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RESUMO:  

Orlando Ribeiro (1911-1997) foi um importante geógrafo português do século 

XX. A sua carreira cruza-se com as mudanças da Ciência e Universidade portuguesas, 

refletindo-as. Os seus trabalhos abarcam quase todos os ramos da disciplina e outras 

afins. Apresenta o seu doutoramento em Lisboa e estudou na Sorbonne sob orientação 

dos mais reputados mestres do tempo. Ao voltar a Portugal renovou metodologicamente 

a disciplina.  

A fim de conhecer melhor um trabalho tão vasto, cingiu-se este estudo à sua 

Geografia urbana, particularmente ao trabalho sobre olisipografia. Ribeiro publicou 

vários textos sobre a capital e caraterizando-a a partir da sua vivência e gosto pessoais. 

Delimita-a ao seu «centro histórico» e aborda apenas alguns dos seus aspetos enquanto 

urbe.  

Privilegia os temas tradicionais da Geografia urbana no quadro da Escola 

Francesa seguindo o seu método: a partir da observação da paisagem e imbricando 

fenómenos naturais e humanos, procurar uma explicação para o sítio e a posição, 

crescimento populacional e espacial, morfologia, fenómenos de relação e caracteres 

distintivos da cidade. Realiza amiúde comparações e tem uma abordagem historicista, 

humanista, culturalista e ideográfica. Tal pode ser relacionado com a sua vivência de 

Lisboa.  

As suas fontes dão conta disso mesmo, tal como, para a sua Geografia urbana no 

geral, de um ponto de vista corológico. Na sua análise global das cidades realça-se 

igualmente o recurso a trabalhos de cientistas com quem trabalhou, os contatos 

informais e o diálogo com os alunos. O Professor foi ainda responsável por uma cadeira 

de Estudos Olisiponenses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este curso 

é reconstituído tal como a inovação pedagógica que realizou.  

Do seu trabalho como olisipógrafo há impacto reduzido devido ao ascendente da 

«Nova Geografia» e formas inovadoras de encarar as cidades. Ainda assim as 

consequências do seu trabalho são muito superiores às da produção de contemporâneos 

seus, particularmente fora de Portugal. 

 

Palavras-chave: Orlando Ribeiro, Geografia Urbana, Olisipografia, Estudos 

Olisiponenses, «Nova Geografia». 
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ABSTRACT:  

Orlando Ribeiro (1911-1997) was an important 20
th
 century Portuguese 

geographer. His career intersected with the changes taking place in the Portuguese 

university and science. His works cover almost all areas of the discipline. He defended 

his doctoral thesis at Lisbon and studied at the Sorbonne under the guidance of the most 

renowned masters of the time. Returning to Portugal he was responsible for the 

methodological renewal of geography.  

In order to understand better such vast contributions, this study is focused on 

Ribeiro’s work on urban geography, particularly on Lisbon. Ribeiro published several 

works about the capital city and characterized it from his own experience and personal 

taste.  He circumscribes his work to its «historical center» and restricts his approach to 

some aspects of Lisbon as a city.  

Ribeiro favours the traditional themes of French Classical urban geography, and 

advocates its methods: starting from observing the landscape and the relation of natural 

and human phenomena, he seeks an explanation for the site and its location, spatial and 

population growth, morphology, relationships and distinctive city characters. He uses 

often comparisons under a umbrella of a historicist, humanistic, cultural and 

ideographic approach. This approach emerges from his own experience as an inhabitant 

of Lisbon.  

His sources guide his approach and the same can be said of his other 

contributions to urban geography, taking a local point of view. In his overall approach 

to cities, Ribeiro also relies on the work of the scientists work with whom he 

collaborated, informal contact and interchanges with students. 

Ribeiro also introducef the discipline of Studies on Lisbon at the Faculty of 

Humanities of Lisbon University. This course is discussed including his pedagogical 

innovations. 

Ribeiro’s work on Lisbon themes had limited impact due to the rising of the 

«New Geography». Yet, its consequences are far superior to the production of 

academics of his time, especially abroad. 

 

 

Keywords: Orlando Ribeiro, Urban Geography, «Olisipografia», Studies on Lisbon, 

«New Geography». 
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Apresentação  

Esta dissertação de Mestrado em História e Filosofia da Ciência debruça-se 

sobre Orlando Ribeiro (1911-1997), professor da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, o geógrafo que, para muitos, representa a modernização desta disciplina no 

nosso país. Contudo, não é uma biografia. Apesar de se recorrer a elementos biográficos 

e memorialísticos para ensaiar uma interpretação do seu trabalho como olisipógrafo, e 

se dar um contributo para conhecer a obra de Ribeiro em parte da sua carreira, não se 

faz dessa investigação o tema central do estudo. Pelo contrário, analisa-se a produção 

olisipográfica de Orlando Ribeiro, decorrente da proximidade e relação afetiva que 

teceu com a cidade de Lisboa, através do recurso a temas importantes da História das 

Ciências. 

A escolha do tema decorreu da formação em Geografia do autor, realizada na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde Orlando Ribeiro era citado e a 

leitura dos seus trabalhos recomendada. Responde também ao momento da recente 

celebração do centenário do nascimento deste estudioso, que originou variadas análises 

sobre a sua obra.  

A ideia da Ciência como atividade produzida em privado, afastada da influência 

externa é hoje considerada uma construção social e histórica. A construção de 

conhecimento não é também uma empresa individual, apesar da imagem pública ainda 

muito difundida do cientista trabalhando isolado do Mundo. Assim, nas últimas décadas 

tem-se dado especial relevo aos contextos em que a Ciência é produzida, comunicada e 

apropriada, incluindo a sua relação com a envolvente espacial. Nesta dissertação, dá-se 

um particular relevo às questões espaciais em História da Ciência. 

Estas questões têm vindo a ser exploradas por vários autores, com destaque para 

Livingstone (2003)
1
. Os autores que se debruçam sobre a relação entre Ciência e espaço 

procuram esclarecer o papel das localizações específicas na elaboração do 

conhecimento científico e compreender como a experiência local é transformada em 

generalizações universais. Parece claro que existe uma relação entre o local onde o 

conhecimento científico é produzido, a perspetiva científica e o seu conteúdo. Também 

a circulação do conhecimento científico possui uma dimensão espacial reconhecida. As 

                                                             
1 Livingstone (2003). Os três parágrafos seguintes inspiram-se nas ideias deste autor. 
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caraterísticas locais marcam a forma como a Ciência é apropriada. Um exemplo é a 

receção do Darwinismo, assim como a construção das teorias científicas
2
.  

A natureza espacial da Ciência é inquestionável: no espaço desenrolam-se os 

fenómenos e, pelo contrário, o espaço também os influencia. Os locais influenciam as 

circunstâncias da atividade humana mas além do espaço físico existem igualmente 

espaços abstratos que podem e devem ser tomados em consideração. Assim, as 

diferentes dimensões do espaço são fundamentais na construção, circulação e consumo 

de conhecimento.  

A Ciência é um empreendimento humano situado no tempo e espaço, mas não 

existe uma fórmula que explique como o este a molda: essa influência altera-se com o 

tempo, circunstâncias ou escalas. A Ciência possui, assim, uma dimensão local, tal 

como outros elementos da cultura humana. Ocorre em locais específicos, molda e é 

moldada pela personalidade regional e, a partir dela, difunde-se pelo globo. É parte da 

atividade humana. Possui circuitos próprios a todas as escalas. A dimensão geográfica 

da Ciência não se esgota nos locais, regiões e circulação. Existe ainda uma «biografia 

geográfica» que representa a forma como a localização influencia a personalidade e 

comportamentos da pessoa e a «Geografia da racionalidade»
3
. De tal forma que os 

padrões de racionalidade incluem referências espaciais. Não se pode reduzir a Ciência 

às questões espaciais, mas compreendê-las contribui para conhecer melhor a Ciência. 

Neste trabalho sustenta-se que a produção científica de Orlando Ribeiro é influenciada 

pelas questões locais, já que o espaço é percebido como um fator preexistente que 

influencia e molda a produção científica, ao mesmo tempo que as características locais 

são influenciadas pelo conhecimento científico, nos seus múltiplos vetores, de 

construção, circulação e apropriação. 

