da perspetiva de 

um fotógrafo sobre o lugar selecionado, nomeadamente de Joshua Benoliel sobre o 

Chiado moderno, um breve texto informativo, e um “óculo” destinado à observação do 

mesmo lugar na perspetiva da contemporaneidade.  

 

2.8. Calendarização e programação do primeiro ciclo curatorial 

 

Tendo como objetivo principal a interpretação deste lugar por um público diferenciado, 

residente e visitante, pretendemos implementar o primeiro ciclo curatorial  “Paris em 

Lisboa – a experiência do lugar urbano” durante o  verão de 2019, tendo  a duração de 

três meses, período em que serão desenvolvidas ações/ atividades culturais de acordo 

com o seguinte quadro: 

 

Período de 

desenvolvimento do 

primeiro ciclo curatorial  

Ano de 2019 

 

Ações e atividades a desenvolver 

 

 

Julho/19 

 

A1.Apresentação do programa ao público, através de ações de 

sensibilização junto da comunidade residente e visitantes; 

A2. Inauguração dos eventos integrados no primeiro ciclo curatorial, 

percursos urbanos e diferentes exposições temáticas; 

A3. Conferência de abertura do primeiro ciclo curatorial. 

 

Agosto/19 

 

A4. Percursos urbanos ao Chiado moderno e contemporâneo; 

A5. Continuidade das exposições temáticas. 

 

Setembro/19 

A6. Continuidade das exposições temáticas; 

A6. Conferência de encerramento do programa / reflexão sobre o 

impacto do ciclo curatorial junto da comunidade e do público.  

 
Quadro 12 - Calendarização das atividades do primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - a experiência do lugar 

urbano”.  

 

 

2.9.  Meios necessários, recursos materiais e humanos 

 

Para a programação e concretização dos eventos expositivos, conferências e percursos 

urbanos tivemos em conta os inúmeros recursos humanos e materiais disponíveis nas 

diversas entidades e instituições locais, com as quais pretendemos estabelecer parcerias, 

assim como os patrocínios provenientes de empresas, a fim de garantir a 

sustentabilidade deste primeiro ciclo curatorial.  
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A realização dos eventos expositivos, conferências e percursos urbanos requer uma boa 

gestão dos recursos materiais e humanos disponibilizados pelos parceiros envolvidos 

neste primeiro ciclo curatorial. O seguinte quadro estabelece a relação destas 

necessidades para cada um dos equipamentos e estabelecimentos integrados neste 

projeto de ação e intervenção cultural:  

 

Equipamento/evento Recursos materiais Recursos Humanos 

E1 -Estação de Metro 

Baixa Chiado poente 

. Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo; 

. Um balcão de informações 

sobre o evento/ divulgação/ 

percursos. 

. Um elemento de apoio á 

divulgação do evento e dos 

percursos urbanos  (setor educativo 

de um museu local); 

. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

 E2- Loja “Paris em 

Lisboa” 

 .Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

.Não são necessários recursos 

humanos em permanência; 

. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

E3 -Museu Nacional de 

Arte Contemporânea 

.Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

. Um elemento de apoio á 

divulgação do evento e dos 

percursos urbanos (setor educativo 

do museu). 

E4- Livraria “Bertrand” .Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

.Não são necessários recursos 

humanos em permanência; 

. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

E5- Loja “Ourivesaria 

Aliança” 

.Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

.Não são necessários recursos 

humanos em permanência; 

. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

E6- Grémio Literário .Uma sala de conferências; 

.Um projetor de audiovisuais. 

. Conferencistas; 

. Equipa de apoio ao evento. 

E7- Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de 

Lisboa 

.Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

E8 – Armazéns do 

Chiado 

.Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

. Um elemento de apoio á 

divulgação do evento e dos 

percursos urbanos (setor educativo 

de um museu local); 

. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

E9- Estação de Metro 

Baixa Chiado nascente 

.Expositores, iluminação 

adequada ao evento 

expositivo. 

 

. Um elemento de apoio á 

divulgação do evento e dos 

percursos urbanos (setor educativo 

de um museu local); 
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. Equipa de montagem do evento 

expositivo. 

 
Quadro 13 - Equipamentos e eventos expositivos, relação de necessidades ao nível dos recursos materiais e 

humanos do primeiro ciclo curatorial. 

 

A área urbana do Chiado integra diversas entidades públicas e privadas, e atendendo ao 

interesse de responsabilidade civil que o projeto curatorial apresenta, ao nível da 

valorização e proteção da sua paisagem cultural, pretendemos, neste primeiro ciclo 

curatorial, estabelecer algumas parcerias. 

Pretendemos envolver as entidades e instituições locais que ao longo da história ou mais 

recentemente aqui se instalaram, tais como a Junta de Freguesia do Sacramento, Junta 

de Freguesia dos Mártires, Câmara Municipal de Lisboa, Grémio Literário, Faculdade 

de Belas-Artes de Lisboa, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Armazéns do 

Chiado, assim como de outros organismos interessados no desenvolvimento das 

atividades culturais. 

Recorreremos a estes recursos apelando à sua participação e contributo nas ações e 

atividades culturais programadas: 

  

Entidades e instituições parceiras Tipo de parceria 

Embaixada de França Apoio logístico e financeiro 

Instituto Franco-Portugais Apoio logístico e financeiro 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa 

Apoio logístico, articulação do curso de 

fotografia com o programa curatorial 

Associação Portuguesa de Fotografia Apoio logístico 

 

Quadro 14 - Possíveis entidades e instituições de apoio ao primeiro ciclo curatorial. 

 Pretendemos estabelecer as seguintes parcerias públicas: 
Parceiro  Parceria 

Câmara Municipal de Lisboa . Logística; 

. Financeiro; 

. Técnicos. 

 

MNAC - Museu Nacional de Arte 

Contemporânea 

. Logística; 

.Articulação de programas culturais; 

. Técnicos especializados. 

Faculdade de Belas Artes da Universidade 

de Lisboa 

. Logística; 

.Articulação de atividades curriculares/ 

disciplinares. 

Junta de Freguesia dos Mártires . Logística; 

.Divulgação do programa cultural junto de 

residentes e visitantes. 

Junta de Freguesia do Sacramento . Logística; 
.Divulgação do programa cultural junto de 

residentes e visitantes. 

 
Quadro 15 - Parcerias públicas de apoio ao primeiro ciclo curatorial. 
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Pretendemos estabelecer as seguintes parcerias privadas: 

 

Parceiro Parceria 

Metro de Lisboa . Logística; 

. Financeira; 

. Divulgação. 

Armazéns do Chiado . Logística; 

. Financeira; 

. Divulgação; 

. Comercialização e Marketing. 

Chiado Trade Mark . Logística; 

. Financeira; 

. Divulgação. 

Grémio Literário . Logística; 

. Colaboração e articulação de atividades 

culturais com o projeto curatorial. 

 
Quadro 16 - Parcerias privadas de apoio ao primeiro ciclo curatorial. 

 

2.10. Consumíveis e equipamentos 

 

Observando as necessidades ao nível dos equipamentos que integram o primeiro ciclo 

curatorial, considerámos os seguintes consumíveis:  

 

Equipamentos e eventos expositivos Consumíveis 

E1 -Estação de Metro Baixa Chiado poente 

 

. Eletricidade, apoio aos equipamentos de 

multimédia e iluminação específica da exposição. 

E2- Loja “Paris em Lisboa” . Os eventos não apresentam gastos ou 

consumíveis relevantes. 

E3 -Museu Nacional de Arte Contemporânea 

 

. Eletricidade, apoio ao espaço expositivo, e 

iluminação específica da exposição. 

E4- Livraria “Bertrand” Os eventos não apresentam gastos ou 

consumíveis relevantes. 

E5- Loja “Ourivesaria Aliança” Os eventos não apresentam gastos ou 

consumíveis relevantes. 

E6- Grémio Literário Os eventos não apresentam gastos ou 

consumíveis relevantes. 

E7- Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa 

. Eletricidade, apoio ao espaço expositivo, e 

iluminação específica da exposição. 

E8 - Armazéns do Chiado . Eletricidade, apoio ao espaço expositivo, e 

iluminação específica da exposição. 

E9- Estação de Metro Baixa Chiado nascente . Eletricidade, apoio ao espaço expositivo, e 

iluminação específica da exposição. 

 

Quadro 17 - Equipamentos e consumíveis do primeiro ciclo curatorial. 
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2.11. Serviços a utilizar 

Tendo como objetivo o apoio à produção e ao desenvolvimento do primeiro ciclo 

curatorial, nomeadamente dos eventos expositivos, conferências e percursos urbanos, 

pretendemos recorrer aos serviços disponibilizados por entidades e instituições culturais 

locais, nomeadamente a utilização dos seus serviços educativos e dos seus técnicos 

especializados na área da educação patrimonial e cultural. 

Apresentamos alguns dos serviços que pretendemos utilizar na implementação do 

primeiro ciclo curatorial: 

 

Entidades/ instituições Serviços a utilizar 

MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea . Serviço educativo; 

Galeria da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa 

. Gabinete de Relações Publicas 

F.B.A.U.L., e seu gabinete de design 

de comunicação, no  apoio à 

exposição na Galeria da F.B.A.U.L.. 

 

Quadro 18 - Entidades, instituições e serviços a utilizar no primeiro ciclo curatorial. 

 

Considerámos necessário a criação de novos serviços de apoio à gestão, execução, e 

monitorização do primeiro ciclo curatorial: 

Necessidades Novos serviços  

. Gestão administrativa. . Equipa de serviço administrativo e de gestão de 

todo o projeto curatorial; 

. Gestão do programa científico. . Equipa de comissariado científico e executivo 

do projeto curatorial; 

. Um curador. 

. Equipa técnica de apoio à montagem, 

manutenção, e desmontagem de exposições e 

outros eventos. 

. Equipa de técnicos específicos de apoio à 

montagem e desmontagem dos eventos 

expositivos. 

. Monitorização. . Equipa de monitores de apoio à orientação e 

realização das atividades expositivas e de 

percursos urbanos. 

. Orientação dos visitantes nos eventos 

expositivos e dos percursos; 

. Apoio aos diferentes públicos-alvo. 

. Serviço Educativo. 

 
Quadro 19 - Criação de novos serviços de apoio ao primeiro ciclo curatorial. 

 

 

2.12.Orçamento descriminado 

 

A execução do primeiro ciclo curatorial, exigiu, tendo em conta as necessidades, a 

elaboração de um orçamento descriminado sobre os possíveis custos relacionados com 

as infraestruturas de apoio aos eventos expositivos, conferências e percursos:  
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Evento Materiais necessários Orçamento 

Exposições no equipamento 

Metro de Lisboa Baixa -- 

Chiado, e Armazéns do 

Chiado 

. Suportes / reprodução de 

fotografias e textos de autores 

 

 

1500 € 

Exposição na Galeria 

FBAUL 

. Suportes/reprodução de 

fotografias e textos de autores. 

 

1000€ 

 

Exposição nos 

estabelecimentos comerciais 

(loja “Paris em Lisboa”, 

Livraria Bertrand, outros) 

. Suportes/reprodução de 

fotografias e textos de autores. 

 

1000 € 

Conferências no Grémio 

Literário 

. Reprodução de documentação 

base destinada a conferencistas e 

inscritos. 

 

250 € 

 

 Orçamento total - 3750 € 

 

Quadro 20 - Orçamento descriminado para a execução do primeiro curatorial. 

 

Ação/evento Trabalhos a desenvolver Orçamento 

. Percursos urbanos no 

Chiado 

. Expositores de informação e 

orientação dos percursos. 

 

2500 € 

. Divulgação do evento . Cartazes, desdobráveis, outros. 1000€ 

Total / Orçamento - 3500€ 

 

Quadro 21 - Orçamento descriminado para a criação de novas infra - estruturas do primeiro ciclo curatorial. 

 

2.12.1. Receitas previstas em eventos do primeiro ciclo curatorial 

 

Tendo o objetivo de sustentar o primeiro ciclo curatorial, considerámos gerar receitas 

com algumas ações e atividades culturais: 

 

Ação/evento Produto Receitas 

MNAC – Exposição de Joshua 

Benoliel 

Bilheteira da exposição 1000€ 

F.B.A.U.L. – Realização de um 

Workshop de fotografia sobre o 

Chiado na contemporaneidade 

Inscrições no workshop  

1000€ 

Percursos urbanos Chiado e circuito 

de exposições/ guias 

Inscrições nas visitas guiadas ao 

Chiado – lugar urbano e circuito de 

exposições 

200€ 

Conferências  Inscrições nas conferências destinadas 

ao público em geral 

200€ 

Total aproximado de receitas - 2400€ 
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Quadro 22 - Receitas previstas em eventos do primeiro ciclo curatorial. 

 

 

2.12.2. Receitas previstas provenientes de patrocínios 

 

Pretendemos contabilizar as receitas provenientes de patrocínios de entidades públicas e 

privadas, tendo como objetivo garantir a sustentabilidade deste primeiro ciclo curatorial: 

 

Patrocínios  Receita 

Câmara Municipal de Lisboa 1500€ 

Chiado Trade Mark 1000€ 

Lojas, comércio e serviços da Rua 

Garrett 

500€ 

Armazéns do Chiado 1000€ 

Metro de Lisboa 1000€ 

Total de receitas 5000€ 

 
Quadro 23 - Receitas previstas em patrocínios no primeiro ciclo curatorial. 

 

2.12.3. Despesas previstas em recursos humanos, consumíveis, equipamentos, e 

serviços  

 

Apresentamos as despesas previstas na implementação deste primeiro ciclo curatorial, 

com os gastos aproximados em recursos humanos, consumíveis e equipamentos: 

 

Evento Necessidade Despesa / Custos 

E1 - Estação de Metro Baixa –

Chiado 

.Eletricidade, manutenção, outros.            200€ 

E2- Loja “Paris em Lisboa” Eletricidade, manutenção, outros. 100€ 

E3 -Museu Nacional de Arte 

Contemporânea 

Eletricidade, manutenção, outros. 300€ 

E4- Livraria “Bertrand” Eletricidade, manutenção, outros. 100€ 

E5-Loja“Ourivesaria Aliança” Eletricidade, manutenção, outros. 100€ 

 E6- Grémio Literário Eletricidade, manutenção, outros. 40€ 

E7- Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa 

Eletricidade, manutenção, outros. 300 € 

 E8 - Armazéns do Chiado Eletricidade, manutenção, outros. 300 € 

E9- Estação de Metro Baixa -

Chiado nascente 

Eletricidade, manutenção, outros. 200€ 
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Total de Despesas (valor 

aproximado) 

- 

 

 

1640€ 

 

Quadro 24 - Despesas previstas em recursos, consumíveis, equipamentos, e serviços de apoio ao primeiro ciclo 

curatorial. 

 

2.13.  Cronogramas de desenvolvimento e avaliação do primeiro ciclo curatorial  

Apresentamos três tipos de cronogramas a aplicar na gestão do primeiro ciclo curatorial: 

planificação, execução e avaliação.  

Propomos a seguinte calendarização de atividades programadas para os anos de 2018 e 

2019: 

 

Ação/ mês Out. 

2018 

Nov. 

2018 

Dez. 

2018 

Jan. 

2019 

Fev. 

2019 

Mar. 

2019 

Abr. 

2019 

 

Mai. 

2019 

Jun. 

2019 

Julh. 

2019 

Ago. 

2019 

Set. 

2019 

1. Investigação              

2. Planificação             

3. Articulação             

5. Realização             

6. Avaliação             

 

Quadro 25 - Cronograma de planificação. 

 

Apresentamos o cronograma de avaliação das práticas curatoriais e atividades a realizar  

ao longo do primeiro ciclo curatorial, entre os meses de junho e outubro de 2019: 

 

Tipo de Avaliação Jun. Jul. Ago. Set. Out. 

Avaliação da planificação / programação      

Avaliação final      

Análise Swot – avaliação final      

 

Quadro 26 - Cronograma de avaliação do primeiro ciclo curatorial. 

 

 

 

2.14. Programa de divulgação 

A divulgação do programa curatorial, deverá abranger os diversos meios de 

comunicação social, assim como utilizar diferentes bases de comunicação:  

Tipo de abrangência  Meios de divulgação 



118 

 

Grande abrangência 

 (Regional e Nacional) 

. Meios de comunicação social (jornais, revistas, 

canais de televisão públicos e privados, radio). 

Abrangência local  

(Chiado e áreas envolventes) 

 

. Mupis e Outdoors; 

.Desdobráveis e flyers; 

. Divulgação nas áreas envolventes – serviços e 

entidades culturais (teatros, restaurantes, outros). 

Televisão Oficial . O canal de televisão RTP - serviço público de 

televisão. 

Rádio Oficial . Rádio Renascença - RFM, meio de 

comunicação social local. 
 

Quadro 27 - Programa de divulgação do primeiro ciclo curatorial 

 

 

2.15. Impacto social e cultural do programa curatorial  

 

Pretendemos, relativamente aos impactos que o primeiro ciclo curatorial poderá exercer 

nas dinâmicas locais, avaliar os  seus diversos  parâmetros: social, cultural, pedagógico, 

financeiro, patrimonial, e relacional: 

 

Impacto Descrição do impacto 

Impacto social .Criação de uma interação do visitante com a 

área urbana do Chiado, promovendo a sua 

experiência e interpretação; 

. Estabelecimento de relações de proximidade 

entre os visitantes, residentes, e comerciantes. 

Impacto educacional .Criação de novos referenciais culturais 

relativamente ao Chiado moderno e 

contemporâneo. 

Impacto financeiro . Criação de novas dinâmicas comerciais e 

financeiras, na afluência de visitantes aos 

diferentes eventos. 

Impacto patrimonial e histórico . Valorização do património material e imaterial 

do Chiado moderno e contemporâneo; 

. Promoção da proteção e preservação da 

paisagem cultural e urbana do Chiado.   

Impacto ambiental . Promoção de percursos urbanos pedonais, 

valorizando o ambiente e o combate à poluição e 

efeitos nefastos sobre o património urbano.  

Impacto relacional . Promoção de relações empáticas dos 

residentes, visitantes com o Chiado enquanto 

lugar urbano da modernidade e da 

contemporaneidade; 

. Sensibilização junto das entidades culturais 

locais para a valorização e preservação do 

Chiado enquanto lugar urbano, sua memória e 

identidade. 
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Quadro 28 - Impacto do primeiro ciclo curatorial sobre o Chiado na atualidade. 
 