O papel específico das cidades na História da Ciência tem sido, recentemente, 

alvo de particular interesse. As cidades não são apenas um mero espaço de produção 

científica
4
. Afetam a produção de conhecimento de várias formas: tópicos de 

investigação, organização e articulação das práticas de investigação e de comunicação. 

Se a Ciência é um património da cidade e resulta de contextos urbanos particulares, 

deve ser igualmente considerada como parte integrante da História urbana, da mesma 

                                                             
2 Livingstone (2003), p. 4-5. 

3 Livingstone (2003), p. 182-183. 

4 Dierig, Lachmund e Mendelsohn (2003), p. 3. Os dois parágrafos seguintes dão conta das ideias 

transmitidas no estudo destes autores. 
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forma que o são a arte ou a indústria. A Ciência insere-se no ambiente social, cultural e 

material da cidade, entendida como fator chave da explicação das abordagens 

científicas. O espaço, e, em particular, o espaço urbano, é uma dimensão ativa da 

Ciência. 

São quatro as perspetivas em que se tem focado a abordagem da relação entre 

cidade e História da Ciência: a melhoria das condições de vida nas urbes e planeamento 

urbano, ocorrido no fim do século XIX e início do século XX; as representações dos 

aglomerados urbanos, incluindo a produção e divulgação de textos e imagens; a 

interação entre atividade científica e contexto urbano local, sobretudo em locais 

específicos como museus, laboratórios, jardins botânicos e zoológicos e, finalmente, a 

ligação entre cultura urbana e atividades não científicas envolvendo a criação ou 

transmissão de conhecimento. No caso desta dissertação, estuda-se a relação entre a 

Geografia urbana de Lisboa produzida por Orlando Ribeiro e o contexto em que se 

desenvolveu, sendo a cidade de Lisboa o próprio objeto de estudo científico. 

Nesta tese recorre-se a uma técnica quantitativa que começou a ser aplicada na 

História da Ciência no início do século XX, e é aqui mobilizada para analisar a 

influência das contribuições científicas de Orlando Ribeiro num determinado período. 

Está-se consciente das suas limitações, que incluem a delimitação problemática daquilo 

que é Ciência, de quem é identificado como cientista, em situações de fraca 

profissionalização e da definição de produção científica. Estes conceitos serão usados de 

forma bastante abrangente, incluindo estudantes como produtores de Ciência e 

dissertações de licenciatura como contribuições científicas, tratando da mesma forma 

artigos publicados em revistas científicas e obras de divulgação. Sustenta-se que isso é 

válido uma vez que se trata de um campo de estudo, a olisipografia, em que a maioria 

das contribuições no período em análise não é da autoria de cientistas profissionais (que 

se dedicam a este estudo a tempo inteiro). Também não se faz uma distinção entre obras 

pioneiras e interessantes e trabalhos menores ou de divulgação, atribuindo-lhes igual 

relevância. Parte-se do pressuposto que através deste método é possível chegar a essa 

distinção, ao conjugá-lo com a análise histórica qualitativa, que se toma como uma 

espécie de lista de verificação
5
.  

Nesta abordagem quantitativa parte-se igualmente do pressuposto que a medida 

de frequência das citações reflete a qualidade da obra científica. Fica implícito que os 

                                                             
5 Kragh (2001), p. 209. 
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membros da comunidade científica obedecem às normas de citação de obras que os 

influenciaram e de onde obtiveram a informação. As críticas a esta abordagem referem a 

relevância atribuída às chamadas «referências cosméticas», referências sem importância 

para a obra em questão (citadas para dar excessiva relevância a uma publicação ou a um 

professor particular), ou a existência de plágio
6
.  

Ainda assim parece não haver dúvidas que a frequência da citação reflete o 

impacto de um trabalho, tendo-se realizado também a verificação qualitativa, que é 

exposta na dissertação, e não conduziu a disparidades quando contrastada com a 

quantitativa, corroborando-a. O recurso ao tratamento quantitativo é acompanhado pela 

consideração de possíveis influências informais, uma vez que esta técnica é encarada 

como um suplemento importante ao método histórico tradicional. 

No que concerne ao trabalho e vida de Orlando Ribeiro existem apenas cerca de 

sete dezenas de trabalhos que se lhe referem
7
. São elogios, testemunhos e estudos que 

acompanham a edição e tradução das suas obras, o seu jubileu académico e homenagens 

que lhe foram prestadas antes e após a sua morte. Alguns estão incluídos em escritos de 

carácter memorialístico de universitários que com ele conviveram. Estes trabalhos 

versam a História da Geografia e da Geografia portuguesa, a teoria geográfica, 

destacando o papel da cultura e interdisciplinaridade e as relações da Geografia com 

outras disciplinas como a Etnografia e a Etnologia. Os trabalhos de Orlando Ribeiro 

enquanto fotógrafo e os estudos que desenvolveu na Beira Baixa, servem também de 

pretexto a publicações, tal como a correspondência com académicos estrangeiros. 

Sobre a obra de Geografia urbana do autor destacam-se dois artigos: a «Nota 

introdutória» de Daveau  ao volume V de Opúsculos Geográficos (1994) dedicado aos 

temas urbanos, onde se dá conta da panorâmica global desta, definindo as suas linhas 

orientadoras fundamentais, e o artigo de Garcia (1992) que analisa a produção de 

Ribeiro sobre cidades no contexto da sua na carreira, produção científica e da Geografia 

nacional
8
.  

Relativamente ao que Orlando Ribeiro desenvolveu sobre Lisboa não existem 

propriamente estudos. Ainda assim, encontram-se publicados dois artigos que se devem 

mencionar. O primeiro, de Salgueiro e Garcia (1988) versa sobre as condições 

                                                             
6 Kragh (2001), p. 211. 

7 Uma lista dos trabalhos consagrados a Orlando Ribeiro e à sua obra até 2008 pode ser consultada no 

sítio internet: http://www.orlando-ribeiro.info/vidaeobra/index.htm 

8 Os trabalhos em apreço são: Daveau (1994-a) e Garcia (1992). 

http://www.orlando-ribeiro.info/vidaeobra/index.htm
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geográficas da cidade de Lisboa no final do século XIX e início do século XX e inspira-

se nos artigos do geógrafo. O segundo, de Gaspar (2008) aborda as relações de Orlando 

Ribeiro com locais da cidade de Lisboa e arredores, onde este desenvolvia a sua 

atividade profissional e frequentava na sua vida pessoal
9
. 

A finalidade desta dissertação é contribuir para colmatar uma falha na 

historiografia sobre Orlando Ribeiro, propondo-se refletir e estimular a divulgação do 

trabalho do geógrafo, numa análise que relaciona as contribuições para a “sua” 

disciplina com outras que com ela fazem fronteira. Desta forma, este estudo possui três 

objetivos: caraterizar e sistematizar o pensamento de Orlando Ribeiro sobre a cidade de 

Lisboa e outros trabalhos que realizou relacionados com a olisipografia; contribuir para 

uma melhor compreensão das fontes, métodos e técnicas na sua forma de estudar a 

Geografia urbana e, de forma secundária, abordar os métodos pedagógico e didático que 

privilegiou. Nesta análise toma especial relevância a relação entre a Ciência e o espaço 

em que se desenvolve. Parte-se do pressuposto de que não só o tempo influencia a 

perspetiva científica adotada, mas também o espaço marca o cientista na sua tentativa de 

compreensão racional da realidade. Globalmente, e além da análise quantitativa, o 

método usado nesta dissertação acompanha o de outras abordagens à obra de Orlando 

Ribeiro
10

. Em cada secção são indicadas as considerações metodológicas adotadas de 

forma específica. 

Ribeiro encarou a Geografia numa perspetiva unitária e com base na observação 

da paisagem, estudou de forma integrada fenómenos naturais e humanos visando 

compreender e interpretar o espaço. No que respeita às cidades em geral e a Lisboa em 

particular, a sua abordagem assenta no trabalho de campo e reflexões pessoais, na 

observação e descrição da paisagem com o objetivo de a interpretar e, com base em 

estudos comparativos, enquadrá-la numa família urbana. A sua Geografia urbana possui 

uma matriz possibilista marcada pela Escola Clássica francesa. Baseia-se nas 

corografias porque ambiciona ser ideográfica, privilegia a forma como o Homem vive 

na cidade, sendo humanista, e busca na História e na Cultura fatores explicativos, tendo 

um pendor historicista e culturalista. Nesta explicação destacam-se os fenómenos de 

                                                             
9 Os artigos em causa correspondem a: Salgueiro e Garcia (1988) e Gaspar (2008) citados na bibliografia. 

10 Em concreto, Guedes (2010). Sobre a forma de encarar a Ciência e a Geografia, tal como a sua 

epistemologia recorreu-se ao artigo: Maia (2011). Existe ainda uma abordagem a parte da sua produção 

historiográfica: Rodrigues (2009). 
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longa duração, perenes, que ultrapassam a vida humana, sob influência da École des 

Annales francesa.   