 

2.16. Avaliação do primeiro ciclo curatorial  

 

Pretendemos refletir e avaliar as práticas implementadas no primeiro ciclo curatorial, a 

sua programação e concretização, através de ações de avaliação periódicas sobre os seus 

estágios de desenvolvimento, e uma avaliação final relativamente ao impacto do ciclo 

curatorial junto do público, e seu contributo para a valorização e proteção da paisagem 

cultural e urbana do Chiado:  

 

Tipo de Avaliação Periodicidade  

Avaliação periódica  . Ao longo do período de intervenção; 

. Em cada evento realizado. 

Avaliação final .Avaliação realizada pela comunidade 

envolvente e públicos, através de inquéritos; 

.Avaliação realizada junto dos parceiros 

através de inquérito. 

 

Quadro 29 - Avaliação das ações do primeiro ciclo curatorial. 

 

A avaliação das ações serão realizadas pela equipa integrante do projeto curatorial, 

tendo em conta os critérios de avaliação pré-estabelecidos e os objetivos e metas a que 

nos propusemos atingir, deverão também ser auscultados os vários parceiros culturais 

envolvidos neste ciclo, assim como o público residente e visitante. A avaliação deverá 

ser realizada através de inquéritos e entrevistas junto dos envolvidos, aferindo os níveis 

de eficácia das práticas curatoriais e das ações culturais, contribuindo para um futuro 

estudo sobre a paisagem cultural e urbana do Chiado, e complementando outras 

abordagens sobre o mesmo lugar.   
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3. A componente prática do primeiro ciclo “Paris em Lisboa - a experiência do 

lugar urbano”, a realização do workshop de fotografia e a exposição na 

Galeria da F.B.A.U.L. 

 

De acordo com o referido anteriormente, na fundamentação do projeto curatorial “Paris 

em Lisboa, Lisboa em Paris - a experiência do lugar urbano”, optámos por pôr em 

prática apenas uma das componentes do primeiro ciclo curatorial - “Paris em Lisboa - a 

experiência do lugar urbano”, realizando um workshop de fotografia na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, contemplando a paisagem cultural e urbana do 

Chiado na contemporaneidade, e decorrentes deste, uma exposição de trabalhos 

fotográficos na sua galeria. Neste evento promovemos a experiência deste lugar urbano 

junto dos participantes, baseados na perspetiva de Joshua Benoliel sobre os tempos da 

modernidade, tendo como objetivo a apresentação das suas perspetivas contemporâneas 

junto do público, facilitando as suas interpretações individuais e coletivas.    

 

3.1. O workshop de fotografia, fundamentação  

 

A proposta de realização do workshop de fotografia foi apresentada à direção executiva 

da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, através do seu Gabinete de 

Relações Publicas, tendo como objetivo implementar a componente prática da presente 

tese de doutoramento sob o tema “A paisagem na cidade, da modernidade à 

contemporaneidade - um exercício curatorial”. Tendo a sua realização aceite, assim 

como divulgado junto dos alunos da faculdade, foi considerado um exercício de 

interesse académico tendo o Chiado contemporâneo, na perspetiva da fotografia, como 

objeto de estudo, e deste modo enriquecendo as práticas de doutoramento desta 

faculdade.  

Tendo o workshop de fotografia o objetivo principal a experimentação e a interpretação 

da paisagem cultural e urbana do Chiado na contemporaneidade, considerámos 

importante realizar uma abordagem, junto dos seus participantes, às perspetivas da 

street photography e dos seus pioneiros fotógrafos e intérpretes de paisagens culturais e 

urbanas dos finais do século XIX, tais como Eugène Atget e George Brassai, em Paris, e 

Joshua Benoliel, em Lisboa.  

Tendo em vista a orientação dos participantes nas suas práticas interpretativas sobre o 

Chiado contemporâneo, convidámos teóricos e profissionais na área da história da 

fotografia e da street photography, nomeadamente o Professor Mestre Pedro Aboim, o 
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fotógrafo Professor Doutor Paulo Catrica, e a colaboração do Professor Doutor Rogério 

Taveira.  

O tema do workshop de fotografia “Chiado - A experiência do lugar urbano a partir da 

perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel”122 englobou simultaneamente as questões 

relacionadas com a experiência, revisitação, interpretação e representação.   Foi 

necessário delimitar uma área de observação do Chiado, útil à orientação dos 

participantes, que compreende um perímetro compreendido longitudinalmente entre o 

Largo de Camões e Rua do Carmo/ Rua Nova do Almada, e transversalmente entre o 

Largo do Carmo e Rua do Ferragial:  

 

 
 

 

Mapa da área de observação do Chiado - workshop de fotografia 

 

3.1.1. Objetivos  

 

A realização do workshop teve como objetivo principal promover a participação de 

alunos dos cursos de fotografia da F.B.A.U.L. numa experiencia sobre a paisagem 

cultural e urbana do Chiado na contemporaneidade, baseados na perspetiva do fotógrafo 

Joshua Benoliel, assim como reunir as suas interpretações, representações e perspetivas 

fotográficas para apresentação junto do público, numa exposição a realizar na Galeria 

da F.B.A.U.L.. 

Tendo também como objetivo interpretar o Chiado na contemporaneidade observando 

as perspetivas da modernidade, reunimos e apresentámos as bases documentais 

                                                
122 Ver anexos A1, A2 e A3 
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recolhidas, no primeiro e segundo capítulos da presente tese de doutoramento, tendo em 

vista a contextualização do Chiado junto dos participantes do workshop, observando a 

cidade enquanto experiência estética, antropológica, filosófica, social, cultural e 

política. Foi também nosso objetivo realizar uma abordagem à história da fotografia, e 

em particular da street photography, sua importância para a interpretação das paisagens 

urbanas através das obras dos seus autores. Baseados nestas notas introdutórias 

pretendemos recolher as interpretações e representações dos participantes sobre o 

Chiado contemporâneo e utilizá-las para um exercício curatorial sobre as suas 

experiências urbanas, que culminará com a realização de uma exposição na Galeria da 

F.B.A.U.L., cuja curadoria é da nossa responsabilidade.  

O workshop e a exposição de fotografia tiveram como base algumas das palavras-chave 

da presente tese de doutoramento, tendo em vista a orientação dos participantes: urbe, 

lugar, paisagem, existência, percurso, modernidade, contemporaneidade, e património. 

 

3.1.2. Os intervenientes no workshop 

Na realização do workshop contámos com a colaboração de vários intervenientes, que o 

apoiaram  nas suas componentes teórico-práticas, assim como ao nível logístico. A sua 

programação foi definida ao longo de várias reuniões que envolveu o doutorando, a sua 

orientadora Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares e o seu coorientador 

Professor Doutor Rogério Taveira, ambos docentes da F.B.A.U.L.. Numa fase posterior 

contámos também com a colaboração do fotógrafo Professor Doutor Paulo Catrica
123

, e 

do Professor Doutor Pedro Aboim, docente do Instituto Português de Fotografia.  A 

F.B.A.U.L., através do seu Gabinete de Relações Públicas colaborou na programação ao 

nível logístico, assim como contámos com a colaboração do Grémio Literário, em 

Lisboa, que disponibilizou as suas instalações para a realização das conferências. O 

Gabinete de Relações Públicas da faculdade promoveu também a divulgação do 

workshop na sua plataforma on line e através da distribuição de cartazes. 

Contámos também, como intervenientes, com os oito participantes inscritos, 

provenientes de diversas formações académicas, nomeadamente dos cursos de 

licenciatura e mestrado das áreas de fotografia, pintura e design de equipamento, com 

idades compreendidas entre os vinte e os quarenta e sete anos.  

Quando questionados sobre os seus interesses, relativamente à temática do workshop, 

revelaram que, de um modo geral, a temática da representação da paisagem cultural e 

                                                
123 Ver currículo no anexo A1 
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urbana, na perspetiva dos fotógrafos da modernidade, se enquadravam dentro dos seus 

interesses pessoais e profissionais, considerando ser uma temática pouco abordada nos 

workshops que têm sido desenvolvidos na faculdade.  

No quadro seguinte apresentamos uma breve síntese caracterizadora de cada um dos 

participantes e dos seus currículos profissionais: 

 

1.Alexandre Inglez 
Alexandre Inglez nasceu em Lisboa (1959), cidade onde vive e trabalha. Licenciado em Antropologia pelo ISCTE-

IUL, é pós-graduado em Multiculturalismo e Identidades e Culturas Visuais Digitais pela mesma instituição, e em 
Antropologia- Culturas em Cena e Turismo, pela FCSH-UNL. Tirou o Curso Profissional de Fotografia no IPF e o 
Curso de Fotografia, Projeto e Arte Contemporânea no Atelier de Lisboa. Atualmente é mestrando em Arte 
Multimédia, variante de fotografia, na FBAU 

2.Catarina Cabrita 
Licenciada em Artes Plásticas, pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. A frequentar o 
mestrado em Arte Multimédia da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. 

3.Filipe Gomes 
Designer gráfico de formação académica de base e pós-graduação em desenho. Desde o primeiro contacto com a 

fotografia ainda na Faculdade, que esta se transformou de imediato numa paixão. Publica os primeiros trabalhos na 
Revista e Jornal Forum Estudante e, posteriormente, em paralelo com o design gráfico, trabalha em fotografia de 
arquitetura. Após vários anos de afastamento, este projeto surge como a oportunidade de retomar de novo o contacto 
com este medium. 

4.Joana Pimentel 
Joana da Luz Pimentel nasceu a 9 de Outubro de 1996, em Lisboa. Desde os cinco anos reside no concelho de 
Mafra, frequentando a primária e o ensino básico na região. No ensino secundário estudou na escola secundária 
artística António Arroio em Lisboa, escolhendo o curso de Cinema, mudando depois para Arte e Multimédia. Neste 
momento cursa Escultura na faculdade de Belas Artes da universidade de Lisboa. 

5.Lizângela Torres 
Artista e pesquisadora brasileira, bolsista CAPES, Bacharel em Pintura (UFRGS), Bacharel em Fotografia 
(UFRGS), Mestre em Poéticas Visuais (UFRGS) e doutoranda em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil. Atualmente está em período de 
Mobilidade acadêmica de Doutoramento (Programa de Doutorado Sanduíche CAPES) na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa. Pesquisa formas de apresentação e proposição de experiências deflagradas por ações 
noturnas através de fotografia, vídeo, objeto e texto. Dentre as exposições mais relevantes destacam-se: Exposições 
individuais / 2012 – OCASO – Plataforma Espaço de Criação – Porto Alegre / RS - Brasil; 2008 – Durações 

Instáveis - Pinacoteca Barão de Santo Ângelo – Instituto de Artes – UFRGS – Porto Alegre / RS - Brasil; 2005 – 
Duração Suspeita. Pinacoteca da FEEVALE, Novo Hamburgo, RS - Brasil; 2002 – Mácula - Galeria de Arte do 
DMAE, Porto Alegre, RS - Brasil; 2002 – (EX) CERTOS – Intervenção com projeções de vídeo - Porto Alegre/RS - 
Brasil. Exposições coletivas / 2014 - Mostra de vídeo com as coleções de vídeos do MACRS e do IEAVI - Espacio 
de Arte Contemporânea – EAC – Montevidéu – Uruguai; 2012 - CORPOIMAGEM - Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul - Porto Alegre – Brasil; 2012- Distensões do Real – Espaço Cultural Feevale 
– Novo Hamburgo /RS - Brasil; 2011- Experimento Zero – Plataforma Espaço de Criação – Porto Alegre /RS - 
Brasil; 2011 – Conversas Fotográficas – Centro de Artes Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau da Universidade 
Regional do Cariri – URCA - Brasil; 2009-2010 – Zona de Indeterminação – Espaço Cultural ESPM – Porto 

Alegre/RS - Brasil; 2007 – III Visor – Mostra de Videoarte da Feevale – Pinacoteca FEEVALE – Campus I – Novo 
Hamburgo/RS - Brasil; 2006 - Perceções Compartilhadas – V Seminário Nacional de Artes Visuais – Pinacoteca 
FEEVALE – Campus I – Novo Hamburgo/RS - Brasil; 2006 – Lilith no espelho – Curadoria Elaine Tedesco – 
Fundação ECARTA – Porto Alegre/RS - Brasil; 2004 - Multiplex – X 2004: Música  Tecnologia e Artes Visuais. 
Goethe – Institut. Porto Alegre/RS - Brasil; 2004 - Salão de Arte Pará 2004 – Museu de Arte do Pará – Belém / Pará 
- Brasil; 2004 - 36º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba - Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. 
Piracicaba/SP - Brasil; 2004 - 16º Salão de Artes Plásticas Câmara Municipal de Porto Alegre/RS - Brasil - Prêmio 
Exposição; 2004 - Sobreposições Urbanas. Projeto idealizado por Elaine Tedesco e financiado pelo Funproarte. 

Belém Velho. Porto Alegre/ RS - Brasil. 

6.Miguel Ferreira 
Miguel Filipe  
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
Durante a sua formaç Design Editorial. 

7.Miguel Lobo 
Macaé, 1988. Licenciado em Fotografia (2010-2014), na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 
Lisboa.  
Exposições: 

- Exposição Coletiva "Olhares sobre o Imaterial" da UNESCO com o Trabalho “Sopa da Pedra”, ISCSP, 2011; 
- Exposição Coletiva “Output” com o trabalho “Grande Lisboa”, Galeria Sopro, 2013. 
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8.Miguel Proença 
Miguel Proença é fotógrafo, especializado na reprodução de obras de arte. Mestre em História de Arte pela 
Universidade Nova de Lisboa (2010) é doutorando na área de Fotografia e Multimédia na Faculdade de Belas Artes 

da Universidade de Lisboa (2010–2015). 
O seu trabalho pessoal parte em geral de uma origem documental e segue posteriormente o processo do “tornar 
estranho”  como via de construção. 
Tem colaborado com instituições culturais sem fim lucrativos ligadas á divulgação e promoção das artes, casos da 
Arte Contemporânea (2004-2012) e a Casa das Artes de Tavira (1985- atualidade). 

 

Quadro 30 – Currículos dos participantes no workshop de fotografia “Chiado - o lugar urbano na perspetiva de Joshua 

Benoliel”. 

 

 

3.1.3. O desenvolvimento do workshop, a componente teórica e prática 

 

 

 
 

Realização da componente teórica do workshop de fotografia no Grémio Literário - Chiado, dia 10/4/15 

 Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

Relativamente ao processo de desenvolvimento do workshop de fotografia124 optámos 

pela realização de duas componentes programáticas, uma de natureza teórica e outra 

prática. Relativamente à componente teórica realizámos uma conferência, previamente à 

realização da componente prática, na qual foram apresentados os objetivos e conteúdos 

programáticos do workshop, nomeadamente uma abordagem à obra do fotógrafo Joshua 

Benoliel e a sua perspetiva sobre o Chiado da modernidade. Esta conferência teve como 

oradores o fotógrafo Professor Doutor Paulo Catrica, que apresentou uma abordagem 

teórico-prática associada à sua experiência e conhecimento profissional e académico, e 

o Professor Doutor Pedro Aboim, uma abordagem à biografia e obra do fotógrafo 

Joshua Benoliel sobre o Chiado da modernidade, assim como à história da fotografia em 

Portugal, referenciando a sua tese de mestrado sobre este autor.  

O workshop de fotografia foi apresentado no Grémio Literário, no Chiado, em Lisboa, 

um dos equipamentos culturais mais emblemáticos da modernidade deste lugar, tendo 

sido aqui realizada a conferência inaugural com os convidados acima referidos e 

participantes. 

                                                
124 Ver anexo A5, cartaz de divulgação do workshop de fotografia na F.B.A.U.L. . 
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Nas instalações da F. B. A.U. L. foram realizadas quatro sessões práticas do workshop 

de fotografia, orientadas pelo Professor Doutor Paulo Catrica, e acompanhadas pelo 

Professor Doutor Rogério Taveira, coorientador da presente tese de doutoramento, e 

pelo doutorando Joseph Rodrigues. Estas sessões tiveram como objetivo realizar uma 

abordagem à fotografia enquanto base documental e registo da materialidade e 

imaterialidade das paisagens e dos lugares urbanos, tendo sido apresentadas diferentes 

perspetivas fotográficas sobre a modernidade e contemporaneidade, através das obras de 

diversos autores fotógrafos, nomeadamente de Joshua Benoliel, que encontraram na 

urbanidade o seu objeto de representação. Nesta componente foi promovida a reflexão e 

o diálogo entre o orientador do workshop, professor Paulo Catrica, e os participantes, 

que orientaram as suas interpretações e representações sobre o Chiado na 

contemporaneidade.   

 

 

Realização da componente prática do workshop de fotografia na FBAUL, dia 11/4/15 e 18/4/15 

Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

No decorrer das sessões práticas foi proposto aos participantes a realização dos 

exercícios curatoriais sobre o Chiado contemporâneo, apelando, numa primeira 

aproximação, a uma relação intimista com este lugar, assim como à definição de um 

conceito interpretativo tendo em vista a apresentação dos trabalhos fotográficos em arte 

-final, tendo como objetivo a curadoria e apresentação da exposição da Galeria da F. 

B.A.U.L.. 

Ao longo das várias sessões práticas os alunos apresentaram as suas abordagens e 

perspetivas individuais sobre o Chiado, colocando questões que foram refletidas em 

conjunto com o fotógrafo Paulo Catrica, professor Doutor Rogério Taveira e o 

doutorando Joseph Rodrigues.  

Os participante foram deste modo orientados relativamente às suas opções e conceitos 

interpretativos, tendo sido por último realizada uma “mesa redonda” onde foram 

apresentadas os trabalhos fotográficos em arte-final, tendo o júri (constituído pelos 
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mesmos intervenientes na programação do workshop) procedido à seleção dos trabalhos 

fotográficos para a curadoria da exposição a realizar na Galeria da F.B.A.U.L.. 

 

 

Realização da mesa redonda do workshop de fotografia no dia 7/5/15 

Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

Nesta mesa redonda, para além da seleção das obras a expor, foram dadas orientações a 

cada um dos participantes na apresentação da sua arte-final, relativamente à gramagem 

do papel de fotografia, cor, dimensões, aspetos que foram posteriormente analisados e 

discutidos com o curador da exposição, doutorando Joseph Rodrigues, tendo em conta a 

uniformização da exposição, comunicação, organização e dimensões do espaço, entre 

outros aspetos.  

Com o objetivo de melhor descrever a organização das componentes teórica e prática do 

workshop, apresentamos, no seguinte quadro, um breve resumo da sua programação e 

calendarização, assim como conteúdos e temáticas que pretendemos abordar: 

Componentes Descrição das atividades 

 

Componente 

Teórica –  

 

 

 

 

 

 

 

Conferência  e 

mesa redonda 

 

CONFERÊNCIA   
Grémio Literário- Lisboa 

Dia 10/4/15, das 19 h às 20.30 h 

 

Titulo da conferência –  

“Os lugares urbanos da modernidade na perspetiva de Joshua Benoliel, George 

Brassai e Eugêne Atget (oradores Professor Doutor Paulo Catrica, Professor 

Doutor Pedro Aboim) 
. Apresentação dos objetivos do programa curatorial integrado na tese de 

doutoramento “A paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade – 

um exercício curatorial”. ( tendo como moderador o doutorando Joseph 

Rodrigues) 

 

Palavras – Chave 

Modernidade/ Lugar / Narrativa / Fotografia/ Cenário / Paisagem/ Mutação 
 

Mesa redonda - Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa – Lisboa 
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Dia 7/5/15, das 19 h às 20.30 h 

 

Análise sobre a experiência do lugar urbano na fotografia no período da 

modernidade e da contemporâneidade, seleção dos trabalhos fotográficos a 

integrar a exposição na Galeria da  F.B.A.U.L.. 

 

Participantes na mesa redonda - Professora Doutora Cristina Azevedo 

Tavares / Professor Doutor Rogério Taveira / Professor Doutor Pedro Aboim / 

Professor Doutor Paulo Catrica / Doutorando Joseph Rodrigues e participantes 

no Workshop. 

Palavras – Chave 

Experiência / exercício / lugar / paisagem / estética / urbanidade 
 

 

 

Componente 

Prática  

 
Sessões práticas 

 

Sessão 1  

11/4/15 - Sábado, das 10 h às 12 h  

 

Sessão 2 

11/4/15- Sábado, das 14h às 16 h 

. 

Sessão 3 

 18/4/15- Sábado, das 10 h às 12h 

  

Sessão 4  

 18/4/15- Sábado, das 14 às 16 h 

 

 

Quadro 31 - Descrição das componentes teórico-práticas do workshop e respetivos sumários. 

 

3.1.4.Programação e calendarização do workshop   

 

O workshop tendo integrado na sua programação uma componente teórica e uma 

componente prática, incluiu, no seu início e términus, a realização de uma conferência e 

de uma mesa redonda: 

 

. Conferência (realizada no Grémio Literário), no início do workshop, consistiu numa 

abordagem à biografia e obra do fotógrafo Joshua Benoliel, pelo Professor Doutor 

Pedro Aboim, e na apresentação dos objetivos do projeto curatorial, relativamente ao 

desenvolvimento do seu primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - a experiência do 

lugar urbano”, sobre o Chiado moderno e contemporâneo. A conferência foi moderada 

pelo doutorando Joseph Rodrigues, no âmbito da presente tese de doutoramento “A 

paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade - um exercício curatorial 

sobre a experiência do lugar urbano”; 

 

. Mesa redonda (realizada na F.B.A.U.L.), consistiu numa reflexão conjunta sobre a 

experiência dos participantes sobre o Chiado enquanto espaço cénico da fotografia na 

contemporaneidade, e contou com a participação de todos os intervenientes na 
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programação do workshop, que, como anteriormente referido, selecionaram os trabalhos 

fotográficos tendo como objetivo a curadoria da exposição. 

O workshop foi calendarizado no período de dez de abril a sete de maio de dois mil e 

quinze, de acordo com a organização apresentada no seguinte quadro: 

 

Componente Teórica/ Prática Conferências/ Dias/ Horas 

Componente Teórica 

Conferência/Grémio Literário, Lisboa 

Mesa redonda/F.B.A.U.L., Lisboa 

.Conferência-dia 10/4/15, das 19 h 

às20.30 h.  

.Mesa redonda-7/5/15, das 19 h às 20.30 

h. 

Componente Prática 

.Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa; 

. Área urbana do Chiado. 

Sessão 1 - 11/4/15, das 10 h às 12 h. 

Sessão 2 - 11/4/15, das 14 h às 16 h. 

Sessão 3 – 18/4/15, das 10 h às 12h. 

Sessão 4 – 18/4/15, das 14h às 16 h. 

Entrega do trabalho final Dia 30/4/15 das 10 às 12h ou das 14h 

ás17h no Gabinete de Relações Públicas 

da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa 

Exposição de Trabalhos De 5 a 26 de junho de 2015-Galeria da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa. 

 

Quadro 32 - Componentes teóricas e práticas do workshop, calendarização. 

 

 

3.1.5. Resumo da conferência e da mesa redonda   

 

Considerámos a realização de dois momentos de reflexão de apoio à componente prática 

do primeiro ciclo curatorial, tendo em vista a contextualização do workshop de 

fotografia e da curadoria da exposição na Galeria da F.B.A.U.L., através da realização 

de uma conferência e uma mesa redonda. Foram convidados teóricos e profissionais na 

área da fotografia que contribuíram para o enriquecimento das atividades programadas.  

Na apresentação da conferência realizada no Grémio Literário, em Lisboa, no dia dez de 

abril de dois mil e quinze, contámos com a presença dos conferencistas Professor 

Doutor Pedro Aboim, do Instituto Português de Fotografia, e Professor Doutor Paulo 

Catrica, acompanhados pelo Professor Doutor Rogério Taveira, coorientador da 

presente tese de doutoramento, e do doutorando Joseph Rodrigues.  

Tendo sido dado início à conferência pelo doutorando Joseph Rodrigues, que 

apresentou os objetivos e conteúdos da presente tese de doutoramento, incidindo sobre o 

objetivo específico do workshop de fotografia e da curadoria da exposição na Galeria da 
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F.B.A.U.L., ambas atividades integradas na componente a pôr em prática no primeiro 

ciclo curatorial. 

O orador Professor Doutor Pedro Aboim, cuja tese de mestrado aborda a obra do 

fotógrafo Joshua Benoliel, introduziu primeiramente a biografia do autor, e a relação 

deste com o Chiado, onde residia, assim como uma breve descrição do seu percurso 

profissional enquanto street photographer dos tempos modernos. Foram também 

apresentadas as obras em que retrata e interpreta o Chiado neste período, através de um 

vasto espólio que observa a vida urbana e alguns dos acontecimentos que caracterizaram 

o genius loci deste lugar. A apresentação da obra deste autor teve como objetivo o 

aprofundar do conhecimento da sua perspetiva sobre o Chiado moderno junto dos 

participantes no workshop.  

Após a realização dos trabalhos fotográficos pelos participantes, foi realizada uma mesa 

redonda na faculdade, com a colaboração de todos os intervenientes no workshop, tendo 

como objetivo a reflexão sobre a experiência do Chiado enquanto lugar urbano da 

contemporaneidade, assim como proceder à seleção dos trabalhos a integrar o exercício 

de curadoria na exposição da Galeria da F.B.A.U.L. 

Foram observadas as experiências e percursos individuais dos participantes aferindo 

conceitos interpretativos sobre o Chiado contemporâneo, assim como foi apresentada a 

arte-final das perspetivas individuais perante o júri. 

 

3.1.6. A seleção dos trabalhos fotográficos e algumas considerações para a 

curadoria da exposição na Galeria da F.B.A.U.L. 

 

Na mesa redonda, referida anteriormente, foram selecionados os trabalhos fotográficos 

dos oito participantes do workshop de fotografia - “Chiado, o lugar urbano a partir da 

perspetiva de Joshua Benoliel”, resumindo as suas interpretações individuais sobre este 

lugar urbano na contemporaneidade, observando os seus aspetos materiais, imateriais, 

arquitetónicos, urbanísticos, sociais, culturais e antropológicos, entre outros aspetos. 

Foram selecionadas um total de quarenta trabalhos fotográficos, que apresentamos no 

quadro seguinte: 

Participante Nº de obras Técnica  Materiais de apresentação 

na exposição 

1.Alexandre Inglez Várias (10 a 12 

fotos) 

Fotografia Impressão em papel 

2.Catarina Cabrita (3fotos) 
1 sequência de 3 

fotografias 

Fotografia Fotografia sobre K – Line 

3.Filipe Gomes (3fotos) 

1 sequência de 3 

Fotografia Fotografia sobre K – Line 
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fotografias 

4.Joana Pimentel (3fotos) 

1 sequência de 3 

fotografias 

Fotografia Fotografia sobre K – Line 

5.Lizângela Torres (16 fotos) 

2 sequências de 8 

fotografias 

Fotografia Fotografia sobre K – Line 

6.Miguel Ferreira (1 única fotografia) Fotografia Fotografia sobre K – Line 

7.Miguel Lobo (3 fotos) 

1sequência de 3 

fotografias 

Fotografia Fotografia sobre K – Line 

8.Miguel Proença (1 única fotografia) Fotografia Fotografia sobre K – Line 

Total de obras dos autores em exposição – 40  
Quadro 33 - Seleção de trabalhos fotográficos decorrentes do workshop de fotografia (número de obras, técnica, 

suporte expositivo) para a exposição. 

 

Após a seleção dos trabalhos a expor, o curador da exposição, doutorando Joseph 

Rodrigues, reuniu conjuntamente com os participantes no local da exposição - Galeria 

da F.B.A.U.L., observando as suas artes-finais e refletindo com os mesmos sobre a sua 

adequação ao espaço expositivo, observando as suas dimensões, gramagem e tipo de 

papel, entre outros pormenores.  

Esta reunião teve como objetivo o estabelecer de um diálogo entre os trabalhos 

fotográficos e a galeria da faculdade, assim como organizar um percurso orientado e 

sequencial das obras individuais e suas temáticas.  

 

3.1.7. Avaliação da realização do workshop de fotografia 

 

Concluímos que a realização do workshop de fotografia atingiu os objetivos definidos 

no seu programa curatorial, tendo como resultado a apresentação de uma diversidade de 

interpretações e perspetivas sobre o Chiado contemporâneo, baseada na perspetiva do 

fotógrafo Joshua Benoliel, tendo contribuído para a valorização e enriquecimento do 

exercício curadorial realizado para a exposição na Galeria da F.B.A.U. L..   

Na abordagem realizada pelos oito participantes foram contempladas diversas temáticas 

sobre o Chiado contemporâneo, que observaram e representaram os aspetos 

relacionados com a sua arquitetura, urbanismo, vida urbana e as suas dinâmicas 

socioculturais. A utilização deste lugar urbano enquanto espaço cénico e performativo 

da fotografia foi registada através das complexas relações que foram observadas entre 

os elementos caracterizadores desta particular paisagem cultural e urbana.  

A programação do workshop de fotografia125, constituída pela sua componente teórica e 

prática, teve como objetivo a assimilação dos conteúdos associados à apreensão da 

paisagem junto dos seus participantes, e que foram posteriormente uteis aos seus 

                                                
125

  Ver anexos A1, A2 e A3. 
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exercícios de interpretação e representação fotográfica relativamente ao Chiado 

contemporâneo. 

Realizando uma abordagem sobre a opinião dos participantes relativamente à 

programação do workshop, estes consideraram que foram atingidos os objetivos 

propostos na conferência de apresentação, no Grémio Literário, em Lisboa, tendo sido 

superados os objetivos relativamente à experiência proporcionada sobre o Chiado na 

perspetiva da fotografia, referindo a excelência na orientação dada pelo Professor 

Doutor Pedro Aboim, Professor Doutor Paulo Catrica, a colaboração do Professor 

Doutor Rogério Taveira, Professora Doutora Cristina Tavares e doutorando Joseph 

Rodrigues.   

Referiram também a importância da realização destes exercícios no âmbito académico 

para a F.B.A.U.L. na relação mediática que deve estabelecer com a comunidade 

envolvente. 

 

3.2. A curadoria da exposição na Galeria da F.B.A.U.L.  

 

 

 
Rua Garrett e edifício da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

A realização da exposição na Galeria da F.B.A.U.L., resulta da intenção de colocar em 

prática uma das componentes do primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - a 

experiência do lugar urbano ”, e por outro lado apresentar as interpretações e 

representações fotográficas dos participantes do workshop sobre o Chiado 

contemporâneo, a partir da perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel.  

Na curadoria desta exposição foram tidos em conta os aspetos que, na nossa opinião, 

deveriam dar continuidade ao exercício desenvolvido no workshop de fotografia, 

atribuindo um título semelhante na exposição - “Chiado - o lugar urbano na 

contemporaneidade, (Re) visitar a perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel”. No 

processo curatorial foi analisada a organização espacial da galeria, orientação e 

sequência expositiva dos trabalhos fotográficos no seu conjunto, tendo em conta as suas 
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temáticas, contextualização, e dimensões que deverão integrar o programa expositivo 

(comunicação, iluminação, outros aspetos).   

Tendo sido reunidos os trabalhos fotográficos dos oito participantes, e uma seleção de 

diapositivos sobre o Chiado moderno na perspetiva de Joshua Benoliel, assim como 

observadas as características físicas e expositivas (dimensões, localização, iluminação, 

outros) da Galeria da F.B.A.U.L., consideramos estabelecer neste espaço as seguintes 

relações: 

 

. Estabelecer um diálogo entre a componente teórica e a componente prática da presente 

tese, introduzindo na exposição alguns dos conteúdos selecionados no seu primeiro 

capítulo; 

 

. Organizar e orientar um percurso expositivo observando as diferentes temáticas 

interpretativas abordadas pelos participantes no workshop, perspetivando a temática 

principal da presente tese de doutoramento; 

 

. Destacar os trabalhos fotográficos de cada um dos participantes no workshop, 

observando as suas particularidades (temas, abordagens, técnicas, outros aspetos), 

atribuindo-lhes um espaço expositivo próprio, promovendo a sua leitura individual 

assim como estabelecer diálogos com as introduções teóricas e restantes trabalhos; 

 

. Salientar a importância da perspetiva individual do fotógrafo Joshua Benoliel sobre o 

Chiado moderno, enquanto base das restantes interpretações sobre o mesmo lugar na 

contemporaneidade. 

 

 
Entrada na Galeria da F.B.A.U.L., totem e panorâmica da exposição 

Fotografias de Joseph Rodrigues 
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3.2.1. Os participantes e os trabalhos fotográficos selecionados, suas características  

 

Os trabalhos fotográficos selecionados na mesa redonda do workshop de fotografia, 

tendo em vista a realização da exposição na Galeria da F.B.A.U.L., representam as 

perspetivas individualizadas sobre o Chiado na contemporaneidade, que, ao utilizá-lo 

enquanto espaço cénico e narrativo, foram observados os seus aspetos sociais, culturais 

e antropológicos, filosóficos, urbanísticos e arquitetónicos. No quadro seguinte 

descrevemos os quarenta trabalhos fotográficos selecionados para a exposição: 

 

Participant

e 

Dimensões / títulos / técnicas 

1.Alexandre 

Inglez 

Diversos trabalhos - Título do conjunto “Arquiteturismo” 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1.Sem título,2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm 

2. Sem título, 2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm 

3. Sem título, 2015, Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm 

 

 
 

 

 

 

 

4. Sem título, 2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm. 

 

5. Sem título,2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm. 

6. Sem título,2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Sem título,2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm. 

 

 

8. Sem título,2015, Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm. 

 

9. Sem título,2015,Impressão 

digital com tintas pigmentadas 

sobre papel Coated 180 grs 

Dim. 91x60cm. 

 

2.Catarina 

Cabrita 

Sequência 1/3 
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1.Sem título,2015,Dim. 

41.72x27.64cm. 

2.Sem título,2015,Dim. 

41.72x27.64cm. 

 

3.Sem título,2015,Dim. 

41.72x27.64cm. 

 

3.Filipe 

Gomes 

Sequência 1/3 
 

 
 

 

 

 

 

1 - “Músico de rua - o 

provocador” ,2015 

Dim. 40x50cm. 

2 - “Vendedor de guarda-chuvas 

- o oportunista”,2015 

Dim. 40x50 cm. 

3 - “Regresso a casa solitário”, 

2015 

Dim. 40x50cm. 

 

 
 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

O 

 

4 - “O pátio das brincadeiras”, 

2015 

Dim. 40x50 cm. 

 

 

 

 

O 

 

 

O 

 

4.Joana 

Pimentel 

Sequência 1/3 

 

 

 

 

 

 
 

 
1.“P´la tarde”,2015, 

Dim. 20x30cm. 

2.“P´lo lusco/fusco”,2015, 

Dim. 20x30cm. 

3.P´la noite”,2015, 

Dim. 20x30cm. 

 

 

5.Lizângela 

Torres 

Sequência 1/8 – A 

 

 
 
Título “Da série Incursões Noturnas /Chiado 01”,2015,Dim. 37x 250 cm. 
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Sequência 1/8 – B 

 

 
 
Título “Da série Incursões Noturnas /Chiado 02”, 2015,Dim. 33X250 cm 

 

6.Miguel 

Ferreira 

Obra única 

 

 
 

“Rede”,2015, 

Dim.29.7x19.9 cm. 
 

7.Miguel 

Lobo 

Sequência 1/3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.”Largo de Camões, 5.30 am”- 

,2015, Dim. 70x50cm. 

2. “Largo do Chiado/Rua Garrett 

      

5.30am”,2015,Dim.70x50cm. 

3. “Rua do Carmo .6.15 am” 

, 2015,Dim. 70x50cm. 

   

8.Miguel 

Proença 

Trabalho único 

 

 
 

1.Sem título,2015 

(Série Passagens) 

   ,Prova de pigmento s/ 

papel,Dim. 100x67cm. 
 