 Ribeiro tem igualmente uma forma própria de pensar a Ciência. Considera-a 

fruto de trabalho colaborativo, por vezes informal e assente numa troca de ideias com 

alunos e colegas próximos. Privilegia a reflexão pessoal em detrimento do comentário 

erudito e conjuga as fontes escritas com as informações orais e observações recolhidas 

no local. Recebe contribuições interdisciplinares, não se cingindo a uma só perspetiva. 

É esta abertura, e a busca de observações pessoais para explicar os fenómenos espaciais 

que explicam o maior impacto do trabalho de Orlando Ribeiro quando comparado como 

de académicos seus contemporâneos face à evolução da Geografia como disciplina 

quantitativa influenciada pelo neo-positivismo. A sua forma de apreender Lisboa é 

marcada também pela sua vivência e gostos pessoais. 

 Neste trabalho sustenta-se que, além do seu valor intrínseco, a História da 

Ciência deve ter uma utilidade imediata, pragmática, que a valorize enquanto disciplina 

científica. Nesse sentido, oferece-se uma tradução de um texto de Orlando Ribeiro 

(redigido e publicado em francês pelo autor) e reconstitui-se uma visita de estudo que o 

geógrafo repetidamente realizava para alunos e investigadores. 

Além desta introdução, a dissertação desenvolve-se em três capítulos. No 

primeiro, realiza-se uma retrospetiva da Geografia urbana de um ponto de vista geral e 

em Portugal, realçando-se o contributo do autor, contextualizado perante as influências 

anglo-saxónicas que se difundiram no país. Para a adoção de novas formas de fazer 

Ciência concorrem diversos fatores como os gostos e influências dos cientistas. Com 

base nos textos de Ribeiro publicados até 1994, chama-se a atenção para as linhas de 

força da sua abordagem às cidades, explorando as fontes, o trabalho colaborativo e o 

diálogo com os colegas, permitindo assim, esclarecer a sua forma de fazer e encarar a 

Ciência, a Geografia e a Geografia urbana em particular. Apresentam-se de forma 

sumária alguns estudos que o geógrafo realizou sobre cidades nacionais e estrangeiras. 

Analisam-se depois os seus trabalhos sobre a capital portuguesa. São caraterizados, 

contextualizados sumariamente, e datados com base em dados incluídos nos textos. 

Refletem uma evolução no pensamento científico do seu autor, desde a formação inicial, 

à sua preocupação em defender a sua forma de fazer Geografia urbana, válida mesmo 

depois da ascensão da «Nova Geografia», passando pela sua aprendizagem em França.  

No capítulo mais extenso do trabalho dá-se conta da forma como Ribeiro 

analisou Lisboa. Apresentam-se as fontes a que recorreu, classificadas de três formas, 
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conforme o seu grau de «formalidade». Orlando Ribeiro privilegia os humanistas e a 

sua visão de conjunto da cidade e os grandes cultores da olisipografia com quem ainda 

chegou a conviver. A sua coleção de postais ilustrados e a sua produção fotográfica 

sobre a cidade são igualmente alvo de atenção. Parte-se para a sistematização da forma 

como caraterizou a cidade onde nasceu, viveu e trabalhou a maior parte da vida, 

procurando-se replicar o seu método de estudar as cidades a partir dos trabalhos que 

realizou sobre outras urbes e da análise de conteúdo dos textos. Esboçam-se explicações 

e limitações da sua abordagem. Procura-se identificar a imagem de Lisboa que 

divulgou, centrado no núcleo histórico da cidade. A distinção entre espaço vivido, 

público e privado, é igualmente analisada. Também se tenta reconstituir o mapa mental 

que Orlando Ribeiro possuía dos arredores da capital de Portugal. 

No terceiro capítulo ensaia-se a reconstituição do seu magistério nos Estudos 

Olisiponenses, procurando-se fazê-lo a partir de fontes documentais e de arquivo e 

relatos na imprensa coeva. Procura-se ainda avaliar o impacto do seu trabalho como 

olisipógrafo através de uma amostra de textos escritos sobre Lisboa até 1981, partindo 

de uma abordagem quantitativa. A sua influência reflete as mudanças conceptuais na 

Geografia ao longo do século XX, reduzindo-se com o aumento da importância da 

Geografia quantitativa mas fazendo-se sentir internacionalmente. Os trabalhos mais 

citados incidem sobre características imutáveis da cidade, nomeadamente o seu 

substrato físico. Finalmente expõem-se as conclusões.  

Procura-se, assim, dar um contributo para um melhor conhecimento do trabalho 

deste geógrafo, abordando algumas linhas de investigação e levantando questões. A 

análise que aqui se oferece é uma leitura parcial da obra do cientista, que não pretende, 

naturalmente, ser definitiva, mas sim contribuir para um melhor conhecimento da sua 

obra sobre a cidade de Lisboa e dos métodos que explora para a estudar. 
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Capítulo I- A Geografia Urbana de Orlando Ribeiro 

 A vida de Orlando da Cunha Ribeiro (figura 1) cruza-se com a História da 

Ciência e da Universidade em Portugal. Sendo a sua obra de investigação científica 

realizada, sobretudo, no âmbito dessa instituição, cumpre dar conta das grandes 

questões que a envolveram, acompanhadas de perto pelo geógrafo e sobre as quais 

tomou posição
11

. Trata-se de questões transversais aos estabelecimentos de ensino 

superior e que se mantêm em debate ao longo de grande parte do século XX. No quadro 

comemorativo do Centenário da Universidade de Lisboa encontram-se hoje a ser 

estudadas e para as sintetizar podem ser agrupadas em dois grandes grupos, as relativas 

à investigação e as relativas ao ensino e ao estatuto dos professores. 

A investigação era orientada, sobretudo, pela busca de soluções de problemas de 

utilidade imediata para o Estado e não por programas sistemáticos e estruturados a 

prazo, com objetivos definidos. As razões para essa situação estavam na inexistência de 

«Escolas» científicas devido à falta de condições para o recrutamento de novos 

investigadores. Uma das preocupações de Orlando Ribeiro foi iniciar uma escola de 

Geografia, em Lisboa, a partir de 1943, criando condições para o trabalho de jovens 

investigadores. A estes aspectos junta-se o debate sobre a primazia da investigação 

aplicada ou «desinteressada», baseada na ideia de que o conhecimento tem um valor em 

si mesmo, não necessitando de aplicação directa. 

Estas ideias tinham resistências fortes no seio das instituições e levantavam 

vários problemas. Os doutoramentos deviam basear-se em trabalho de investigação 

original ou apenas conhecimento erudito? Deveria existir orientação das dissertações de 

doutoramento ou auto-didatismo? As teses deviam ser redigidas e apresentadas em curto 

espaço de tempo ou seguir a tradição de décadas de reprodução de práticas de rotina? 
12

 

Orlando Ribeiro privilegiará o trabalho e investigação original, a orientação dos alunos 

e a discussão de ideias. Praticará com eles um diálogo que estará na origem de parte da 

sua produção científica sobre as cidades.  

                                                             
11 Existem poucos trabalhos que divulguem uma panorâmica geral da Ciência em Portugal ao longo do 

século XX. Neste estudo consultaram-se: Peixoto (1992); Franco e Simões (2010); e o sítio internet 

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/bases-tematicas/ciencia-em-portugal.html (consultado em Agosto 

de 2012) que reúne informação diversa sobre Ciência em Portugal. Muito importante também: Simões, 

Carneiro, Diogo e Carolino (no prelo) e Ramos do Ó (no prelo), artigos gentilmente cedidos pelos autores 

e que se seguiram de perto nos parágrafos seguintes. 

12 Simões, Carneiro, Diogo e Carolino (no prelo) p. 32-33.  

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/bases-tematicas/ciencia-em-portugal.html
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Quanto ao estatuto profissional dos professores, este era precário. Acumulavam 

a prática profissional com outras atividades, lecionando em vários estabelecimentos de 

ensino de diversos níveis e ocupando cargos administrativos 
13

. Iniciar a carreira de 

investigação científica exigia grandes sacrifícios: após concluir a licenciatura em 

Ciências Históricas e Geográficas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

em 1932, Orlando Ribeiro começa a lecionar essas matérias no Colégio Infante de 

Sagres, em Lisboa. Em 1934 inicia um programa de viagens em Portugal, como bolseiro 

da Junta da Educação Nacional e prepara a dissertação de doutoramento sobre a 

Arrábida, que defenderá em 1936 
14

.  

 Na Universidade de Lisboa os professores não tinham formação específica e 

relativamente ao ensino superior da Geografia, a reforma dos estudos universitários de 

1926 mantinha-a ligada ao da História. No ensino secundário predominava o 

conhecimento pela memorização. Era uma disciplina que se limitava a descrever 

fenómenos e apoiar o processo de exploração de territórios e a colonização
15

.  

A Geografia fora uma das cadeiras do Curso Superior de Letras criado por D. 

Pedro V, em meados do século XIX, mas a sua institucionalização universitária em 

Portugal faz-se após a implantação do regime republicano, em 1911, com a criação de 

uma licenciatura nas Faculdade de Letras das Universidades de Coimbra, do Porto e de 

Lisboa. Nesta última foi seu titular o médico goês Francisco Xavier da Silva Telles, 

docente de Climatologia e Higiene na Escola de Medicina Tropical, com obra sobre a 

colonização africana, que tendo desenvolvido pouca investigação, foi pedagogo e 

introdutor das modernas correntes do pensamento geográfico. Foi Reitor da 

Universidade, Ministro da Instrução Pública e secretário-geral da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, criada em 1875. 

Em Coimbra, destacaram-se Anselmo Ferraz de Carvalho (1878-1955) e 

Aristides de Amorim Girão (1895-1960), primeiro Doutor em Geografia, em Portugal, 

                                                             
13 Simões, Carneiro, Diogo e Carolino (no prelo). Estas questões são referidas pelos autores a propósito 

da Faculdade de Ciências, todavia é lícito pensar que abarcavam toda a Universidade. Orlando Ribeiro 

nas suas memórias dá ainda conta da discussão sobre a relação entre investigação e ensino, debatida 

também ao longo do seu magistério. 

14 Daveau ( 2008). 

15 Ferreira, Medeiros, e Gaspar (1985). Seguem-se estes autores nos parágrafos seguintes. Sobre o 

desenvolvimento da Geografia em Portugal e da Escola de Geografia de Lisboa em particular devem-se 

consultar igualmente: Amaral (1968-b), (1973), (1980), (1981-a) (1981-b), (1983-a), (1983-b), (1986), 

(2001). 
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com uma dissertação sobre A Bacia do Vouga (1922). As duas dissertações de 

doutoramento que se seguiram foram trabalhos de Geografia regional: a de Vergílio 

Taborda (1906-1936) é uma análise do Alto Trás-os-Montes (1932), rica de informação 

e equilibrada no tratamento dos temas e a de Orlando Ribeiro (1911-1997) sobre A 

Arrábida (1935). 

Orlando Ribeiro dá conta que na Universidade «As aulas em certas cadeiras de 

geografia eram de uma nulidade desoladora, em História de um impudor total, pois o 

professor ditava apontamentos traduzidos de livros que nos ocultava. Em Geografia o 

ensino era inteiramente teórico e verbal. Nunca fizemos uma excursão, nunca vimos um 

mapa de grande escala»
16

. Admirou Silva Telles que «dava lindas aulas, mas onde nada 

se aprendia que pudesse aplicar-se à observação pessoal»
17

. Encontrará alguns mestres 

após a formação inicial. Ernest Fleury (1878-1958), um geólogo suíço que ensinava no 

Instituto Superior Técnico (frequenta a sua cadeira em 1932-33, nela se iniciando no 

trabalho de campo) é dos primeiros. 

Fora de Portugal a Geografia dera os primeiros passos enquanto ciência 

explicativa, libertando-se do enciclopedismo retratado por Júlio Verne no geógrafo 

personagem de Os Filhos do Capitão Grant (década de 1860). Na Alemanha, Friedrich 

Ratzel (1844-1904) estrutura-a com uma visão darwinista, procurando estabelecer as 

leis gerais que regem a influência do meio sobre os grupos humanos. Cria um termo que 

será traduzido como Geografia humana, em França. Aí, Paul Vidal de La Blache (1845-

1918) segue uma linha explicativa que será apelidada de possibilismo, por contraponto 

ao determinismo de Ratzel. Para ele a Geografia tem como finalidade explicar a 

desigual repartição dos homens à superfície da Terra. Os grupos humanos reagem às 

condições naturais através dos géneros de vida que desenvolvem. Um meio uniforme 

pode ser valorizado por povos com género de vida adequado, daí a importância da 

região. Nenhuma vive em autarcia pelo que é importante a análise da circulação 

(comércio, migrações…). É também sensível às diferenças entre géneros de vida 

existentes em meios similares e à questão das escalas, recorre a mapas, plantas, 

estatísticas e trabalho de campo. Cria uma escola que estudará muitas regiões europeias, 

particularmente francesas, publicando numerosas monografias sobre as entidades 

                                                             
16 Ribeiro (2003) p. 67.  

17 Ibid. 
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regionais. Albert Demangeon (1872-1940) e Emmanuel De Martonne (1873-1955) 

seguem-lhe as pisadas e projetam a Geografia francesa no mundo
18

. 

Em França, Geografia e História encontravam-se intimamente associadas. Em 

meados da década de 1930 florescia a École des Annales, que modernizava a abordagem 

historiográfica, passando da descrição cronológica e do acontecimento, ao estudo dos 

processos históricos e de «tempo longo». Interessa-se em particular pelos fenómenos 

que perduram no tempo, privilegiando os conceitos de civilização e de cultura. Orlando 

Ribeiro, decidido a dedicar-se à investigação geográfica, estudando matérias diversas 

que lhe pareciam úteis para a compreensão dos seus temas e dos seus espaços, parte 

para Paris, em 1937, como Leitor de Português na Sorbonne, para colher ensinamentos 

na escola mais prestigiada da época. Aí será discípulo de Demangeon de De Martonne, 

até à ocupação da França pelos exércitos alemães, em 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Claval (2006). 

Fig. 1- Orlando Ribeiro (s/data). 

Extraída de: http://geo.no.sapo.pt/orlando_ribeiro.htm 
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1-      A evolução da Geografia urbana 

  Abordar a vida de Orlando Ribeiro é também abordar a história da Geografia 

portuguesa que impulsionou. A sua vida académica, pode ser dividida entre o combate 

pela autonomia da disciplina, a luta pela manutenção da sua unidade e a defesa de uma 

prática científica concreta
19

. Os trabalhos que realizou sobre Lisboa enquadram-se 

nestas fases e acompanham as mutações epistemológicas e metodológicas na disciplina 

de Geografia, particularmente no domínio da Geografia urbana, bem como o 

crescimento da população citadina e a expansão do modo de vida urbano no País, e no 

Mundo, que o desenvolvimento do aglomerado reflete.  

No fim do século XIX, paralelamente à consolidação da Geografia Humana, 

surge o interesse pelas cidades sobretudo pela explicação da sua localização. Entre os 

percursores deste domínio, como Charles Cooley (1864-1929) e A. Weber, a explicação 

era sobretudo económica, associando-se as vantagens do sítio às localizações face às 

redes de transporte. Com a influência de Ratzel e a difusão das suas ideias assiste-se ao 

recurso ao determinismo ambiental como explicação mais importante
20

. 