 

Quadro 34 - Obras selecionadas pelo júri do workshop de fotografia para a exposição na Galeria da F.B.A.U.L.  
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3.2.1.1. Alexandre Inglez 

 

 

Fig. 36 

Alexandre Inglez , Sem título (da série “Arquiteturismo), 2015, coleção do autor 

 

Sob o título “Arquiteturismo”, Alexandre Inglez (1959) apresentou nesta exposição um 

conjunto de três grandes painéis sequenciais126, incluindo em cada um deles uma série 

de quatro fotografias a preto e branco, com as dimensões individuais de 91x60cm, num 

total de doze fotografias, onde observa e interpreta a construção da última de muitas 

obras do projeto de recuperação do Chiado, no Convento do Carmo, ainda da autoria do 

arquiteto Siza Vieira, integrado no grande projeto após o incendio de 1986. O autor 

coloca-nos a questão da construção material deste lugar urbano, e reporta-nos 

simultaneamente para a controvérsia atual que envolve a transformação da paisagem 

urbana em resposta à indústria do turismo. Caracterizamo-lo enquanto trabalho 

fotográfico com um cariz provocador numa abordagem à questão da criação de 

“paisagens turísticas” em desfavor das paisagens culturais e urbanas e do seu genius 

loci. Observamos também o registo fotográfico sobre a “construção” e a 

“desconstrução” material das paisagens e dos seus lugares, nas múltiplas ações do 

homem sobre os territórios. O autor refere, na sua sinopse, que, descrevendo a sua 

experiência sobre o Chiado contemporâneo neste workshop, observou a existência de 

uma  estreita relação  entre a arquitetura e o turismo: “ Arquiteturismo, foi um termo 

cunhado por analogia com outros tipos de turismo, como o Ecoturismo, o Tanatoismo e 

muitas outras subdivisões do fenómeno turístico (…) onde as “massas consumidoras”, 

numa espécie de peregrinação colecionariam para os seus álbuns de trofeus de viagem, 

                                                
126 Ver anexo A4. 
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as grandes realizações da arquitetura contemporânea (…) Turismo é simultaneamente 

um produto cultural e produtor de cultura (…) Hoje, os espaços são concebidos 

enquanto lugares de contemplação e consumo.“. 

Alexandre Inglez, a propósito da arquitetura e do turismo, destaca ainda a exposição e 

conferência organizada no ano de dois mil e dois, pelo Temple Hayne Buell Center for 

Study of American Architecture, na Universidade de Colômbia, nos E.U.A., relativa à 

reconstrução do Ground Zero, em Nova Iorque, e do sucesso da construção do 

Gugenheim de Bilbao, de Frank Gerry, em Bilbao - Espanha, evento que promoveu a 

reflexão sobre o modo como o século XXI influenciou as relações entre o turismo e a 

arquitetura, e consequentemente as paisagens culturais e urbanas.  

 

 

3.2.1.2.Catarina Cabrita 

 

 

Fig. 37 

Catarina Cabrita, Sem título (Conjunto de três sequências fotográficas), 2015, coleção do autor 

 

 

Catarina Cabrita (1991) apresentou uma sequência de três fotografias127, sem título, a 

cores, com as dimensões individuais de 41.72x27.64 cm, nas quais representa o “lugar 

efémero” sobre o Chiado contemporâneo numa série três “frames”, salientando e 

interpretando a ocasionalidade e o acontecimento. Observamos nesta interpretação a 

                                                
127

 Ver anexo A4. 
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utilização de uma linguagem cinematográfica nas sequências apresentadas sobre as 

“ações” e acontecimentos, num primeiro “frame”, o registo de um pombo em 

movimento sobre um pormenor arquitetónico do Chiado, num segundo “frame”, uma 

figura humana igualmente em movimento, e, num terceiro “frame”, regista de novo um 

pombo em movimento. A narrativa interpretada na sequência dos três “frames” utiliza 

os “habitantes” deste lugar aquando das suas ações quotidianas, colocando em segundo 

plano, enquanto cenário, os seus aspetos materiais, nunca identificando o espaço em que 

é desenvolvida a ação, representando apenas o happening e as ações subjacentes ao 

lugar urbano.  

 

 

3.2.1.3. Filipe Gomes 

 

 

Fig. 38 

Filipe Gomes,Vendedor de guarda-chuvas - o oportunista, 2015, coleção do autor 

 

 Filipe Gomes (1969) apresentou uma sequência de quatro fotografias a preto e 

branco
128

, com as dimensões individuais de 40x50cm, nas quais aborda o lugar urbano 

enquanto espaço performativo.  

Com os títulos “Músico de rua - o provocador”, “Vendedor de guarda-chuvas - 

o oportunista”, “Regresso a casa solitário”, e “O pátio das brincadeiras”, sugere que 

                                                
128  Ver anexo A4. 
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podemos caracterizar o lugar através da sua ocupação e ações nele desenvolvidas, 

estabelecendo que existem vários lugares num só lugar. Utiliza, nas suas interpretações 

e representações, alguns dos espaços interiores e exteriores do Chiado, observando a sua 

urbanidade e arquitetura, onde regista a sua imaterialidade nas dinâmicas e ações 

performativas dos seus “ocupantes”, utilizando a sua materialidade como espaço cénico 

das diferentes performances.  

Em o “Vendedor de guarda-chuvas - o oportunista” Filipe Gomes utiliza a saída da 

Estação de Metro Baixa-Chiado (Largo do Chiado) para registar os aspetos da vida 

quotidiana do Chiado contemporâneo, destacando o vendedor como principal “ator” 

desta narrativa, e, num segundo plano, os seus visitantes. Tal como Joshua Benoliel, 

interpreta o Chiado nas suas cambiantes ações performativas, referindo-se, na sua 

sinopse, à deambulação e flanerie que experimentou neste lugar: “Discreto, não 

intrusivo, deambulando de forma quase invisível pelo local, foi possível captar imagens, 

do espaço e dos seus atores, como um observador comum (…) olhares (…) moradores, 

trabalhadores, estudantes, turistas – o que, provavelmente Benoliel viu muito pouco – 

artistas de rua, pedintes, “velhos”, jovens, são os atores de um palco que já foi de tantos 

outros (…)”. 

 

3.2.1.4. Joana Pimentel 

 

 
Fig. 39 

. Joana Pimentel , P´la tarde, 2015, coleção do autor 
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Joana Pimentel (1996) apresentou uma série de três fotografias, a preto e branco129, com 

as dimensões individuais de 20x30 cm, tendo os títulos “P´la tarde”, “P´lo lusco-fusco”, 

e “P´la noite”, interpretando e representando uma mesma rua do Chiado em três 

momentos distintos do dia (tarde, final da tarde, e noite). O céu, a arquitetura e o 

movimento constituíram a base das suas narrativas fotográficas, associando o lugar à 

efemeridade e temporalidade dos acontecimentos naturais e antropológicos. Sugere-nos, 

posicionando-se numa perspetiva ascendente, a interpretação da intemporalidade deste 

lugar, através da ausência da presença humana, tal como Joshua Benoliel o representou 

em inúmeras das suas perspetivas fotográficas, com iguais ângulos e técnicas, e 

utilizando por vezes  uma “linguagem cinematográfica”.  

 

 

3.2.1.5. Lizângela Torres 

 

 

Fig.40 

Lizângela Torres, Da série Incursões Noturnas /Chiado 01, 2015, coleção do autor 

 

 

 Lizângela Torres (1975) apresentou duas séries de dez fotografias130, em tonalidade 

sépia, com as dimensões globais de 37x250 cm em cada série, sendo os títulos “Da série 

Incursões Noturnas /Chiado 01” e “Da série Incursões Noturnas /Chiado 02”. A autora 

destes trabalhos fotográficos contemplou o Chiado contemporâneo, e tal como Filipe 

Gomes observando-o numa perspetiva performativa, personificando neste caso a própria 

personagem que se auto interpreta nas ações performativas que desenvolveu sobre o 

espaço cénico deste lugar durante a noite. Nas suas “incursões noturnas” a autora 

selecionou um dos particulares lugares do Chiado, e vestindo-se de branco auto 

retratou-se percorrendo-os numa ação performativa e numa aproximação à 

sequencialidade da “linguagem cinematográfica”. Descreve-se deste modo como a única 

“personagem” do seu “guião”, não residindo no país, e estando inscrita num programa 

de intercâmbio académico, a autora apresentou-nos uma interpretação distanciada sobre 

este lugar, numa perspetiva diferente dos outros participantes que o “habitam” e 

                                                
129

 Ver anexo A4. 
130 Ver anexo A4. 
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“visitam” com regularidade, e que identificam com clareza os seus códigos e elementos 

caracterizadores. As suas “incursões” representam ações individualizadas sobre este 

lugar ou paisagem, com quem pretende estabelecer uma relação intimista, em que, com 

pouca incidência de luz artificial, se confunde com o lugar. 

Encontramos nestas incursões uma abordagem à intemporalidade, na relação que 

estabelece entre o seu neutro figurino branco e as memórias ainda visíveis da 

materialidade urbana do Chiado moderno, caracterizadas pela sua arquitetura e 

urbanidade, tal como refere na sua sinopse: “A ação noturna, como deambulações pelo 

bairro (…) Durante três noites deambulei pelas ruas do Chiado (…) Da arquitetura 

velada pela sombra foram registrados os cantos, as galerias, as fachadas e as ruinas (…) 

a imagem borrada do meu corpo em movimento perde nitidez quando dilui-se ou fora 

enegrecido (…) gera tensão, produz uma zona de indeterminação (…) o corpo dilui-se 

ou fora perde nitidez e o fundo ganha força (…) “. 

Concluímos que as duas séries de “incursões” resumem duas performances sobre o 

Chiado contemporâneo numa abordagem à sua intemporalidade, observando as suas 

memórias e os seus sedimentos. Tal como Joshua Benoliel, que admirava e representava 

as performances sociais e culturais da vida urbana lisboeta do Chiado moderno, 

Lizângela Torres personificou a sua própria performance envolvendo-se intimamente 

com o próprio lugar numa perspetiva intemporal.  

 

3.2.1.6. Miguel Ferreira 

 

 

Fig. 41 

Miguel Ferreira, Rede, 2015, coleção do autor 
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Miguel Ferreira (1992) apresentou um único trabalho fotográfico com o título “Rede”131, 

a preto e branco, com as dimensões de 29.7x19.9 cm. O autor destaca a arquitetura 

como elemento caracterizador do Chiado moderno e contemporâneo, observando-o no 

plano da materialidade e na relação do presente com as memórias visíveis do seu 

passado. Representando a fachada de um antigo edifício em remodelação, coberta por 

uma rede de proteção, capta-a no seu conjunto de sombras e transparências deixando 

vislumbrar apenas alguns dos seus pormenores arquitetónicos, sugerindo-nos a 

existência de um “envolto” ou “casulo” sobre as memórias guardadas na temporalidade 

e na intemporalidade deste lugar, tal como refere na sua sinopse: “ A rede é cada vez 

mais uma presença na paisagem citadina (…) A paisagem da sua envolvência é também 

afetada introduzindo um objeto sem conteúdo, como se um elemento de uma pintura 

tivesse apagado deixando apenas a linha delimitadora (…) Tendo em conta o lugar 

urbano selecionado (…) o Chiado (…) interfere com a identidade das suas ruas (…) 

conhecidas pela composição conjunta de edifícios (…) a rede é um elemento intemporal 

(…)”.  

A temporalidade e intemporalidade representam também um tema constante da obra de 

Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, sobre o qual, em inúmeras das suas 

perspetivas, interpreta os vestígios do seu passado nas fachadas de antigos edifícios da 

cidade, que subsistiram ao passar dos tempos.  

 

3.2.1.7. Miguel Lobo 

 

 
Fig. 42 

Miguel Lobo, Largo do Chiado/Rua Garrett-5.30 a.m., 2015, coleção do autor 

 

                                                
131 Ver anexo A4. 



143 

 

 Miguel Lobo (1988) apresentou uma sequência de três fotografias
132

, a preto e branco, 

com as dimensões de 70x50cm, e com os títulos de “Largo do Chiado/Rua Garrett,5.30 

a.m.” , “Largo de Camões, 5.30 a.m.”,  e “Rua do Carmo, 6.15 a.m.”. Observamos neste 

trabalho fotográfico a representação do Chiado na ausência de vida urbana, em 

diferentes períodos do dia e nas primeiras horas da madrugada. A sua interpretação 

aborda a caracterização do lugar urbano relativamente à questão da sua ocupação e 

desocupação. O autor caracterizou o Chiado contemporâneo relativamente à sua 

materialidade enquanto vestígio das múltiplas ações do homem sobre este território 

urbano, propondo-nos uma interpretação sem interferência dos seus principais 

protagonistas, apenas enquanto “cenário” de irrepetíveis narrativas, prestes a ser 

ocupado.  

 

3.2.1.8. Miguel Proença 

 

Fig.43 

Miguel Proença, Sem título (Série Passagens), 2015, coleção do autor 

. 

 

Miguel Proença (1963) apresentou um único trabalho fotográfico133, a preto e branco, 

sem título, com as dimensões de 100x67 cm. Tendo como base de referência uma obra 

de Joshua Benoliel, em que perspetiva a Rua do Carmo a partir do elevador de Santa 

                                                
132

 Ver anexo A4. 
133 Ver anexo A4. 
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Justa, o autor, desfocando a sua objetiva, representa esta mesma paisagem numa 

perspetiva intemporal, não definindo nenhuma característica temporal relativamente à 

contemporaneidade. Não nos propondo reconhecer os elementos deléveis deste lugar, e 

apenas o contorno intemporal da sua arquitetura e urbanidade, interpreta-o numa quase 

ausência de vida urbana, tal como refere o autor na sua sinopse: “Nesta orientação 

teórica e ideia de desfocar è precisamente a de corroer o supérfluo, resultando assim o 

essencial das linhas orientadoras, planificadoras daquilo que é fotografado, da 

arquitetura, de onde foram retirados elementos iconográficos associados a uma 

temporalidade precisa (…) começou a surgir um novo Chiado, desligado de referências 

temporais precisas. E assim, estruturas efémeras como andaimes ganham o mesmo peso 

que estruturas permanentes (…)”. O autor referiu, igualmente na sua sinopse, a 

influência na obra do fotógrafo Hiroshi Sugimoto (1948), na série com o título 

“Architecture”, de 2003, na qual observamos o  “teste de erosão á arquitetura” no  

processo que “derrete muitos prédios” através da  “corrosão pela luz”,  uma  síntese que 

observamos na interpretação de  Miguel Proença sobre o Chiado contemporâneo: 

“Neste trabalho as referências temporais são eliminadas e a arquitetura é aproximada do 

seu essencial por via do desfoque (…) Esta movimentação de síntese permite abordar o 

“palco” - Chiado- em que Joshua Benoliel fotografa e constrói um extraordinário 

documento de passagem deste local para a modernidade (…)”.  

Este trabalho fotográfico, representando o Chiado intemporal, foi selecionado como 

imagem do cartaz e dos desdobráveis, na divulgação da exposição na Galeria da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, dada a sua similitude com uma congénere obra de 

Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, ambas esclarecedoras da temática da presente 

tese de doutoramento “A paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade - 

um exercício curatorial sobre a experiência do lugar urbano”, que pretende promover 

um diálogo, através da fotografia, entre a modernidade e a contemporaneidade 

relativamente às paisagens culturais e urbanas, e seus lugares.    

 

 

3.2.2. A Galeria da F.B.A.U.L. 

 

A realização da exposição na Galeria da F.B.A.U.L. deve-se ao fato do workshop de 

fotografia ter constituído um exercício académico da faculdade no âmbito da temática 

da presente tese de doutoramento. A sua privilegiada localização na área urbana em 

estudo, o Chiado, e a sua importância para o público académico, assim como a intenção 
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de a integrar nos percursos urbanos previstos no primeiro ciclo curatorial “Paris em 

Lisboa - a experiência do lugar urbano”, justifica a inclusão deste espaço expositivo no 

conjunto de equipamentos selecionados. Para além destes aspetos considerámos 

também a sua seleção uma vez que nesta faculdade foi realizado o workshop de 

fotografia, e a partir deste foram selecionados os trabalhos fotográficos realizados pelos 

alunos da F.B.A.U.L., que, em primeira instância, pretendemos valorizar e divulgar 

junto da faculdade e da comunidade envolvente, assim como dinamizar este espaço 

expositivo em ações culturais sobre o Chiado contemporâneo. 

Inaugurada em 2003, como resposta à permanente necessidade de um espaço expositivo 

para trabalhos de alunos da faculdade assim como de convidados, apresenta uma área 

bruta de 40 m2, com um pé direito de três metros de altura, e têm sido aqui realizadas 

diversas exposições das mais diversas áreas expressivas. Representa um espaço 

expositivo com enorme potencial face às suas características arquitetónicas (espaço, 

iluminação natural e artificial, fluidez na comunicação com outros espaços interiores e 

exteriores), passível de serem aqui realizadas intervenções culturais, expositivas e 

museográficas. Considerámos deste modo que a galeria reunia as condições suficientes 

para a apresentação da exposição “Chiado - o lugar urbano na contemporaneidade, (Re) 

visitar a perspetiva de Joshua Benoliel”, que aqui foi realizada de 5 a 26 de junho de 

2015. 

 

 

3.2.2.1. A Galeria e a organização e montagem da exposição 

 

Tendo sido reunidos os quarenta trabalhos fotográficos selecionados pelo júri do 

workshop, reuniram os seus autores com o curador da exposição, doutorando Joseph 

Rodrigues, no espaço físico da Galeria da F.B.A.U.L.134, tendo como objetivo de aí 

definir  uma lógica coerente para o projeto expositivo (sequência, percurso, iluminação, 

textos, entre outros aspetos). Foram aqui aferidos pormenores de apresentação dos 

trabalhos fotográficos e sua arte-final, nomeadamente os aspetos relacionados com os 

seus suportes base (moldura, k-line, acrílico, entre outros), tendo como objetivo a 

uniformização da imagem e comunicação da exposição enquanto conjunto.  