Em França destaca-se um geógrafo que não foi propriamente um académico mas 

que muito contribuiu muito para divulgar a disciplina, Elisée Reclus (1830-1905), 

também inserido no movimento anarquista, autor de uma monumental Nova Geografia 

Universal e observador da relação entre O Homem e a Terra. Reclus tenta articular a 

lógica política e económica na organização do espaço, a partir de uma dialética 

dinâmica da relação meio-espaço e meio-tempo. É mais prolixo que os seus 

contemporâneos na abordagem às cidades. Debruça-se sobre Paris, Londres, Nova 

Iorque ou Rio de Janeiro, sublinha a fisionomia das urbes, descreve a sua implantação, 

precisa as condições de higiene que as caraterizam. Usa plantas, descreve o crescimento 

dos centros, detalha as suas atividades, relacionando-as com o desenvolvimento dos 

transportes
21

. Deplora e condena a sua organização sócio-espacial desigual. Denuncia a 

especulação, a poluição e as desigualdades nas caraterísticas dos alojamentos patentes 

na oposição centro-periferia, propondo soluções no quadro dos movimentos ideológicos 

de que fazia parte
22

. Quanto aos subúrbios, Reclus chama a atenção para a marca do 

desenvolvimento industrial e a especulação fundiária nessas áreas.
23

. 

                                                             
19 Garcia (2003), p. 15-16. 

20 Salgueiro (1993).   

21 Claval (1996), pp. 275-278. 

22 Informação colhida em: http://www.anarchie.be/fratanar/txt/ville.htm (acedido em agosto de 2012). 

http://www.anarchie.be/fratanar/txt/ville.htm
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Vidal de La Blache não estuda particularmente as cidades, mas compreende o 

papel dos centros urbanos na organização do espaço. Desenvolve a noção de 

modalidade urbana e mostra que as regiões francesas se estruturam em torno de grandes 

cidades graças a uma excelente rede de transportes. Quanto aos arrabaldes, reconhece o 

papel das causas económicas e dos meios de transporte na repartição da população 

urbana e o processo demográfico e social que distribui a população e as classes 

sociais
24

. 

O início do século XX é marcado pelo aparecimento da Geografia urbana como 

campo autónomo, com nomes como Kurt Hassert (1868-1947) e Raoul Blanchard 

(1877-1965). Procuram-se as bases do estudo da cidade nos fatores de localização que 

influenciavam o desenvolvimento urbano. A criação do Instituto de Urbanismo de Paris, 

em 1916, contribui para a gradual sistematização do estudo das cidades: análise do sítio 

e da posição, baseando-se nas plantas que dão conta das linhas de crescimento e 

extensão do espaço urbano. De Martonne e Demangeon, que serão os professores de 

Orlando Ribeiro em Paris, tomam em conta a dimensão ecológica da vida urbana. Mas 

papel das cidades na organização do espaço é secundarizado
25

. Os geógrafos franceses 

serão chamados a dedicarem-se ao estudo da região geográfica deixando para outros a 

região industrial e de base urbana
26

. Mas, Demangeon debruça-se ainda sobre os 

subúrbios, partindo, de um critério estatístico relacionado com a rede de transportes. 

Mais interessado nas áreas rurais, estuda a importância das antigas cinturas verdes e 

lamenta a sua desaparição. As paisagens desenvolvidas pelo crescimento urbano não são 

consideradas atrativas. Prefere-se a «cidade jardim», sem fábricas e baixa densidade 

populacional. Só com R. Clozier em 1940 o subúrbio é objeto de trabalho de 

investigação
27

. Após a II Grande Guerra o subúrbio difunde-se como objeto de estudo.  

Os arrabaldes das cidades começavam assim a ser estudados no momento em 

que Orlando Ribeiro se vê obrigado a voltar a Portugal. O geógrafo terá pouca formação 

inicial nas questões urbanas e, além do mais, trás de Paris outros gostos e interesses que 

cultivará num país onde a estrutura rural tradicional se manterá até tarde. O próprio 

refere: «A escola francesa de Geografia na altura em que estudei em Paris começava a 

                                                                                                                                                                                   
23 Tissier (1996). 

24 Ibid. 

25 Claval (1996). 

26 Tissier (1996). 

27 Trata-se do trabalho: Clozier, René La Gare du Nord, (Paris: Baillière, 1940).   
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abandonar um género de teses em que assentara a sua orientação mais sólida. Procurei 

mostrar que dela ainda se pode tirar muito, em países em que se conservou a estrutura 

tradicional e cuja diversidade de combinações regionais não foi ainda completamente 

inventariada nem obliterada»
28

. 

A preocupação com o estudo do sítio e reflexos na planta e morfologia urbana 

está patente na primeira tese de Geografia urbana apresentada nos E.U.A. levando à 

identificação da tendência que se apelida «site and situation tradition». A corrente 

possibilista e a força da escola regional francesa conduziram ao privilégio das 

monografias de cidades realçando aspetos particulares sucedida por estudos 

comparativos à escala regional ou nacional. Acentuam-se os aspetos morfológicos como 

o essencial da paisagem urbana e da sua estrutura, caracterizam-se as funções e áreas 

funcionais e a pesquisa da origem e fundamentos do desenvolvimento urbano. 

Conforme os autores há mais ou menos preocupações urbanísticas
29

. 

Entretanto nos E.U.A., nas décadas de 1920 e 1930, floresce a Escola Ecológica 

de Chicago que identifica processos «ecológicos» que operam na cidade e formula 

modelos de estrutura urbana. Esta Escola é importante pela sistematização e teorização 

elaborada sobre a apropriação do espaço pelos vários grupos sociais e a natureza e 

crescimento das cidades
30

. Já tinha em conta a variedade de forças económicas e sociais 

que criavam a segregação do uso do solo urbano: a atenção virava-se para a 

complexidade da paisagem urbana em detrimento da simplicidade do crescimento e da 

planta geral. Estas ideias serão exploradas após a II Grande Guerra
31

. 

Será então necessário lidar com o crescimento desordenado, a reconstrução após 

o conflito e a necessidade de planeamento. O emprego de geógrafos no planeamento e a 

interação entre a Geografia urbana académica e sua aplicação estimulam o 

desenvolvimento do estudo das cidades. As análises rigorosas e os estudos de mercado 

são usados como métodos de investigação. A cidade tinha dois aspetos associados que 

emergiam ao considerarem-se diferentes escalas. A localização só pode ser 

compreendida pela função. A função determina a localização e controla o crescimento. 

Na década de 1960 surgem os neo-ecologistas que identificam vetores de diferenciação 

que modelam o crescimento urbano. A participação de geógrafos no planeamento é um 

                                                             
28 Ribeiro (2003), p. 110. 

29 Salgueiro (1993). 

30 Ibid. 

31 Carter (1995). 
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desafio à disciplina pela necessidade de sistematizar, afinar métodos de análise e prever. 

Desenvolve-se a Geografia locativa e expandem-se os métodos quantitativos, 

originando-se diversas perspetivas. Nos anos de 1970 e 1980 surgem quatro correntes 

principais: a Neo-ecologista, com métodos como as análises multivariadas; a 

Comportamental relacionada com a psicologia social e o estudo dos processos de 

decisão; a Radical que dá importância aos agentes e ao contexto; e a Económica, 

preocupada com modelos de localização, estudos de renda fundiária e importância dos 

transportes
32

. 

O desenvolvimento da Geografia urbana acompanha o aumento da importância  

das cidades enquanto fator geográfico. Primeiro, relacionando-as com os transportes e o 

seu ponto de implantação inicial, depois procurando nelas os fatores de localização que 

controlavam o desenvolvimento urbano. Os limites destas perspetivas são constatados, 

surgindo outra nos E.U.A., país com urbes de maior dimensão e onde se registavam 

problemas novos. Após a II Grande Guerra florescem novas formas de fazer Geografia 

urbana que marcarão a própria disciplina. O possibilismo historicista de raiz francesa, 

baseado na interpretação da paisagem e trabalho de campo perde importância ante estas 

abordagens desenvolvidas nos países anglo-saxónicos, assentes em metodologias de 

cariz matemático (a Teoria dos Lugares Centrais surge como exemplo paradigmático) e 

epistemologicamente assentes no neo-positivismo e outras matrizes filosóficas. Orlando 

Ribeiro praticamente ignora todos estes desenvolvimentos mantendo a forma de estudar 

as cidades praticada em França antes da II Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Salgueiro (1993). 
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2-      O estudo das cidades em Portugal 

É este o contexto dos trabalhos de Geografia urbana de Orlando Ribeiro, de 

alguém que contata em França com determinadas correntes teóricas e aspetos 

metodológicos, que apurará de acordo com os seus interesses e que, a partir de certa 

fase, procurará sustentar ante uma multiplicidade de outras formas de fazer investigação 

que trazem luz sobre fenómenos até então pouco estudados. Mas não é apenas Ribeiro 

que estuda as cidades em Portugal. Os seus trabalhos são contemporâneos de estudos 

realizados por outros autores.  

Ribeiro é muitas vezes visto como um geógrafo do Portugal rural dos anos 

1940/50 mas olvidam-se os seus estudos sobre as cidades de Viseu, Évora e Lisboa. Ele 

descreve e interpreta a forte ligação entre o quadro natural e as caraterísticas humanas. 

Estuda a génese, desenvolvimento e carácter dos núcleos urbanos. Tem das cidades uma 

visão integradora e de enquadramento cultural que apurará com as suas viagens, 

especialmente às então províncias ultramarinas. As urbes serão a pedra de toque para 

aferir as ideias e reflexões sobre os espaços de colonização. Utilizará essa experiência 

para as reflexões sobre as novas premissas metodológicas e teóricas usadas nas décadas 

de 1960 e 1970
33

. 

Aquando do início da produção científica de Orlando Ribeiro podia-se dizer que 

«A geografia do povoamento está por criar. Existem alguns trabalhos acerca de cidades, 

em parte aproveitáveis, que se citam na parte regional.»
34

. O geógrafo alemão Hermann 

Lautensach na década de 1940, refere 6 trabalhos sobre cidades
35

: um sobre Setúbal, 

considerado trabalho pioneiro com largo recurso à história e à descrição da cidade como 

organismo vivo, na linha organicista de Ratzel
36

; outro sobre Viseu e dois sobre Lisboa 

(um, descreve o desenvolvimento histórico e a imagem da cidade, outro, aborda o 

desenvolvimento da aglomeração): e um trabalho sobre o Porto. Orlando Ribeiro surge 

no conjunto com um estudo em colaboração com Norberto Cardigos, como um dos 

                                                             
33 Garcia (1992). Nos parágrafos seguintes segue-se de perto este artigo e o de Gaspar e Ferrão (1980). 

34 Lautensach, (1948). 

35 Trata-se dos seguintes trabalhos: Fernando Garcia «A Physionomia de Setúbal (Estudo de Geografia 

Urbana)» de 1918; Amorim Girão «Viseu. Estudo de Uma Aglomeração Urbana», 1925; Matos Sequeira, 

«Lisboa» (Exposição Portuguesa em Sevilha), 1929; Ursula Becken «Die Entwicklung des Stadtbildes 

von Lissabon» 1937, Teixeira de Castro «Monografia da Cidade do Porto», 1946 e Orlando Ribeiro e 

Norberto Cardigos «Geografia da População em Portugal» 1946.  

36 Gaspar e Ferrão (1980). 



22 
 

pioneiros da Geografia portuguesa e da Geografia urbana em particular. O estado de 

desenvolvimento deste domínio era de tal forma embrionário que se incluía na 

Geografia da população. 

 No que respeita a Lisboa dizia o autor do 1º volume da Bibliografia 

Geográfica de Portugal: «Na extensa bibliografia da capital (…) Colocaram-se em 

primeiro lugar as monografias geográficas da cidade»
37

, destacando quatro para a qual 

chamava a atenção: J.G. Khol «Lissabon in Die Geographische Lage der Hauptstadte 

Europa», Leipzig 1874; Luis Schwalbach «La Physionomie geographique de Lisbonne» 

Comunicação Apresentada ao Congresso Internacional de Geografia de Varsóvia, 1934, 

o trabalho de Ursula Becken já mencionado e o artigo de Orlando Ribeiro «Le site et la 

croissance de Lisbonne» de 1938, que se tratará mais à frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo no quadro nacional e considerando o trabalho de Fernando Garcia 

(1918) um antecedente, a Geografia urbana inicia-se com Viseu de Amorim Girão em 

1925. Luis Schwalbach, apresenta ao Congresso Internacional de Geografia de Varsóvia 

a comunicação «La physionomie geographique de Lisbonne», em 1934. Este ciclo de 

estudos urbanos é encerrado com um trabalho do médico Mendes Correia sobre o Porto 

(1936). São trabalhos desiguais, onde os fatores históricos possuem grande peso 

explicativo. Nas décadas de 1940 e 1950 pontifica na Escola Coimbrã, Amorim Girão e, 

com a participação de Fernandes Martins são orientados estudos sobre os aglomerados 

de Castelo Branco, Figueira da Foz e Entroncamento, além dos seus trabalhos pessoais. 

Em Lisboa, Schwalbach dá à estampa trabalhos marcados temporalmente
38

. Regressado 

                                                             
37 Lautensach (1948). 

38 Garcia (1992), p. 109. 

ARTIGOS DE GEOGRAFIA URBANA DE ORLANDO RIBEIRO (1938-1949) 

1938 - «Le site et la croissance de Lisbonne», Bulletin de l’Association de Géographes Français, 

Paris, 115, p. 99-103. 

1945 - «Evolução e perspectivas dos Estudos Olisiponenses», Revista Municipal, Lisboa, (27), p. 3-

12; 

1947- «O Território de Lisboa», in VVAA, Lisboa. Oito séculos de História, Lisboa, Câmara 

Municipal de Lisboa, vol. 1, p. 2-11.  

1949 - «Funchal: la ville et le port», Lisbon Courier, 1 de Fevereiro de 1949, p. 6-7 
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de França, Orlando Ribeiro publica dois artigos sobre a capital e um sobre o Funchal, 

que conhecera num cruzeiro universitário em 1935. 

Na década de 1950 publicará sobre as cidades de S. Paulo, Lisboa (refletindo 

sobre o impacto do metropolitano na emblemática Avenida da Liberdade) e Goa
39

. Usa 

observações que capta nas suas viagens pelo mundo. Integra as cidades no quadro da 

Geografia cultural, apoiando-se nas ciências humanas. O trabalho de campo é 

imprescindível para o geógrafo, a análise da vivência do espaço é fundamental para a 

sua compreensão. O método comparativo é apurado. 

 

 

 

 

 

 

A Escola de Coimbra estuda pormenorizadamente aglomerados como Águeda, 

Faro, Golegã, Porto e Bombarral. Em Lisboa preferem-se as ilhas e as capitais de 

Angola e Moçambique
40

. No início da década de 1960, um italiano, Gaetano Ferro, sob 

influência de Ribeiro, estudará o Algarve e refletirá sobre as cidades portuguesas, 

enquanto Girão fá-lo sobre a população rural e urbana. Pouco antes, surgira um primeiro 

contributo geográfico para o conhecimento do desenvolvimento dos arredores de Lisboa 

por Maria Armanda de Barros
41

. 

Ribeiro escreve sobre temas urbanos de forma episódica, uma vez que o cargo 

de vice-presidente da União Geográfica Internacional (U.G.I.) e a participação nas 

missões geográficas ultramarinas o fazem viajar pelo Mundo, acumulando material e 

elementos comparativos, apurando a sua visão humanista das cidades, enquanto pontos 

de encontro de civilizações. Aperfeiçoa o seu método: com base nos traços da paisagem, 

                                                             
39 Não se consideraram de Geografia urbana os trabalhos sobre Goa pois não refletem o método e objeto 

que Orlando Ribeiro usava habitualmente na sua abordagem. Nesse sentido, ficam melhor classificados 

como Geografia cultural ou social. 

40 Garcia (1992), p. 110. 

41 Barros (1956-57). Como se verá estes artigos sintetizam uma dissertação de licenciatura em Ciências 

Geográficas datada de 1947 orientada por Orlando Ribeiro e Luis Schwalbach. 

ARTIGOS DE GEOGRAFIA URBANA DE ORLANDO RIBEIRO DE 1950 A 1960 

1955- «São Paulo. Metrópole do Brasil» Brasília, Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, IX (V), (1955), p. 243-256  

1955- «Em torno da estrutura de Lisboa», Diário Popular, Lisboa, 29 de Agosto de 1955.  
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que exprimem a estrutura da cidade, propõe-se reconstruir a sua evolução e papel 

funcional, filiando a aglomeração numa família urbana
42

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Daveau (1994-a). 

ARTIGOS DE GEOGRAFIA URBANA DE ORLANDO RIBEIRO (1960-1979) 

1961- «Açoteias de Olhão e Telhados de Tavira» in Geografia e Civilização. Temas Portugueses, 

Chorographia Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, pp. 53-146. 

1963-  «Cidade», in Serrão, Joel (coord.) Dicionário de História de Portugal Lisboa, (I), p. 571-580.  