Considerando os aspetos físicos da galeria, caracterizada pela sua planta retangular, 

definimos um percurso expositivo ao longo do seu eixo longitudinal, intercalado por um  

espaço expositivo dedicado à perspetiva de Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, 

                                                
134 Ver anexo A7  
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agrupando deste modo e sequencialmente as diferentes perspetivas dos participantes, de 

acordo com o seguinte quadro:  

 

Temáticas/ sequência do percurso 

expositivo 

Participantes do workshop 

1. A arquitetura e a urbanidade Alexandre Inglez 

Miguel Ferreira 

Miguel Lobo 

Miguel Proença 

2. As dinâmicas sócio-culturais e a 

vida urbana 

Joana Pimentel 

Catarina Cabrita 

Filipe Gomes 

3. Narrativa e performance   Lizângela Torres 

 

Quadro 35 - Temáticas desenvolvidas pelos participantes no workshop e sequência do percurso 

expositivo. 

 

 

 

 

                 1                                       2                                    3                                    4 

Orientação do percurso expositivo de acordo com as diferentes perspetivas sobre o Chiado contemporâneo  

Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

 

 

 

Este percurso expositivo incluiu no seu projeto de comunicação uma introdução teórica 

sobre o lugar urbano, decorrente da investigação realizada no primeiro capítulo da 

presente tese, um espaço de comunicação multimédia com projeção de diapositivos 

sobre a perspetiva de Joshua Benoliel relativamente ao Chiado moderno, e um conjunto 

de trabalhos experimentais e iniciais desenvolvidos pelos participantes no workshop 

(foram apresentados numa vitrine expositiva). Apresentamos, na planta seguinte, a 

organização do espaço expositivo na Galeria da F.B.A.U.L.: 
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Entrada da galeria FBAUL 

 

 
 

Perspetiva da entrada na exposição da Galeria F.B.A.U.L.  
Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

            E.Miguel Proença  /D. Joana 

Pimentel 

                Frase Marc Augé   

 

 

C.Miguel Lobo 

F.Catarina Cabrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Miguel Ferreira 

G.Filipe Gomes Frase  Henry Lefebre       

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

H.Lizangela Torres 
A.Alexandre Inglez 

 
           Vitrine  exposição 

 

  
                              Painel de 

apresentação  

                                             da exposição -texto 

 

 

 

 
Quadro 36-Planta da organização do espaço expositivo na Galeria da F.B.A.U.L.  

Projeção multimédia. 
Perspetiva de Joshua 

Benoliel  



148 

 

 

 

3.2.2.2. Aspetos expositivos (orientação, informação, cor, iluminação, textos, outros 

aspetos) 

 

Na organização do espaço fisico da Galeria da F.B.A.U.L. tivemos em conta os 

seguintes aspetos expositivos: 

 

 . orientar e organizar  o espaço da galeria tendo em vista a realização de  um percurso 

expositivo facilitador da interpretação individual e coletiva dos trabalhos fotográficos 

expostos; 

 

 . destacar  as temáticas e perspetivas fotográficas individuais dos participantes  sobre o 

Chiado contemporâneo; 

 

. informar o público através de um projeto de comunicação e informação estruturado,  

com a introdução de teorias e  conceitos  sobre o lugar, em desdobráveis e textos 

afixados no  espaço da exposição,   facilitadores das interpretações individuais; 

 

. utilizar a  cor e a  iluminação na valorização dos trabalhos fotográficos, facilitando a 

sua leitura e interpretação.   

 

Descrevendo o percurso expositivo, iniciamos este pela direita da entrada na galeria, de 

acordo com a planta de exposição anteriormente apresentada, com a presença de uma 

vitrine à entrada, do lado esquerdo (com a apresentação dos trabalhos experimentais dos 

participantes no workshop de fotografia), de seguida pautamos a exposição com um 

texto de introdução teórica, relativamente à temática da presente tese de doutoramento, 

e da autoria do doutorando Joseph Rodrigues. Os trabalhos fotográficos foram 

sequencialmente apresentados tendo sido Alexandre Inglez o primeiro dos autores a ser 

representado, seguindo-se todos os outros, intercalados com alguns dos textos 

recolhidos na investigação do primeiro capítulo da presente tese de doutoramento, 

nomeadamente da autoria de Marc Augé e Henry Lefebvre sobre a temática do lugar 

urbano. Tendo sido a nossa intenção destacar a obra de Joshua Benoliel sobre o Chiado 

moderno, foi criado um espaço de projeção multimédia no qual foram apresentadas as 

suas perspetivas, nomeadamente os diapositivos que foram gentilmente disponibilizados 

pelo Professor Doutor Pedro Aboim, colecionador privado deste fotógrafo.  
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Deste modo promovemos a interpretação das diferentes perspetivas sobre o Chiado 

moderno e contemporâneo junto do público.  

Observando os aspetos expositivos selecionados para a curadoria da exposição, 

selecionámos o K-Line como suporte base de apresentação dos trabalhos fotográficos, 

colocando as séries e sequências fotográficas orientadas no sentido vertical ou 

horizontal consoante a comunicação e interpretação pretendidas e definidas pelos seus 

autores, assim como pelo curador da exposição. Deste modo tivemos em conta a 

uniformização da comunicação do conjunto expositivo, facilitador das interpretações 

junto do público.  

No quadro seguinte, apresentamos os aspetos de comunicação da exposição 

considerados, relacionados com a orientação e disposição dos trabalhos fotográficos: 

Participante Trabalhos fotográficos 

1.Alexandre 

Inglez 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Posição Horizontal 

 

2.Catarina 

Cabrita 
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Posição Vertical                                     

 

3.Filipe 

Gomes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Posição Horizontal 

 

4.Joana 

Pimentel 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Posição Vertical 

5.Lizângela 

Torres 
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Posição horizontal 

6.Miguel 

Ferreira 

 

 

 
 

 

 

 

 

Posição Vertical 

7.Miguel 

Lobo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Posição horizontal 

8.Miguel 

Proença 

 

 

 
 

 Posição Vertical 
 

Quadro 37- Orientação dos trabalhos fotográficos da exposição na Galeria da F.B.A.U.L.. 

 

Adaptámos deste modo a disposição e orientação dos trabalhos fotográficos à 

arquitetura e estrutura geométrica da galeria, respeitando uma lógica de racionalidade 

com a criação de uma comunicação com caráter minimalista, promovendo uma fácil 

leitura e interpretação, contemplativa dos elementos expositivos individuais e do 

conjunto. 
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Relativamente à comunicação e informação da exposição, considerámos, em 

consonância com o trabalho desenvolvido em parceria com o Gabinete de Relações 

Publicas da F.B.A.U.L., que contou com colaboração da Dra. Isabel Nunes, da Dra. 

Teresa Sabido, e do designer gráfico Tomás Gouveia, divulgar o evento através da 

apresentação de um cartaz e de um desdobrável, cujo design iremos adiante apresentar. 

O evento foi também divulgado na plataforma on line da faculdade, assim como na sua 

newsletter, utilizando os elementos definidos para o projeto de comunicação.  

Aplicámos, nos diversos suportes de comunicação assim como no espaço expositivo 

selecionado, Galeria da F.B.A.U.L.,, um projeto de cor uniformizando deste modo a  

componente gráfica do evento. O estudo gráfico contemplou as seguintes cores: branco, 

preto e o laranja/ocre. Pretendemos estabelecer, com a introdução destas cores, um 

diálogo entre os trabalhos fotográficos expostos e o projeto de comunicação, trabalhos 

que na sua maioria foram apresentados a preto e branco.Pretendemos também contrastar 

estes com o laranja/ocre, numa referência à cor aplicada à maioria das fachadas do 

edificado do Chiado moderno e contemporâneo, sendo a fachada da F.B.A.U.L. um dos 

exemplos, esta cor foi igualmente aplicada a uma das paredes da galeria, enquanto base, 

e no desdobrável da exposição.  

No projeto de iluminação da exposição tivemos em conta o percurso expositivo e o 

destaque que pretendíamos dar às perspetivas fotográficas individuais dos participantes 

e aos textos introdutórios, e deste modo optámos por uma iluminação de baixa 

frequência, e uma vez que a galeria apresenta uma boa iluminação natural. Destacámos 

alguns elementos expositivos através da iluminação artificial, nomeadamente a vitrine à 

entrada da galeria, o trabalho fotográfico de Miguel Proença (enquanto imagem do 

cartaz da exposição), o “totem” da entrada de exposição, o desdobrável exposto, o texto 

introdutório da exposição, assim como os textos de Marc Augé e Henry Lefebvre. 

 

 

 

Panorâmica da exposição na Galeria da F.B.A.U.L.  
Fotografias de Joseph Rodrigues 
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3.2.3. Comunicação e divulgação do evento 

 

No projeto de comunicação da exposição contámos com a parceria estabelecida com o 

Gabinete de Relações Públicas da F.B.A.U.L., que, como referido anteriormente, apoiou 

a realização do workshop de fotografia, tendo constituido um importante contributo para 

o sucesso do evento. Pretendemos descrever neste subcapítulo os elementos de 

comunicação utilizados na divulgação da exposição, nomeadamente o cartaz, o 

desdobrável, o “totem”, e os textos dos autores/ teóricos.  

 

 

3.2.3.1. O cartaz 

 

Neste elemento do projeto de comunicação da exposição, selecionámos, enquanto 

imagem um trabalho fotográfico realizado por um dos participantes no workshop de 

fotografia.  

Nesta seleção analisámos os trabalhos fotográficos de todos os participantes e 

simultaneamente algumas das obras de Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno. 

Pretendendo incluir uma imagem/ fotografia caracterizada pela sua caráter 

intemporalidade, e estabelecendo um diálogo com a temática da exposição “Chiado - a 

experiência do lugar urbano na contemporaneidade, (Re) visitar a perspetiva do 

fotógrafo Joshua Benoliel”, optámos pelo trabalho fotográfico de Miguel Proença, 

“Passagens”, dada a sua similitude com uma obra do fotógrafo Joshua Benoliel, datada 

de 1913, “Cortejo camoniano”, ambas representações da Rua do Carmo segundo uma 

mesma perspetiva ótica.  

A realização do cartaz contou com a colaboração do Gabinete de Relações Publicas da 

F.B.A.U.L., que em articulação com o curador da exposição, doutorando Joseph 

Rodrigues, e o designer gráfico Tomás Gouveia, foram definidos os elementos visuais e 

gráficos para o seu projeto de comunicação: 
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Título do cartaz: 

 “Chiado – A experiência do lugar urbano na 

contemporaneidade na perspetiva do fotógrafo Joshua 
Benoliel” 

 

 
 

Fotografia de Miguel Proença, 2015 

 

Texto informativo: 

Exposição de Fotografia 
Galeria da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

De 5 de a 30 de junho de 2015 

 

Cores a utilizar  

   

Branco Preto Laranja/ocre 
 

 

Quadro 38 - Elementos visuais do projeto de comunicação do cartaz de exposição 

 

Da seleção destes elementos resultou o design gráfico de arte-final do cartaz135 que 

serviu de divulgação da exposição na Galeria da F.B.A.U.L.:       

 

 

                                                
135 Ver anexo A6 
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Chiado - A experiência do lugar urbano 

na contemporaneidade. 

(Re) visitar a perspetiva do fotógrafo 

Joshua Benoliel” 

5_6 junho 2015 

Galeria FBAUL 

 

 
Cartaz de exposição “ Chiado – (Re) visitar o lugar urbano na perspetiva de 

Joshua Benoliel, autoria de Tomás Gouveia (Designer gráfico do Gabinete de 

Relações Publicas da FBAUL) com a coordenação de Joseph Rodrigues 

 

 

3.2.3.2. O desdobrável 

 

Este elemento gráfico de comunicação e divulgação da exposição foi igualmente 

definido em parceria com o Gabinete de Relações Publicas da F.B.A.U.L. e o designer 

Tomas Gouveia, baseando-nos nas mesmas opções gráficas definidas para o cartaz, 

nomeadamente a sua composição visual, lettering, cor, entre outros elementos.  

Foi neste elemento igualmente selecionado o texto introdutório da exposição, um 

trabalho fotográfico de cada participante do workshop e suas biografias, assim como 

uma ficha técnica (com a indicação dos intervenientes e agradecimentos).  

: 

 

Desdobrável da exposição, local de divulgação do desdobrável e aspetos da sua apresentação gráfica 
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Desdobrável da exposição, primeira e última página. 
Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

 

3.2.3.3. O texto introdutório e as referências bibliográficas na exposição 

 

Tendo como objetivo informar e esclarecer o público, apoiando-o no seu processo de 

apreensão e interpretação individual e coletivo sobre o Chiado contemporâneo, através 

da “revisitação” ao Chiado moderno a partir da perspetiva de Joshua Benoliel, e da 

“visitação” na perspetiva dos participantes do workshop, considerámos apresentar uma 

introdução teórica e introdutória sobre a temática em questão. Este, baseado na 

investigação realizada ao longo do primeiro capítulo da presente tese, onde abordámos 

as teorias e conceitos relativamente à paisagem cultural e urbana, observou os aspetos 

sociais, culturais e antropológicos a considerar na apreensão e interpretação do lugar 

urbano. 

Deste modo contextualizámos a temática central do presente estudo “A paisagem na 

cidade, da modernidade à contemporaneidade - um exercício curatorial sobre a 

experiência do lugar urbano”, e o propósito da realização do workshop e da exposição. 

No quadro seguinte apresentamos o texto elaborado pelo curador da exposição: 

 

“A cidade representou um objeto de interesse para a fotografia nos finais do século XIX, 

enquanto base de experimentação e de criatividade sobre os seus lugares, assim como na 

representação das realidades visíveis e invisíveis.  

Tendo em consideração o novo contexto sócio – cultural da Europa no período da 
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modernidade, o protagonismo das suas cidades, renovadas e progressistas, que encontraram 

similitudes entre si, registamos a construção sedimentada de novos lugares urbanos 

caracterizadores das suas paisagens culturais.  

A apreensão, interpretação e representação da paisagem urbana, pelos primeiros fotógrafos do 

século XX, tais como Eugène Atget (1857-1927) e Georg Brassai (1899-1984), sobre a cidade 

de Paris, ou Joshua Benoliel (1873-1932), sobre a cidade de Lisboa, contribuem para a 

reconstrução, na contemporaneidade, das memórias e pré-existências da sua materialidade, da 

arquitetura e da urbanidade, e da imaterialidade da sua vida urbana.   

O Chiado é um lugar de relações complexas e em constante transformação atendendo à sua 

dimensão espaciotemporal, este continua a estabelecer relações com o seu interland assim 
como com outras metrópoles, importando tendências para a sua urbanidade e vida urbana.  

A experiência deste lugar, na perspetiva de Joshua Benoliel, exige, primeiro uma imersão na 

sua obra, plena de modernidade e de contemporaneidade, e segundo, uma visitação à dinâmica 

da vida urbana do Chiado de novecentos, para posteriormente compreender o seu genius loci, 

intemporal, que o distingue dos demais, e que apela a   uma deambulação pelos seus recantos, 

promovendo a experiência e imersão  individual e coletiva.    

As narrativas urbanas do Chiado, representam, como no início do século XX, um “cenário” 

útil à criatividade e representatividade da fotografia contemporânea, no registo da mutação 

dos seus aspetos materiais e imateriais.  

A experiência do lugar através do exercício fotográfico sobre o Chiado, proposto aos 

participantes no Workshop de Fotografia, orientado pelo fotógrafo Paulo Catrica, e realizado 
em abril de 2015, teve como objeto uma interpretação atual apoiada na perspetiva de Joshua 

Benoliel, e tendo como fim a definição de um programa curatorial para a presente exposição.  

Da interpretação do Chiado contemporâneo resultaram oito pontos de vista, conceitos e 

abordagens diferentes sobre um mesmo lugar, que contribuíram para o enriquecimento do 

exercício curatorial decorrente da realização do Workshop, que serviu igualmente de exercício 

académico, útil à tese de doutoramento sobre o tema “A paisagem na cidade, da modernidade 

à contemporaneidade – um exercício curatorial”. 

   

Doutorando Joseph Rodrigues, Junho de 2015 
 

 

Quadro 39 - Texto introdutório da exposição na Galeria da F.B.A.U.L.. 
 

Foram também introduzidos no espaço da exposição alguns dos excertos de textos de 

Marc Augé e Henry Lefebvre, destacados teóricos nas áreas da análise sociológica e 

antropológica sobre o lugar e a urbanidade, referenciados no primeiro capítulo da 

presente tese.  

Selecionámos os seguintes textos: 

 

 

Marc Augé (1935) 

 

“O lugar comum ao etnólogo e àqueles dos quais fala é, precisamente, um 

lugar: o que ocupam os indígenas que aí vivem, que aí trabalham, que o 

defendem (…) mas nele detetam também o traço das potências ctónicas ou 

celestes, dos antepassados ou dos espíritos que povoam e animam a sua 

geografia intima.”  
 

In Não – lugares, introdução a uma antropologia da sobremodernidade, página 41.  

 

 

Henry Lefebvre (1901-1991) 

 

“É quando o espaço social se deixa de confrontar com o espaço mental 
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(definido pelos filósofos e matemáticos), como espaço físico (definido pelo 

prático-sensível e pela perceção da “natureza”), que a sua especificidade se 

revela.” 

 

             In La Production de l`espace, de Henri Lefebvre, página 36 

 
 

Quadro 40 - Excertos dos textos de Marc Augé e de Henry Lefebvre para a exposição na Galeria da F.B.A.U.L. 

 

O texto introdutório e os excertos de textos de autores, que intercalaram os trabalhos 

fotográficos, no espaço expositivo, esclareceram o público sobre a temática a que nos 

propusemos refletir, enquanto complemento à interpretação das perspetivas fotográficas 

sobre o Chiado moderno e contemporâneo.  

No quadro seguinte apresentamos os aspetos expositivos e gráficos destes textos, assim 

como a sua localização relativamente aos trabalhos fotográficos expostos: 

 

Título da exposição e texto introdutório 

 

Excerto do texto de Henri Lefebrve 

 

Excerto do texto de Marc Augé 
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Quadro 41 - Textos introduzidos no plano expositivo da exposição na Galeria da F.B.A.U.L.. 
Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

 

3.3. Avaliação da prática curatorial da exposição na Galeria da F.B.A.U.L. 

 

Observando as práticas curatoriais desenvolvidas na exposição da Galeria da 

F.B.A.U.L., e no seguimento da realização do workshop de fotografia, pretendemos 

agora avaliar os resultados desta praxis.  