1966- «Veneza», Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Lisboa, Centro de Estudos 

Geográficos, I (1), p. 99-110. 

1966- «A Cidade e o Homem» Palestra Proferida na Emissora nacional no dia Mundial da Saúde (7 

de Abril de 1966) Encontra-se publicada em Ribeiro, Orlando (1994) «A Cidade e o Homem» 

Palestra Proferida na Emissora nacional no dia Mundial da Saúde (7 de Abril de 1966) in Opúsculos 

Geográficos V Temas Urbanos, Lisboa, FCG, p. 155-157. 

1967- «Região e rede urbana: formas tradicionais e estruturas novas», Revista de Geografia, Rio de 

Janeiro, (67), p. 157-165.  

1968- «Região e rede urbana: formas tradicionais e estruturas novas», Finisterra, Revista Portuguesa 

de Geografia. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, III (5), p. 5-18 (republicação do anterior). 

1968- «A Rua Direita de Viseu», Geographica, Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, (16) Ano 

IV, p. 49-63;  

1969- «Proémio metodológico ao estudo das pequenas cidades portuguesas», Finisterra, Revista 

Portuguesa da Geografia. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, IV, (7), p. 64-74. 

1970- «Em torno das origens de Viseu», Revista Portuguesa de História, Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, XIII, p. 211-229. 

1970- «A Sertã: pequeno centro na área de xisto da Beira Baixa», Finisterra, Revista Portuguesa de 

Geografia. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, V (9), p. 103-112.  

1971- «Ainda em torno das origens de Viseu», Beira Alta, Arquivo Distrital, Viseu, XXX (IV), p. 

437-444.  

1972- «Localização e destino dos centros urbanos de Trás-os-Montes», Finisterra, Revista 

Portuguesa de Geografia. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, VII (13), p. 46-70. 

1975- «O espaço urbano do Porto. Resultados e problemas», Finisterra, Revista Portuguesa de 

Geografia. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, X (19), p. 163-171. 
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Na década de 1960 o aumento da importância do facto urbano à escala mundial, 

a diversificação das abordagens e o aumento do número de investigadores fomentam os 

estudos urbanos em Geografia. Visa-se descobrir leis de organização regional dos 

territórios humanizados. Orlando Ribeiro interessa-se e incentiva os discípulos, critica 

explicações que considera simplistas e reata a sua própria investigação. Sobre a 

interpretação do papel das cidades na estruturação regional, alerta para o perigo das 

interpretações unilineares e ressalva o caráter de cada cidade devido às condições do 

sítio e da posição, bem como as influências civilizacionais. Vai preparando estudos 

aprofundados de temas urbanos, mas a falta de saúde não lhe permite concluí-los. Muito 

material manteve-se inédito até à publicação do volume V dos seus Opúsculos 

Geográficos
43

. As abordagens de origem anglo-saxónica começam a difundir-se na 

Geografia urbana nacional, o que se nota em algumas dissertações de licenciatura. 

Ribeiro aborda os resultados dos contatos de civilização na fisionomia das 

cidades num estudo inserido numa publicação de 1961 (Geografia e Civilização) e num 

primeiro artigo de síntese sobre o conjunto das cidades nacionais que se baseou na sua 

colaboração numa obra coordenada por Manuel de Terán publicada em 1955
44

. Chama a 

atenção para o estudo da história, sítio e posição, morfologia e paisagem que resultam 

do trabalho de civilizações: «Quase todas as cidades portuguesas (tomando neste 

sentido lato também as vilas de fisionomia urbana) ascendem a um passado remoto e 

conservam, na escolha do sítio na estrutura ou no aspeto, qualquer marca das várias 

civilizações que a sua longa vida presenciou.»
45

 Define os grandes traços que ligam os 

núcleos urbanos, tipologias quanto à génese, sítio e posição, casos- tipo e exceções 
46

. 

No primeiro número da revista Finisterra (1966), estuda Veneza, «cidade única» 

que imbrica Geografia e História de maneira especial, como todo o Mediterrâneo 

(1968), área sobre a qual publicará reflexões, chamando a atenção, em particular, para o 

                                                             
43 Ibid. 

44 Ribeiro, Orlando «Portugal» in Manuel de Teran (coord.) Geografia de España e Portugal, Tomo V 

Barcelona, 1955. Há também abordagens genéricas em trabalhos como Ribeiro, Orlando Portugal, o 

Mediterrâneo e o Atlântico Coimbra, Coimbra Editora, 1945; este trabalho conhecerá diversas edições 

posteriores. 

45 Ribeiro, Orlando «Povoamento e Circulação» in Ribeiro, O.;  Lautensach, H.;  Daveau,  S. Geografia 

de Portugal, (Lisboa: João Sá da Costa ed., 1989) vol. III, p. 869. 

46 Garcia (1992).  
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«ar de família» das suas cidades 
47

. Entre 1966 e 1972 cultiva a Geografia urbana como 

ainda não o fizera: sairá anualmente um estudo sobre a temática, testemunhando a 

atenção com que segue as novas conceções de Geografia que emergiam e as alterações 

no espaço português. Debruça-se sobre Viseu, a Sertã e os centros urbanos de Trás-os-

Montes e reflete sobre questões práticas, metodológicas e epistemológicas. Alguns 

artigos são encarados como declarações de fidelidade à Geografia clássica. Sustenta-se 

o caráter único de cada cidade (decorrente da sua História) e o método a seguir pelos 

que a analisam (empirismo, indução). Reagindo contra a teoria dos lugares centrais, 

reconhece a impossibilidade de se integrarem as novas perspetivas na construção de 

grande coerência interna da visão possibilista 
48

. 

É durante estes anos que as dissertações de Geografia urbana se tornam 

frequentes. Dois grandes temas dominavam, reverberando os interesses das sociedades 

lusófonas: o desenvolvimento urbano/suburbano induzido por Lisboa e as grandes 

cidades coloniais. Assim, se em 1956 a abordagem monográfica ainda é usada para 

estudar a destruição do modo de vida e da paisagem campestre dos arredores da 

capital
49

, nos trabalhos seguintes este esquema é reformulado: o quadro físico 

desaparece gradualmente ou integra-se no capítulo do sítio e posição e as referências à 

história dos lugares (decorrentes do historicimo da escola francesa) perdem importância. 

Aumenta o peso da análise da evolução da organização do espaço urbano e do estudo 

das funções. Sente-se a influência da «Geografia ativa» de Philipponneau em que a 

análise funcional tem um papel preponderante. 

O trabalho de Ilídio do Amaral sobre Luanda, em 1956,
50

 influenciado pela 

bibliografia anglo-saxónica evidencia uma visão organicista dessa cidade. Considera a 

cidade como «entidade geográfica constituída por outras menores da mesma ordem», 

onde é dominante determinado aspeto. É influenciado pela Escola de Chicago e parece 

procurar um compromisso em relação à perspetiva possibilista. No trabalho deste autor 

datado de 1968, sobre a Rede urbana de Angola, segue um plano clássico mas a visão 

ecológica perde importância a favor do estudo da «diferenciação espacial»
51

. 

                                                             
47

 Ribeiro, Orlando (1968) Mediterrâneo, Ambiente e Tradição, Lisboa, FCG, pp. 211-232. 

48 Gaspar e Ferrão (1980), p. 20. 

49 Costa (1956). Orientação de Orlando Ribeiro e Francisco Tenreiro. 

50 Amaral, Ilídio do São Paulo da Assunção de Luanda, Dissertação de Licenciatura em Ciências 

Geográficas (Lisboa, FLUL, 1956). Orientação de Orlando Ribeiro e Francisco Tenreiro. 

51
 Amaral (1962) e (1968-a). 



27 
 

Analisando a expansão da cidade e seus reflexos usa conceitos próximos dos estudos da 

escola Ecológica de Chicago (Primate City, CBD…). Identifica a região como uma 

estrutura e, fala de «funções centrais», embora a teoria dos lugares centrais não seja 

empregue
52

. 