Consideramos que os objetivos aos quais nos propusemos foram atingidos na sua 

maioria, tendo sido observandas as questões relacionadas com a paisagem cultural e 

urbana do Chiado moderno e contemporâneo, que pretendíamos interpretar, através da 

fotografia, e os diálogos que pretendiamos estabelecer entre o seu passado e presente.  

As diferentes perspetivas fotográficas apresentadas esclareceram a importância do valor 

patrimonial e identitário do Chiado junto do público, que o “revisitou” e “visitou”, 

através da  exposição realizada na galeria da faculdade, e o distinguiu  enquanto  lugar  

de referência urbana da modernidade e da contemporaneidade.  

Concluímos que existiram quatro momentos chave no processo curatorial desta 

exposição, que contribuíram para o seu sucesso: a organização do workshop e seleção 

de trabalhos fotográficos dos seus participantes; o diálogo expositivo estabelecido entre 

os trabalhos fotográficos e o espaço físico da Galeria da F.B.A.U.L.; o projeto de  

comunicação e os aspetos expositivos selecionados; a sua montagem e divulgação. 

A diversidade das perspetivas fotográficas apresentadas contribuíram para o 

enriquecimento da exposição, assim como para reflexão e valorização das paisagens 

culturais e urbanas em geral, e em específico sobre a paisagem do Chiado numa 

perspetiva temporal. 

Neste sentido a exposição foi um produto que encerrou em si a participação de inúmeros 

teóricos e profissionais em distintas áreas da fotografia, dos serviços da F.B.A.U.L., dos 

participantes do workshop de fotografia, que no seu conjunto contribuíram para uma 

maior abrangência da temática junto do público.  

Concluímos que, observando o processo curatorial desenvolvido, relativamente à 

programação e realização do workshop e da exposição de fotografia, proporcionámos 

uma experiência sobre o Chiado moderno e contemporâneo junto dos participantes e 

simultaneamente do público, promovendo e facilitando as suas interpretações e 

representações individuais. Deste modo consideramos que valorizámos esta paisagem 

cultural e urbana, colocando em aberto novas e futuras experiências no âmbito 

académico.  
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As oito perspetivas apresentadas, enquanto exercício académico da F.B.A.U.L., foram 

apoiadas numa aprofundada componente teórica, e representam distintas interpretações 

e representações fotográficas, nas suas componentes conceptuais e técnicas, e 

aproximações à temática do workshop  “Chiado - a experiencia do lugar urbano a partir 

da perspetiva de Joshua Benoliel”,  e apresentadas na exposição “Chiado - (Re) visitar o 

lugar urbano na perspetiva de Joshua Benoliel”.  

As “reinterpretações” apresentadas pelos participantes, baseadas na interpretação de 

Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, resultaram de uma relação intimista que estes 

estabeleceram com o lugar na perspetiva do autor, e simultaneamente de um necessário 

distanciamento temporal observando as novas realidades visíveis e invisíveis da sua 

contemporaneidade. Encontraram na urbanidade, arquitetura, dinâmicas socioculturais e 

nos aspetos performativos a base da sua experiência e relação pessoal com o Chiado 

contemporâneo, assim como definiram um conceito interpretativo e representativo a 

apresentar na exposição junto do público. As suas “revisitações” e “visitações” 

proporcionaram experiências muito diversificadas sobre este lugar, caracterizando-o nos 

seus aspetos materiais e imateriais.  

Por último, queremos destacar a importância da fotografia, e em específico da street 

photography, que foi utilizada neste exercício enquanto base documental e 

interpretativa da paisagem cultural e urbana do Chiado, e o seu contributo para o 

sucesso das diferentes abordagens que nos propusemos questionar e refletir na presente 

tese de doutoramento.  

A interpretação contemporânea desta paisagem, que foi aqui caracterizada e considerada 

nos seus vários aspetos, através da presença e da ausência de vida urbana, das ações 

performativas do seu quotidiano, da sua arquitetura e urbanidade, enquanto espaço 

cénico de diferentes narrativas, definiu um conjunto de elementos tendo em vista a 

caracterização do Chiado e do seu genius loci na atualidade, colocando algumas 

questões sobre a construção da sua identidade enquanto lugar face aos fenómenos da 

globalização e do turismo massivo que enfrenta.  

Neste sentido, e baseados nas interpretações apresentadas, consideramos que este é um 

lugar cuja identidade deve continuar a ser estudada e preservada nos seus variados 

aspetos, face às ameaças que todas as grandes cidades estão a enfrentar.   
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3.4. Diálogos entre os trabalhos fotográficos dos participantes e as obras de Joshua 

Benoliel sobre o Chiado moderno e contemporâneo 

 

Observando os trabalhos fotográficos dos participantes no workshop e exposição de 

fotografia, assim como algumas das obras de Joshua Benoliel, pretendemos agora 

observar as experiências individuais sobre o Chiado moderno e contemporâneo, 

analisando as suas interpretações numa perspetiva intemporal. Para este fim, 

selecionámos quatro trabalhos fotográficos que estiveram expostos na Galeria da 

F.B.A.U.L. e quatro fotografias de Joshua Benoliel, agrupando-os pelas suas 

particulares temáticas e abordagens.   

Observando o tema da exposição “Chiado - o lugar urbano na contemporaneidade, 

(Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel”, pretendemos agora analisar e comparar 

as perspetivas dos autores sobre uma mesma paisagem cultural e urbana em distintos 

períodos da sua existência, e aferir as suas similitudes e diferenças que estiveram na 

base do processo de apreensão e de interpretação deste lugar.  

Considerando que o Chiado é um território de múltiplas e intensas ações na sua 

dimensão espaciotemporal, e depois de registadas as transformações da sua estrutura 

física, funcional, social e cultural na contemporaneidade, a partir das perspetivas 

fotográficas, pretendemos identificar, agrupando as diferentes bases documentais e 

interpretativas, os aspetos caracterizadores comuns que identificam o seu genius loci 

nos tempos da modernidade e da atualidade. 

Procuraremos salientar a permanência das suas memórias e a contínua atratividade 

deste lugar na atualidade, assim como observar a sua mutabilidade e o processo de 

construção versus desconstrução da sua paisagem cultural e urbana.  

O resultado desta análise visa interpretar o Chiado enquanto espaço de aculturação 

numa perspetiva temporal e local, registando as influências externas de outras 

realidades urbanas modernas e contemporâneas.  
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Fig.44                                                                                      Fig.45 

 

Legenda 

Fig. 44- Joshua Benoliel,Largo do Chiado (Rua Paiva de Andrade/ Rua António Maria Cardoso), 1914,  

Arquivo Municipal de Lisboa.  

Fig.45.- Alexandre Inglez, Sem título (da série Arquiteturismo), 2015, coleção do autor. 

 

Estabelecendo um primeiro diálogo entre um dos trabalhos fotográficos de Alexandre 

Inglez, da série “Arquiteturismo”, e uma congénere obra do fotógrafo Joshua Benoliel, 

que acima se encontra representada, observamos em ambas as perspetivas um 

particular interesse pela representação da arquitetura, enquanto elemento 

caracterizador da materialidade deste lugar, perante o qual salientam a ação do homem 

sobre o território, e o seu caráter transformador e criador de “novas paisagens”.  

Estabelecendo um diálogo entre a perspetiva de Joshua Benoliel sobre o atual Largo 

do Chiado, em que representa o atual edifício da Companhia de Seguros Fidelidade, e 

o trabalho fotográfico de Alexandre Inglez sobre o edificado de um pátio interior do 

renovado Chiado, da autoria do Arquiteto Siza Vieira, junto à Rua do Carmo, 

registamos a admiração pela arquitetura, numa quase ausência de vida urbana, 

enquanto memória e sedimento de uma ação.  

 

 

Fig. 46                                                                                        Fig. 47 

 

Legenda  
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Fig. 46 - Joshua Benoliel , Antiga Rua do Chiado, 1920, Arquivo Municipal de Lisboa. 

Fig. 47 - Miguel Proença ,Sem título (da série “Passagens”), 2015, coleção do autor. 

 

Observando o trabalho fotográfico com o título Passagens, de Miguel Proença, no 

qual representa a Rua do Carmo numa similar perspetiva à do fotógrafo Joshua 

Benoliel sobre a Rua Garrett nos tempos da modernidade, e distanciando-se estes 

intérpretes dos principais protagonistas do Chiado, moderno e contemporâneo, 

registam as suas dinâmicas socioculturais numa elevada perspetiva ótica.  

Partilhando uma panorâmica sobre esta paisagem, Miguel Proença, representando a 

Rua do Carmo, através de uma imagem fotográfica com pouca definição, pretende 

destacar a componente material, arquitetónica e urbanística deste lugar numa quase 

ausência de vida urbana, objetivando a intemporalidade do mesmo. Miguel Proença 

regista o “contorno” delével da materialidade e da intemporalidade deste lugar nas 

memórias visíveis e invisíveis da sua realidade urbana.  

Em contraste com esta perspetiva, e apesar de registada numa mesma perspetiva ótica, 

Joshua Benoliel caracteriza uma outra artéria do mesmo lugar definindo claramente as 

suas dinâmicas numa perspetiva enquadrada contextualmente no espaço e no tempo.    

 

 

 

                                                Fig. 48                 Fig. 49 

 

Legenda 
Fig. 48- Joshua Benoliel, Vendedor de banha de cobra, 1910, Arquivo Municipal de Lisboa   
Fig 49 - Filipe Gomes ,  Vendedor de guarda-chuvas - o oportunista, 2015, coleção do autor. 

 

 

Filipe Gomes, em O vendedor de guarda - chuvas, observa o Chiado contemporâneo 

numa perspetiva sociológica e antropológica relativamente à sua ocupação, registando 

as suas efemeridades e espontaneidades, observando a vida urbana quotidiana deste 

lugar no cenário da urbanidade.   
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As narrativas urbanas aqui representadas por estes dois autores destacam, num primeiro 

plano, e numa aproximação a uma linguagem cinematográfica, as suas “personagens 

principais” e “ações” sobre um “público” que as observa, e, num segundo plano, a 

arquitetura do lugar,  utilizada enquanto espaço cénico nestes “frames”.  

O vendedor de banha da cobra e O vendedor de guarda-chuvas, de Joshua Benoliel e 

Filipe Gomes respetivamente, são os “atores principais” das performances urbanas 

sobre o Chiado moderno e contemporâneo nestes trabalhos fotográficos. 

 

 

 

                                           Fig. 50                                         Fig. 51 

 

Legenda 

Fig. 50- Joshua Benoliel, Cortejo camoniano, 1913, Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa. 

Fig. 51- Miguel Lobo, Rua do Carmo.6.15 a.m., 2015, Miguel Lobo, coleção do autor.  

 

Miguel Lobo, no seu trabalho fotográfico Rua do Carmo - 6.15 a.m., interpreta e 

caracteriza o Chiado contemporâneo na ausência de vida urbana, destacando, tal como 

Miguel Proença, a sua materialidade enquanto vestígio e memória da sua ocupação. A 

perspetiva de Joshua Benoliel sobre a mesma rua, caracteriza a paisagem enquanto 

espaço de acontecimento e narrativa, destacando a ocupação e a vida urbana como 

enfoque da sua representação fotográfica. As perspetivas destes dois intérpretes sobre o 

lugar, que o interpretam relativamente à sua ocupação e desocupação, constituindo uma 

recorrente temática da street photography relativamente às questões da materialidade 

versus imaterialidade, numa interpretação sobre ação humana e da sua memória.    

Os diálogos estabelecidos numa dimensão intemporal sobre as perspetivas de Joshua 

Benoliel e os trabalhos fotográficos decorrentes da exposição “Chiado - o lugar urbano 

na contemporaneidade, (Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel”, observaram os 

aspetos comuns e caracterizadores desta paisagem em dois períodos distintos da sua 

existência. Destacamos a importância destas perspetivas enquanto bases interpretativas 
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e documentais para a história social, cultural e política, que definem o lugar e a sua 

importância para a cidade de Lisboa, e o seu potencial imagético para a fotografia, e em 

específico para a street photography nas suas narrativas fotográficas.   

Esta paisagem oferece uma infintude subjetiva e estética de interpretações para os street 

photographers, assim como para as diversas áreas do conhecimento, e em específico 

para a investigação em ciências da arte, dada a complexidade, diversidade e riqueza das 

suas dinâmicas ao longo dos tempos, que a caracteriza enquanto referência urbana da 

modernidade e da contemporaneidade.  

Observamos agora, com algum distanciamento, as experiências e perspetivas destes 

intérpretes, e as similitudes e contrastes que encontrámos sobre uma mesma paisagem 

nos diálogos que estabelecemos, registando na individualidade das suas interpretações 

os aspetos relevantes à “revisitação” e “visitação” deste lugar.   

Baseados nas experiências e perspetivas fotográficas propusemos colocar de novo a 

paisagem cultural e urbana como temática de interesse para a investigação relativamente 

à questão da sua identidade, preservação, e seu contributo para a fotografia, 

respondendo a algumas das questões colocadas no presente estudo.   

  

 

3.5. Uma proposta para o segundo ciclo curatorial  “Lisboa em Paris - a 

experiência do lugar urbano” 

 

No projeto curatorial que apresentámos anteriormente, sob o título “Paris em Lisboa, 

Lisboa em Paris - a experiência do lugar urbano”, foi proposto a realização de dois 

ciclos curatoriais sobre o Chiado, em Lisboa, e na Rue du Fauborg de Saint-Honoré, em 

Paris. Nestes dois ciclos propusemo-nos a observar e interpretar as duas paisagens 

culturais e urbanas aferindo as suas similitudes e influências, considerando que ambas 

constituem-se enquanto referenciais urbanos europeus dos tempos da modernidade e da 

contemporaneidade.   

 

 

Rue du Faubourg Saint-Honoré (Rua e Palácio do Eliseu), 2014, Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

No primeiro ciclo curatorial “Paris em Lisboa - a experiência do lugar” interpretámos o 

Chiado moderno e contemporâneo na perspetiva dos oito participantes no workshop de 
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fotografia e do fotógrafo Joshua Benoliel, e, dada a riqueza das interpretações e 

representações fotográficas, propomo-nos realizar posteriormente um segundo ciclo 

curatorial “Lisboa em Paris - a experiência do lugar urbano”, pretendendo dar 

continuidade à reflexão sobre a temática da paisagem cultural e urbana nos tempos da 

modernidade e da contemporaneidade, baseando-nos nas perspetivas e representações 

da fotografia.  

Esta proposta, assumindo apenas o plano de intenções, pretende abordar igualmente a 

Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris, num futuro próximo e após a apresentação e 

defesa da presente tese de doutoramento. 

Deste modo pretendemos reunir os trabalhos fotográficos apresentados na exposição 

realizada na Galeria da F.B.A.U.L., decorrente do workshop de fotografia, atividades 

postas em prática no primeiro ciclo curatorial, assim como incluir a perspetiva de 

Joshua Benoliel sobre o Chiado moderno, na realização de um segundo ciclo que 

contemple a apresentação destas perspetivas fotográficas numa exposição a decorrer 

num dos equipamentos culturais e/ou comerciais da Rue du Faubourg Saint-Honoré. 

No primeiro ciclo curatorial incluímos, nos eventos expositivos programados, as 

perspetivas dos pioneiros street photographers, tais como Eugène Atget e George 

Brassaii, sobre a paisagem urbana de Paris, que resumiam as suas experiências sobre 

alguns dos seus lugares nos tempos da modernidade. A sua apresentação junto do 

público, residente e visitante, no Chiado, teve como objetivo descrever as diferentes 

interpretações e representações fotográficas desta influente paisagem cultural e urbana 

da modernidade, complementando expositivamente outros autores, tais como Joshua 

Benoliel, os fotógrafos estrangeiros, e as perspetivas contemporâneas dos participantes 

no workshop de fotografia.  

Tendo em vista experienciar a Rue du Faubourg Saint-Honoré, assim como auscultar a 

possibilidade de realização e de sustentar o evento expositivo pretendido no segundo 

ciclo curatorial, acima descrito, foram realizadas visitas a este lugar nos anos de 2013 e 

2014, com o objetivo de o interpretar assim como estabelecer algumas relações de 

similitude com o Chiado moderno e contemporâneo.   

Caracteriza-se na contemporaneidade pelo seu comércio de luxo, representado por 

diferentes marcas de referência de alta-costura francesa, hotéis, galerias de arte 

contemporânea e lojas de design, tal como o espaço Colette, antiquários, restaurantes e 

lojas gourmet, e diversos edifícios estatais, tal como o Palácio do Eliseu. 

 



167 

 

 

Estabelecimentos comerciais na Rue du Faubourg Saint-Honoré, Fotografias de Joseph Rodrigues 

 

As suas características específicas, relacionadas com o seu comércio e cultura, e o 

centro politico que representa, define um conjunto de públicos, residente e visitante, 

cujos interesses culturais se adequam à especificidade do evento expositivo que 

pretendemos apresentar neste local, na implementação do segundo ciclo do projeto 

curatorial.  

Tendo em vista a sua sustentabilidade, foram realizados, ao longo do ano de 2013, 

diversos contactos junto de diversas entidades relacionadas com a cultura francesa em 

Portugal, nomeadamente a Embaixada de França em Portugal, a Embaixada de Portugal 

em França, o Instituto Franco-Portugais, em Lisboa, entre outros, foi demonstrada por 

estas alguma recetividade no apoio à realização deste evento. 

Fica deste modo em aberto dar continuidade à reflexão sobre a temática da paisagem 

cultural e urbana, propondo-nos agora a promover a experiência do Chiado moderno e 

contemporâneo junto do público francês, e a interpretação e representação da Rue du 

Faubourg Saint-Honoré pela fotografia na perspetiva dos mesmos participantes do 

workshop de fotografia do primeiro ciclo curatorial, assim como possibilitar a realização 

de uma nova exposição no Chiado, com a apresentação das novas interpretações sobre a 

paisagem cultural e urbana de Paris contemporânea.  
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Fig. 52 

Eugène Atget, “Au Bourdon d´or 93 – Rue St. Honoré”, 1908 
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Conclusão 

 

Observamos agora com algum distanciamento o estudo realizado ao longo da presente 

tese, que incluiu uma abordagem teórico-prática relativamente à questão das paisagens 

culturais e urbanas da modernidade e da contemporaneidade, sua experimentação, 

interpretação e valorização.   

As questões que pretendíamos colocar relativamente a esta temática justificam-se pela 

sua importância que tem nos diversos domínios do conhecimento científico e empírico, 

na observação dos processos de construção das paisagens, e especificamente sobre a 

ação do homem sobre o território. Num outro plano a sua utilidade para o domínio 

artístico, e para o seu estudo nas ciências da arte, e em específico para a street 

photography no âmbito da história da fotografia.   

Tentámos ao longo da presente tese estabelecer um percurso metodológico que 

atendesse às questões globais, que essencialmente se prenderam com a configuração do 

conceito de paisagem cultural e urbana, e na sua especificidade, a sua apreensão, 

interpretação, e representação no domínio específico da fotografia, assim como a 

necessidade da sua preservação e proteção para as populações residentes e visitantes. 

Como metodologia faseámos o estudo em três momentos distintos tendo em conta a sua 

natureza teórico-prática: primeiro, abordagem às teorias e conceitos gerais e específicos 

sobre a paisagem; segundo, a definição de um programa curatorial tendo em vista a 

experiência da paisagem cultural e urbana nos tempos da modernidade e 

contemporaneidade; terceiro, o desenvolvimento da componente prática do projeto 

curatorial (do qual se realizará uma parte). Tendo sido a paisagem natural uma temática 

intensamente abordada e esgotada desde o século XVIII, focámos o nosso estudo 

relativamente à questão da paisagem cultural e urbana no contexto europeu da 

modernidade e da contemporaneidade. Considerando indispensável a observação da 

experiência sobre o lugar urbano nos períodos anteriormente referidos, selecionámos o 

Chiado enquanto paisagem cultural e urbana a interpretar e representar, tendo como 

orientação do programa curatorial as bases documentais reunidas ao longo do primeiro e 

segundo capítulos da presente tese, compreendendo também as interpretações dos street 

photographers, e os trabalhos fotográficos dos participantes do workshop de fotografia 

desenvolvido no âmbito do primeiro ciclo curatorial.  

Incluímos o Chiado num primeiro ciclo curatorial do projeto, tendo em vista a 

concretização da componente prática deste mesmo ciclo. A definição de dois ciclos 

curatoriais visaram a observação de dois lugares de referência da cultura urbana da 
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modernidade, o Chiado, em Lisboa, e a Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris, 

incluídos num extenso programa desenvolvido ao longo do segundo capítulo da 

presente tese. A experimentação e interpretação destes lugares pelo público, teve como 

objetivo principal a construção de uma identidade patrimonial individual e coletiva, 

valorizando a sua importância para as populações, e promovendo a reflexão sobre a 

necessidade da preservação e proteção destes conjuntos paisagísticos.  

Não tendo sido possível a realização do projeto curatorial na sua totalidade, dadas as 

contigências financeiras e de calendarização, colocámos em prática apenas parte do 

primeiro ciclo curatorial, que incluiu o Chiado enquanto paisagem cultural e urbana da 

modernidade e da contemporaneidade. E foi sobre este lugar, observando as 

interpretações de Joshua Benoliel, que perspetivamos o Chiado na contemporaneidade 

através da fotografia no workshop sob o titulo “ Chiado - A experiência do lugar urbano 

a partir da perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel”. Esta iniciativa deu lugar a uma 

exposição realizada na Galeria da F.B.A.U.L., sob o título “Chiado – o lugar urbano na 

contemporaneidade - (Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel. Sem dúvida que 

foram introduzidas novas perspetivas que contribuíram para as interpretações 

individuais e coletivas do público relativamente ao Chiado da contemporaneidade.  

Concluímos que a realização desta componente do primeiro ciclo curatorial foi um 

importante contributo para o conhecimento da paisagem cultural e urbana do Chiado, no 

que se relaciona com a sua interpretação, assim como de outros conjuntos paisagísticos, 

e, no campo da representação, é de destacar a importância destes conjuntos para a 

história da fotografia e da street photography em Portugal. Registamos a importância da 

realização do evento no reconhecimento do Chiado enquanto paisagem cultural e urbana 

de referência dos tempos da modernidade e da contemporaneidade, e o seu interesse 

público. Foi nosso objetivo que esta abordagem complementasse anteriores estudos 

sobre o Chiado, assim como vimos a possibilidade em integrar o Chiado num futuro 

estudo que o contemple enquanto conjunto paisagístico cultural e urbano de referência 

dos tempos da modernidade e da contemporaneidade, tendo em vista a sua proteção.  

Reconhecemos, baseados nas bases documentais reunidas e reinterpretadas, e nos 

vestígios da materialidade que ainda hoje subsistem, as memórias de uma paisagem 

claramente referenciada e caracterizada pelos códigos da modernidade, constituindo 

importantes contributos à reconstituição do seu genius loci. Referimo-nos aos elementos 

decorrentes da pesquisa efetuada em arquivos e bibliotecas, nomeadamente perspetivas 

literárias, jornalísticas, e fotográficas que mapeiam esta paisagem urbana e nos orientam 

na sua “revisitação” e interpretação, baseando-nos por exemplo nas fotografias de 



171 

 

Joshua Benoliel ou nas narrativas literárias de Eça de Queiroz. A vivência e 

experimentação desta paisagem por parte destes seus intérpretes, contemporâneos à sua 

construção como lugar da modernidade, encontram-se espelhadas nas relações de 

proximidade, apreensão e interpretação, que nos permitiram observar as diferentes 

perspetivas e aferir as similitudes que caracterizam este complexo conjunto paisagístico. 

A proposta de realização dos dois ciclos curatoriais pretendia estabelecer as relações de 

similitude, anteriormente referidas, entre o Chiado, em Lisboa, e a Rue du Faubourg 

Saint-Honoré, em Paris, nos tempos da modernidade e da contemporaneidade, 

observando os vestígios materiais e imateriais, no passado e no presente, assim como 

salientar as influências da modernidade urbana parisiense no Chiado. Constatámos neste 

a existência de um contexto local e nacional, e de uma dimensão espaciotemporal bem 

definida, e, tais como outras cidades e lugares, sofreu acentuadas influências das 

capitais europeias da modernidade urbana, sendo estas referência do seu life style, assim 

como da sua arquitetura enquanto cenário da teatralidade moderna, burguesa e 

aristocrática. Concluímos que ao observar e interpretar o Chiado moderno, na perspetiva 

da street photography, nomeadamente através de Joshua Benoliel, identificamos 

também as referências de outras paisagens culturais e urbanas da época, quando 

observamos simultaneamente as obras de Atget e Brassai relativamente a Paris. 

Atendendo à fidelidade da imagem fotográfica relativamente à realidade, poderemos na 

atualidade constatar que estas referências estão bem representadas nas diferentes 

perspetivas dos street photographers. Deste modo destacamos a importância da street 

photography enquanto base documental e interpretativa dos lugares selecionados e na 

definição do programa e projeto curatorial a que nos propusemos desenvolver.  

Encontrámos nestas inúmeras bases documentais fotográficas elementos úteis à 

caracterização das paisagens culturais e urbanas, assim como da sua construção 

enquanto referências urbanas da modernidade, no entanto, neste processo de 

reconstrução do “lugar real”, deparámo-nos com algumas dificuldades relativamente à 

fidelidade das suas apreensões e interpretações para com as suas realidades espaciais e 

temporais. Existe uma relatividade face à complexidade das realidades materiais e 

imateriais destas paisagens, e deste modo as suas apreensões e interpretações associam-

se em parte ao imaginário individual. O “lugar imaginário” mapeia assim as memórias 

do seu passado, com aproximações à sua realidade fidedigna em construções mentais 

individuais e coletivas. Observamos “recriações parciais” destas paisagens sobre alguns 

dos seus aspetos materiais e imateriais. A subjetividade dos intérpretes perspetiva de um 

modo muito diversificado uma mesma paisagem ou lugar. Ao “revisitar” o Chiado 
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moderno na perspetiva de um dos seus intérpretes - o fotógrafo Joshua Benoliel 

deparamo-nos com a recriação parcial da sua realidade espacial e temporal, no entanto, 

e mesmo que a complementemos com as interpretações de outros autores, nunca nos 

será viável a recriação da sua inteira dimensão real, mas apenas pequenos frames da sua 

existência histórica e antropomórfica, pautada pelas suas efemeridades e 

acontecimentos. Baseando-nos nestas observações consideramos que as paisagens 

culturais e urbanas têm-se revelado como fontes inesgotáveis para as interpretações de 

inúmeros autores, assim como base às reflexões nos diversos domínios científicos. A 

interpretação e o imaginário das paisagens culturais e urbanas têm sido um contributo e 

sinónimo de enriquecimento cultural para as artes visuais, sendo igualmente estas um 

importante contributo para a valorização e proteção das paisagens enquanto identidades 

culturais locais, nacionais e internacionais.  

O lugar ou paisagem assumem-se enquanto espaço de experiência temporal, individual e 

estética, nos seus processos de visitação e revisitação, em particular a experiência que 

promovemos no Chiado da modernidade e da contemporaneidade, através da realização 

do projeto curatorial. Concluímos que a valorização destes conjuntos paisagísticos deve 

contemplar a sua experiência pelos públicos, e foi com base nesta premissa que 

desenvolvemos um programa que observasse as experiências interpretativas de outros 

autores, assim como promovesse uma mesma experiência curatorial e interpretação 

junto dos diferentes públicos. A definição deste programa constituiu igualmente um 

estudo de caso, servindo como base à reflexão das práticas interpretativas, assim como à 

análise das relações estabelecidas entre os intérpretes e o Chiado, num exercício 

académico que envolveu maioritariamente alunos da faculdade, numa abordagem 

integrante das ciências das artes, fotografia e da produção artística. Deste modo 

destacamos a importância e utilidade que a Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa representa para o Chiado, enquanto instituição de referência na investigação e 

exploração de temáticas do interesse público e de salvaguarda do seu património 

material e imaterial, nomeadamente das paisagens culturais e urbanas.  

Por último, propomos a existência de um observatório sobre o Chiado tendo em vista a 

caracterização exaustiva da sua paisagem cultural e urbana desde os tempos da sua 

formação até à contemporaneidade. Este observatório reuniria um fundo arquivístico 

único que incluísse todas as bases documentais e interpretativas existentes, que se 

encontram dispersas, para futuros estudos em vista à sua valorização e preservação 

enquanto conjunto paisagístico, tendo ainda como objetivo desenvolver ações e 

intervenções culturais junto dos públicos, fomentando as interpretações individuais e 
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coletivas na construção de uma identidade urbana local. Este fundo arquivístico, que 

poderia estar sediado na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, poderia 

contribuir futuramente para o desenvolvimento de um projeto museológico e 

museográfico sobre o Chiado e a sua paisagem cultural urbana, valorizando o interesse 

público e académico na observação desta identidade patrimonial.  

Esperemos que com a presente investigação tenha contribuído de diferente modo para 

uma chamada de atenção para um olhar mais sistemático sobre a importância do Chiado 

enquanto paisagem cultural e urbana da modernidade e da contemporaneidade. 
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A1 
Programa do workshop de fotografia - “A experiência do lugar urbano a partir da 

perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel” (documento entregue aos participantes 

no início da atividade) 
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Faculdade de Belas - Artes da Universidade de Lisboa  
Ano Letivo 2014/2015 

 

Doutoramento em Belas - Artes – Ciências da Arte 

Doutorando Joseph Rodrigues  

(Orientadora – Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares 

 Co Orientador – Professor Doutor Rogério Taveira 

 

Programação do Workshop de Fotografia integrada na temática da tese sob o tema 

- “A paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade - um exercício 

curatorial”  

 
1. Introdução 

 

No âmbito do curso de Doutoramento em Belas-Artes, da Faculdade de Belas - Artes da 

Universidade de Lisboa, especialidade de Ciências da Arte, e da tese de doutoramento 

com o tema “A paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade – um 

exercício curatorial”, pretende-se promover a realização de um workshop de fotografia 

com abordagem às temáticas da urbanidade e do lugar urbano, vida e vivência urbana, 

tendo como objetivo a experiência de um exercício curatorial. Não se pretende realizar 

uma abordagem do ponto de vista técnico da fotografia mas sim uma abordagem à 

estética, cénica e performativa do lugar urbano através do percurso da fotografia na 

modernidade e contemporaneidade, e do contributo das cidades para a experiência 

plástica dos fotógrafos, na perspetiva de Joshua Benoliel (1873- 1932), Eugène Atget 

(1857-1927), Brassai (1899-1894), e Paulo Catrica (1965). 

 

2. Objetivos 

 

O workshop tem como objetivos principais, e numa primeira fase da sua programação, a 

abordagem teórica às temáticas da urbanidade e da vida urbana no período da 

modernidade e da contemporaneidade, a cidade enquanto experiência estética da 

fotografia. Numa segunda fase, uma componente prática que se concentra na promoção 

da experiência estética e plástica de um lugar urbano selecionado para o efeito - o 

Chiado. Os participantes terão a oportunidade de experienciar a cidade e os seus espaços 

cénicos através de percursos definidos, observando e registando o lugar urbano 

utilizando o suporte fotográfico. Por último a experiência estética desenvolvida pelos 

participantes no Workshop integrará uma exposição na Galeria da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, através de exercício e programa curatorial 

desenvolvido pelo doutorando Joseph Rodrigues no âmbito da dissertação da tese de 

doutoramento, que irá ser apresentado na componente teórica do Workshop.  

 

3. Público -alvo  

 

A atividade de workshop é aberta ao público em geral e dirigida em particular aos 

alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, aos inscritos e aos 

alunos integrados no Programa Erasmus, e em especifico aos que estão a desenvolver 

estudos nas áreas da fotografia e do património e/ou que frequentem cursos cujo 

currículo integre estas mesmas áreas. Todos os participantes deverão possuir uma 

máquina fotográfica, analógica ou digital, para a realização da componente prática do 

Workshop. 
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4. Parcerias 

 

A realização do Workshop conta com a colaboração das seguintes parcerias: 

. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Belas Artes – Lisboa; 

. Gabinete de Relações Públicas da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa – Lisboa; 

. Grémio Literário – Lisboa. 

 

5. Programação/ Calendarização 

 

A atividade integra uma componente teórico e uma prática, a sua componente teórica é 

constituída por uma conferência e por uma mesa redonda: 

 

.Conferência, início da Workshop – Introdução à obra do fotógrafo Joshua Benoliel pelo 

Professor Doutor Pedro Aboim. Apresentação do programa curatorial pelo doutorando 

Joseph Rodrigues, no âmbito da sua tese de doutoramento no qual o Workshop se 

integra; 

 

. Mesa redonda, uma reflexão sobre a experiência dos participantes ao longo do 

Workshop, com a participação do fotógrafo Professor Doutor Paulo Catrica, Professor 

Doutor Rogério Taveira, Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares, Professor 

Doutor Pedro Aboim, e Doutorando Joseph Rodrigues. 
A componente prática é orientada pelo fotógrafo Professor Doutor Paulo Catrica, sobre o 

campo de observação definido para a área urbana do Chiado e percursos urbanos previamente 

selecionados. 

O Workshop realizar-se-á no período de 10 de abril a 7 de maio de 2015, atividade 

calendarizada e programada de acordo com o seguinte quadro: 

 

Componente Teórica/ Prática Conferências/ Dias/ Horas 

Componente Teórica 

Conferência - Grémio Literário- Lisboa 

Mesa redonda 4 – Grémio Literário - 

Lisboa 

Conferência-Dia 10/4/15, das 19 h 

às20.30 h  

Mesa redonda – 7/5/15, das 19 h às 20.30 

h 

Componente Prática 

.Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa; 

. Área urbana do Chiado. 

Sessão 1 - 11/4/15, das 10 h às 12 h  

Sessão 2 - 11/4/15, das 14 h às 16 h 

Sessão 3 – 18/4/15, das 10 h às 12h 

Sessão 4 – 18/4/15, das 14h às 16 h 

Entrega do trabalho final Dia 30/4/15 das 10 às 12h ou das 14h ás 

17h no Gabinete de Relações Públicas da 

Faculdade de Belas - Artes da 

Universidade de Lisboa 

Exposição de Trabalhos De 1  a 30 de Junho de 2015 – Galeria da 

Faculdade de Belas- Artes da 

Universidade de Lisboa, entre outros 

espaços expositivos a definir. 

 
6. Inscrições / Equipamento e materiais necessários à realização da componente prática 
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A frequência do Workshop requer o preenchimento de um formulário próprio e o 

pagamento da inscrição junto do Gabinete de Relações Públicas da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, ou por transferência bancária.  

A realização do Workshop requer a inscrição mínima de dez pessoas e máxima de vinte 

e cinco pessoas.  

Para a participação na exposição final os inscritos devem frequentar 2/3 do total de 

sessões (teóricas/práticas). 

 
6.1. Inscrições 

 

As inscrições serão realizadas no Gabinete de Relações Públicas da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, ou inscrição realizada on-line. 

Aos participantes será entregue um diploma de participação na Workshop. 

 
6.2. Equipamento e materiais necessários à realização da componente prática 

 

Para a realização da componente prática os inscritos devem possuir os seguintes materiais: 

. 1 máquina fotográfica digital ou analógica.  

 

7. Bibliografia de apoio ao desenvolvimento da Workshop 

 

7.1. Bibliogafia geral sobre o lugar urbano e a cidade de Lisboa 
. AAVV, Revista Arquitetos – nº 134, Lisboa, Edição da Ordem dos Arquitetos Portugueses, 1994.  
. AAVV, Cidades históricas – mutações e desafios, São Paulo, Editora Arte e Ciência, 2007. 
. AAVV, Jornadas – A baixa pombalina e a sua importância para o património mundial, Lisboa, Edição da Câmara 
Municipal de Lisboa, 2004.  
. AAVV, Lisboa, conhecer, pensar fazer a cidade, Lisboa, Edição da Câmara Municipal de Lisboa, 1991.  

. AAVV, Paisagem – Desdobramentos e Perspetivas Contemporâneas, Rio Grande do Sul, Editora UFRGS, 2010. 

. AAVV, Lisbonne  -un monde fait de tous les mondes, Lisboa, Edition Inoigene, 1980.  

.AAVV, Revista Monumentos – nº 21, Lisboa, Edição da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 
2007.  
. Barata, J. P. Martins, Pensar Lisboa, Lisboa, Livros Horizonte, 1989. 
. Baudelaire, Charles, O pintor da vida moderna, Lisboa, Editora Veja, 2002.  
. Careri, Francesco, Walkscapes – la marche comme pratique esthétique,  Barcelona,  Éditions Jacqueline Chambon, 
2013. 
. Costa, Mário, Belezas e desditas que cercaram Lisboa num tempo em que o século XIX iluminava o mundo – 

Separata da revista municipal, nºs 116-117, Lisboa, Edição da Câmara Municipal de Lisboa, 1971. 
. Eisenstadt, S. N., A dinâmica das civilizações – tradição e modernidade, Lisboa, Edições Cosmos, 1991. 
. França, José Augusto, Lisboa: Urbanismo e arquitetura, Lisboa, Edições Livros Horizonte, 2005. 
. França, José Augusto, Lisboa 1898 – Estudo de factos sócio-culturais, Lisboa, Edição Expo 98, 1998. 
. Goitia, Fernando Chueca, Breve História do Urbanismo, Lisboa, Editorial Presença, 1982. 
. Moita, Irisalva coordenação de, O livro de Lisboa, Lisboa, Livros Horizonte, 1994.  
. Madureira, Nuno Luís, Lisboa 1740 – 1830, Cidade: espaço e quotidiano, Lisboa, Livros Horizonte, 1992.  
. Quaresma, José Edição de, O Chiado, a baixa e a Esfera Pública – Ensaios e Exposições de Arte Pública, Lisboa, 

Edição da Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2011. 
. Rossa, Walter e Tostões, Ana Coordenação de, Lisboa 1758 – O plano da baixa hoje – Catalogo de Exposição, 
Lisboa, Edição da Câmara Municipal de Lisboa, 2008. 
. Sacramento, Nuno e Zeiske, Claudia, Artocracy – Art, informal  space, and social consequence: a curatorial 
handbook in collaborative practice”, Berlin, Edição Jovis, 2007. 
. Santana, Francisco Direção de, Dicionário da história de Lisboa, Lisboa, Edição Carlos Quintas e Associados, 
1994.  
. Santos, Maria Helena Ribeiro dos, A baixa pombalina – passado e futuro, Lisboa, Livros Horizonte, 2005. 

. Sequeira, Gustavo de Matos, O Carmo e a Trindade – Volume II,  Lisboa, Publicações Culturais da Câmara 
Municipal de Lisboa, 1939.  
. Teixeira, José de Monterroso Coordenação de, Lisboa Photo  - Catálogo de Exposição, Lisboa, Edição da Câmara 
Municipal de Lisboa, 2005.  
. Vieira, Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado – Lisboa, Lisboa, Edição do Turismo de Portugal, 1997.  

 

7.2. Bibliografia específica sobre fotografia nos períodos da modernidade e 

contemporaneidade 
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.Catálogo de exposição, realizada na Cordoaria Nacional, Lisboa, de 18 de Maio a 21 de Agosto de 2005, no âmbito 

da LisboaPhoto 2005. 
. Borges, José Pedro de Aboim, Joshua Benoliel: Rei dos Fotógrafos, Lisboa, 1984, Tese de Mestrado em História da 
Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Não publicada. 
. Penedo, Tiago de Brito, Benoliel: Ao Serviço de Sua Majestade . In PROJECTO10 - Revista Digital Temática, vol. 
«República». 
. Samara, Maria Alice; TAVARES, Rui. Um falhanço para Benoliel, in O Regicídio, Lisboa, Tinta da China, 2008. 
. Seren, Maria do Carmo, Morreu o Fotógrafo, in 1926-1932: Ascensão de Salazar, p. 176-181. Lisboa, Planeta De 
Agostini, 2008. 1.º volume da série Os Anos de Salazar. 
. Silva, Teresa Parra da, Joshua Benoliel: Repórter Parlamentar, Lisboa, Assembleia da República, 1989. 

.Tavares, Emília (coord.), Joshua Benoliel, 1873-1932: Repórter Fotográfico, Lisboa, Câmara Municipal, 2005. 

.Catálogo de exposição, realizada na Cordoaria Nacional, Lisboa, de 18 de Maio a 21 de Agosto de 2005, no âmbito 
da LisboaPhoto 2005. 
.Vieira, Joaquim, Fotobiografias do Século XX: Joshua Benoliel. Mem Martins, Círculo de Leitores, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projecto10.pt/arquivo-8-ae-tema.htm
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A2 
Descrição das componentes teóricas e práticas do workshop de fotografia – “A 

experiência do lugar urbano na perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel” 

(documento entregue aos participantes no início da atividade) 
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Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Ano Letivo 2014/2015 

 

 

WORKSHOP de FOTOGRAFIA   
“A experiência do lugar urbano na perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel” 

 
.Atividade integrada na tese de Doutoramento em Belas-Artes / Ciências da Arte e do Património. 

 Doutorando -Joseph Rodrigues / Orientadora Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares / Coorientador Professor Doutor Rogério Taveira. 

 De 10 abril a 7 de maio de 2015 – Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
 

Descrição das componentes teórico - práticas / sumários 

 

A. Componente Teórica  - Conferência  e mesa redonda 

 
CONFERÊNCIA   

Grémio Literário- Lisboa 

Dia 10/4/15, das 19 h às 20.30 h 

 

Titulo da conferência – “A paisagem da modernidade para Joshua Benoliel, Brassai e 

Eugène Atget, as narrativas urbanas no Chiado por Joshua Benoliel. Apresentação do 

programa curatorial integrado na tese de doutoramento “A paisagem na cidade, da 

modernidade à contemporaneidade – um exercício curatorial”.  

 

Conferencistas - Doutorando Joseph Rodrigues e Professor  Doutor Pedro Aboim 

 

Sumário  

Abordagem à obra do fotógrafo Joshua Benoliel (1873- 1932) e ao seu trabalho 

desenvolvido na área urbana do Chiado no início do século XX, observando as 

transformações da “paisagem na cidade” e a vida urbana neste lugar da modernidade, 

pelo professor Doutor Pedro Aboim.  

Apresentação do programa curatorial integrado na tese de doutoramento “A 

paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade – um exercício 

curatorial”, pelo doutorando Joseph Rodrigues. 

 

Palavras – Chave 

Modernidade/ Lugar / Narrativa / Fotografia/ Cenário / Paisagem/ Mutação 
 

Mesa redonda  -  Grémio Literário – Lisboa 

Dia 7/5/15, das 19 h às 20.30 h 

 

Titulo da conferência – “ Análise curatorial sobre a experiência do lugar urbano para 

a fotografia moderna e contemporânea, as narrativas para o exercício estético da 

fotografia”. 

 

Participantes na mesa redonda - Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares / 

Professor Doutor Rogério Taveira / Professor Doutor Pedro Aboim / Professor Doutor 

Paulo Catrica / Doutorando Joseph Rodrigues e participantes no Workshop. 

Sumário 

https://www.google.pt/url?q=http://mvieiradacruz.wix.com/quatro-almas
https://www.google.pt/url?q=http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.com/2008_02_01_archive.html&sa=U&ei=rKKIU4mFPIWlqAbvmYCIDw&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNGwEs4nCutJFxzLyCQ_pg5WlMG59w
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Reflexão sobre a experiência do lugar urbano através do exercício curatorial de 

fotografia desenvolvido na área urbana do Chiado durante a componente prática do 

Workshop. Abordagem aos aspetos da plasticidade e estética da urbanidade no 

exercício da fotografia contemporânea.  

Palavras – Chave 

Experiência / exercício / lugar / paisagem / estética / urbanidade 
 

 
B. Componente Prática - Sessões  

 
Sessão 1 – O Chiado e as narrativas de Joshua Benoliel 

11/4/15 - Sábado, das 10 h às 12 h  

Meeting Point – Grémio Literário. Rua Ivens/ Chiado 

Sumário 

Entrega dos enunciados da componente prática do Workshop e realização de um  

percurso urbano no Chiado através da objetiva de Joshua Benoliel (duração do 

percurso 1h e 30 minutos), com paragem em algumas  das memórias da modernidade 

deste lugar urbano (Grémio Literário, loja “Paris em Lisboa”, atual Loja “Tous”,  

Pastelaria “Marques”, café “Brasileira do Chiado”, outros).  

Tempo livre para a definição de um primeiro percurso individual integrada na área 

de intervenção do Chiado - início do exercício curatorial. Os participantes no 

Workshop estabelecem um primeiro contacto e abordagem com o lugar urbano 

baseados no espólio de Joshua Benoliel sobre o Chiado (ver anexos no enunciado do 

exercício curatorial). 
 

Sessão 2 - O Chiado da modernidade 

11/4/15- Sábado, das 14h às 16 h 

Meeting Point - Café “ A Brasileira do Chiado”, Rua Garrett/ Chiado 

Sumário 

Abordagem aos lugares do período da modernidade no Chiado, realização de um 

breve percurso e exercício fotográfico sobre as pré-existências da modernidade na 

área urbana deste lugar.  
 

Sessão 3 - O Chiado da contemporaneidade 

 18/4/15- Sábado, das 10 h às 12h 

Meeting Point – Café Haus, Rua Anchieta / Chiado 

Sumário 

Abordagem à contemporaneidade na área urbana do Chiado, realização de um 

percurso urbano que contemple as transformações e a contemporaneidade deste lugar 

contemplando os aspetos sociais, antropológicos e culturais. 
 

Sessão 4 - A vida urbana no Chiado 

 18/4/15- Sábado, das 14 às 16 h 

Meeting Point – Armazens do Chiado. Rua Garrett/ Chiado 

Sumário 

Abordagem aos aspetos da vida urbana e da ocupação do Chiado na 

contemporaneidade, observando e registando os aspetos curatoriais na relação do 

homem com o lugar social, cultural e antropológico. 
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A3 
Descrição das componentes teóricas e práticas do workshop de fotografia - “A 

experiência do lugar urbano na perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel” 

(documento entregue aos participantes no início da atividade) 
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Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Ano Letivo 2014/2015 

 

 

WORKSHOP de FOTOGRAFIA   
“A experiência do lugar urbano na perspetiva do fotógrafo Joshua Benoliel” 

 
.Atividade integrada na tese de Doutoramento em Belas-Artes / Ciências da Arte e do Património. 

 Doutorando -Joseph Rodrigues / Orientadora Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares / Coorientador Professor Doutor Rogério Taveira. 

 De 10 abril a 7 de maio de 2015 – Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
 

Descrição das componentes teórico - práticas / sumários 

 

A. Componente Teórica  - Conferência  e mesa redonda 

 
CONFERÊNCIA   

Grémio Literário- Lisboa 

Dia 10/4/15, das 19 h às 20.30 h 

 

Titulo da conferência – “A paisagem da modernidade para Joshua Benoliel, Brassai e 

Eugène Atget, as narrativas urbanas no Chiado por Joshua Benoliel. Apresentação do 

programa curatorial integrado na tese de doutoramento “A paisagem na cidade, da 

modernidade à contemporaneidade – um exercício curatorial”.  

 

Conferencistas - Doutorando Joseph Rodrigues e Professor  Doutor Pedro Aboim 

 

Sumário  

Abordagem à obra do fotógrafo Joshua Benoliel (1873- 1932) e ao seu trabalho 

desenvolvido na área urbana do Chiado no início do século XX, observando as 

transformações da “paisagem na cidade” e a vida urbana neste lugar da modernidade, 

pelo professor Doutor Pedro Aboim.  

Apresentação do programa curatorial integrado na tese de doutoramento “A 

paisagem na cidade, da modernidade à contemporaneidade – um exercício 

curatorial”, pelo doutorando Joseph Rodrigues. 

 

Palavras – Chave 

Modernidade/ Lugar / Narrativa / Fotografia/ Cenário / Paisagem/ Mutação 
 

Mesa redonda  -  Grémio Literário – Lisboa 

Dia 7/5/15, das 19 h às 20.30 h 

 

Titulo da conferência – “ Análise curatorial sobre a experiência do lugar urbano para 

a fotografia moderna e contemporânea, as narrativas para o exercício estético da 

fotografia”. 

 

Participantes na mesa redonda - Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares / 

Professor Doutor Rogério Taveira / Professor Doutor Pedro Aboim / Professor Doutor 

Paulo Catrica / Doutorando Joseph Rodrigues e participantes no Workshop. 

Sumário 

https://www.google.pt/url?q=http://mvieiradacruz.wix.com/quatro-almas
https://www.google.pt/url?q=http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.com/2008_02_01_archive.html&sa=U&ei=rKKIU4mFPIWlqAbvmYCIDw&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNGwEs4nCutJFxzLyCQ_pg5WlMG59w
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Reflexão sobre a experiência do lugar urbano através do exercício curatorial de 

fotografia desenvolvido na área urbana do Chiado durante a componente prática do 

Workshop. Abordagem aos aspetos da plasticidade e estética da urbanidade no 

exercício da fotografia contemporânea.  

Palavras – Chave 

Experiência / exercício / lugar / paisagem / estética / urbanidade 
 

 
B. Componente Prática - Sessões  

 
Sessão 1 – O Chiado e as narrativas de Joshua Benoliel 

11/4/15 - Sábado, das 10 h às 12 h  

Meeting Point – Grémio Literário. Rua Ivens/ Chiado 

Sumário 

Entrega dos enunciados da componente prática do Workshop e realização de um  

percurso urbano no Chiado através da objetiva de Joshua Benoliel (duração do 

percurso 1h e 30 minutos), com paragem em algumas  das memórias da modernidade 

deste lugar urbano (Grémio Literário, loja “Paris em Lisboa”, atual Loja “Tous”, 

Pastelaria “Marques”, café “Brasileira do Chiado”, outros).  

Tempo livre para a definição de um primeiro percurso individual integrada na área 

de intervenção do Chiado - início do exercício curatorial. Os participantes no 

Workshop estabelecem um primeiro contacto e abordagem com o lugar urbano 

baseados no espólio de Joshua Benoliel sobre o Chiado (ver anexos no enunciado do 

exercício curatorial). 
 

Sessão 2 - O Chiado da modernidade 

11/4/15- Sábado, das 14h às 16 h 

Meeting Point - Café “ A Brasileira do Chiado”, Rua Garrett/ Chiado 

Sumário 

Abordagem aos lugares do período da modernidade no Chiado, realização de um 

breve percurso e exercício fotográfico sobre as pré-existências da modernidade na 

área urbana deste lugar.  
 

Sessão 3 - O Chiado da contemporaneidade 

 18/4/15- Sábado, das 10 h às 12h 

Meeting Point – Café Haus, Rua Anchieta / Chiado 

Sumário 

Abordagem à contemporaneidade na área urbana do Chiado, realização de um 

percurso urbano que contemple as transformações e a contemporaneidade deste lugar 

contemplando os aspetos sociais, antropológicos e culturais. 
 

Sessão 4 - A vida urbana no Chiado 

 18/4/15- Sábado, das 14 às 16 h 

Meeting Point – Armazens do Chiado. Rua Garrett/ Chiado 

Sumário 

Abordagem aos aspetos da vida urbana e da ocupação do Chiado na 

contemporaneidade, observando e registando os aspetos curatoriais na relação do 

homem com o lugar social, cultural e antropológico. 
 

 

 

 

 



200 

 

A4 
Fotografias selecionadas para a exposição “Chiado - O lugar urbano na 

contemporaneidade, (Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel” 
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Alexandre Inglez 

 

 
1.Sem titulo,2015, Impressão Digital com tintas pigmentadas sobre papel Coated 180 grs, Dim. 91x60cm 

 

 

 
2. Sem titulo,2015,Impressão Digital com tintas pigmentadas sobre papel Coated 180 grs,Dim. 91x60cm 

 

 

 
3. Sem titulo, 2015,Impressão Digital com tintas pigmentadas sobre papel Coated 180 grs, Dim. 91x60cm 
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4. Sem titulo, 2015,Impressão Digital com tintas pigmentadas sobre papel Coated 180 grs, Dim. 91x60cm 

 

 

 
5. Sem titulo, 2015,Impressão Digital com tintas pigmentadas sobre papel Coated 180 grs,Dim. 91x60cm 

 

 

 
 

6. Sem titulo,2015,Impressão Digital com tintas pigmentadas sobre papel Coated 180 grs,Dim. 91x60cm 
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Catarina Cabrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Sem título, 2015, Dim. 41.72x27.64cm 

 
2.Sem título, 2015, Dim. 41.72x27.64cm 

 

 
3.Sem título, 2015, Dim. 41.72x27.64cm 
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Filipe Gomes 

 
1 – “Músico de rua – o provocador”, 2015, Dim. 40x50cm 

 

 
2 – “Vendedor de guarda-chuvas – o oportunista”, 2015, Dim. 40x50 cm 

 

 
3 – “Regresso a casa solitário-2015,Dim. 40x50cm 
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4 – “O pátio das brincadeiras”- 2015 

Dim. 40x50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joana Pimentel 

 
1.“P´la tarde” – 2015, 

Dim. 20x30cm 
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2.“P´lo lusco/fusco”-2015 

Dim. 20x30cm 

 
3.P´la noite”-2015 

Dim. 20x30cm 
 

Lizângela Torres 

 

 

 
Titulo “Da série Incursões Noturnas /Chiado 01”  - 2015 

Dimensões 37x 250 cm 

 

 

 

 
Titulo “Da série Incursões Noturnas /Chiado 02”  - 2015 

Dimensões 33X250 cm 
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Miguel Ferreira 

 

 

 

 
 

“Rede”, 2015Dim -29.7x19.9 cm 
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Miguel Lobo 

 
1.”Largo de Camões, 5.30 am”- 2015, Dim. 70x50cm 

 

 
2. “Largo do Chiado/Rua Garrett, 5.30 am” , 2015, Dim. 70x50cm 

 

 
3. “Rua do Carmo .6.15 am”, 2015, Dim. 70x50cm 
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Miguel Proença 

 
1.Sem titulo – 2015 

.Série Passagens 

   .Prova de pigmento s/ papel 

.Dim. 100x67cm 
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 A5 

Cartaz do workshop de fotografia “Chiado - A experiência do lugar urbano na 

perspetiva de Joshua Benoliel” 
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A6 
Cartaz da exposição de fotografia “Chiado- O lugar urbano na 

contemporaneidade, (Re) visitar a perspetiva de Joshua Benoliel” 
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