Em 1969, um estudo sobre Oeiras
53

, sob a orientação de Maria Alfreda Cruz, 

reflete a perspetiva anglo-saxónica, pelo relevo dado aos temas referidos e uso de 

conceitos («fatores de localização», «áreas de recrutamento») e técnicas (planta 

funcional). Também a existência de considerações sobre possíveis propostas de 

alteração no planeamento da localidade estudada é importante já que o contexto era de 

retrospeção. Em 1970 um trabalho sobre Lamego
54

 consagra o último capítulo à análise 

de uma cidade enquanto centro regional: determinam-se áreas de influência a partir de 

informação variada. Reconhece-se que um lugar só pode ser compreendido se integrado 

na área que organiza, o que passa a estar presente nas publicações posteriores. Dá-se 

conta da «complexidade, vastidão e sobretudo inexperiência» para abordar esses 

assuntos
55

. Há consciência do desfasamento entre a orientação dominante nos estudos 

urbanos nacionais e os que se publicavam noutros países
56

 
57

. 

Dissertações posteriores, refletem a variedade de perspetivas, de acordo com os 

interesses pessoais do orientador e o modo como este se integra na comunidade 

científica. Dominam as análises de caráter morfo-funcional. Vários trabalhos encontram 

a sua motivação no fato dos seus autores terem anteriormente participado em atividades 

de planeamento urbano e regional. Só na década de 1970 a Geografia em Portugal adota 

uma visão utilitarista de colaboração com outros especialistas do planeamento
58

. Em 

1973, procede-se a uma análise por aproximações sucessivas, do geral para o particular 

(escala nacional - área metropolitana de Lisboa - subúrbios analisados), introduzindo 

                                                             
52 Gaspar e Ferrão (1980). 

53 Amorim (1969). Orientação de Maria Alfreda Cruz. 

54 Roseira (1970). Orientação de Orlando Ribeiro. 

55 Arroteia (1972). Orientação de Carminda Cavaco. 

56 Mendes (1970). Orientação de I. do Amaral. Explica-se a opção teórica do trabalho: «apresentá-lo-ei 

dentro de um plano clássico». De modo diferente acontece no caso de: Salgueiro (1970). Sob orientação 

de Orlando Ribeiro e Jorge Gaspar, o trabalho traz inovações metodológicas, afastando-se da perspetiva 

«francesa clássica». 

57
 Gaspar e Ferrão (1980). 

58 É o caso de Poeira (1972) sob orientação de Ilídio do Amaral. 
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novidade metodológica
59

. No fim da década anterior Jorge Gaspar publicara dois artigos 

onde procedia a uma análise de caráter morfo-funcional. A explicação é vista a nível 

super-estrutural, integrada no contexto político e económico da época
60

. 

Posteriormente, os estudos publicados dão conta de duas perspetivas: a visão 

funcionalista da Geografia aplicada francesa e a abordagem «estruturalista» dos autores 

anglo-saxónicos. É possível verificar como a Geografia portuguesa, especialmente os 

estudos da Escola de Lisboa, se articula ao longo do tempo com as escolas geográficas 

internacionais e o papel dos docentes na reprodução das perspetivas de cada uma. A 

institucionalização de um projeto de investigação de estudos de Geografia urbana no 

âmbito do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, em 1971, teve um 

papel preponderante na divulgação gradual da abordagem «estruturalista» 
61

.  

Tratam-se novos temas e retomam-se temas antigos a uma nova luz. Começa a 

dar-se primazia à análise de centros de comércio e serviços, através da aplicação da 

teoria dos lugares centrais à escala urbana. A utilização prática deste tipo de trabalhos 

justificou a criação em 1976 da série de publicações «Estudos para o Planeamento 

Regional e Urbano», que se foi preocupando com problemas de imagem e 

comportamento espacial de diferentes grupos sociais na cidade e com a análise de 

estruturas urbanas a partir da aplicação de diversos modelos matemáticos, 

particularmente a teoria dos lugares centrais. Só em 1972, com A Área de Influência de 

Évora de Jorge Gaspar essa teoria é introduzida em Portugal. Nesse marcante estudo, 

dedica-se um capítulo à informação bibliográfica e à discussão teórica e metodológica, 

realçando-se o uso prático deste tipo de estudos para o planeamento territorial
62

. O 

«Estudo Geográfico das Aglomerações Urbanas em Portugal Continental», de 1972, é a 

primeira proposta de análise de carater sistemático, abarcando o fenómeno urbano nos 

seus vários aspetos geográficos
63

. 

Ante as propostas teóricas e metodológicas oriundas dos países anglo- 

saxónicos, Orlando Ribeiro analisa, propõe e critica: chama a atenção para o caráter e 

biografia da cidade e os aspetos subtis e complexos que fórmulas matemáticas não 

podem exprimir. Sustenta a importância do conhecimento direto, prática e experiência. 

                                                             
59 É o que sucede em Corte Real (1973). Orientação de Jorge Gaspar. 

60  Exemplos desta abordagem são os artigos: Gaspar (1968) e (1969). 

61 Gaspar e Ferrão (1980). 

62
 Gaspar (1972) 

63
 Gaspar e Ferrão (1980).  
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Considera os fatores históricos fundamentais para explicar o observado: os ciclos 

económicos e circuitos comerciais refletem-se na arquitetura e estrutura urbanas. Ocorre 

quase uma dialética entre Mestre e discípulos: entre meados da década de 1960 e da 

década seguinte a Geografia urbana ganha relevo na Escola de Lisboa. Surgem 

trabalhos sobre vários aglomerados urbanos de Portugal e territórios ultramarinos. A 

abordagem da «Nova Geografia» introduzida por Jorge Gaspar, impõe-se gradualmente. 

O processo que se viu na Geografia urbana à escala mundial é replicado de 

forma geral em Portugal, com alguns anos de desfasamento. Ribeiro manter-se-á adepto 

da forma de Geografia urbana tradicional com a qual contactara em França, na década 

de 1930, adicionando-lhe um cunho particular. 

O geógrafo sustentará sempre a base empírica da Geografia e que o método 

dedutivo (a aplicação de modelos) leva ao afastamento entre imaginação e realidade. A 

Ciência é a síntese entre o material de campo e a sistematização teórica dos materiais. 

Há recorrentemente uma defesa do método indutivo face ao dedutivo da «Nova 

Geografia», e pela unidade da disciplina face à especialização. Para Ribeiro, a Ciência 

tem necessidade de observação, reflexão e invenção (a imaginação é insubstituível tal 

como a inteligência) o que deve ser privilegiado face à aplicação da teoria, podendo-se 

conjugar com ela
64

. 

Orlando Ribeiro dá conta desta dinâmica pelo seu próprio punho: «Vivendo e 

trabalhando em Lisboa, tendo até ensinado «Estudos Olisiponenses», quando a Câmara 

Municipal criou esta cadeira, ocupei-me por mais de uma vez da capital; embora a 

minha predileção fosse para os estudos rurais e a variedade dos contatos de civilização, 

comecei a preocupar-me, nos últimos anos, com o estudo geográfico das cidades e as 

dificuldades e hesitações da sua metodologia.»
65

 

As abordagens inovadoras multiplicam-se e, se Ribeiro delas discorda 

(empregará várias vezes para as criticar as expressões «nada de novo sob o Sol» e 

fazendo referência às suas leituras «as coisas boas não eram novas e as novas não eram 

boas»), dá-lhes espaço e permite-lhes medrar: aplicam-se modelos teóricos, estudam-se 

áreas de influência de centros urbanos, a perceção do espaço, a distribuição das 

atividades terciárias, as dinâmicas funcionais, a influência da cidade sobre as áreas 

rurais e os bairros clandestinos.  

                                                             
64 Maia (2011), 17-39. 

65 Ribeiro (2003), p. 133. Note-se que a publicação original data de 1970. 
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Os volumes dos anos de 1975 a 1978 (especialmente o vol. X nº 20) da revista 

Finisterra espelham esta variedade e tolerância entre abordagens díspares com artigos 

do próprio Orlando Ribeiro, Jorge Gaspar, Fernando Correia, Maria Júlia Ferreira, João 

Ferrão e Teresa Barata Salgueiro, entre outros. Contam-se mais de 7 dezenas de 

trabalhos neste domínio, entre 1960 e 1972. 

A partir de meados da década de 1970, Ribeiro publica menos sobre cidades. 

Aproveita o comentário sobre a dissertação de doutoramento de J. M. Pereira de 

Oliveira sobre o Porto para manifestar a sua lealdade à sua forma de fazer Geografia e 

exemplificar como poderia trazer resultados válidos cientificamente (1975). Trata-se de 

um recuo perante novas perspetivas que se iam afirmando progressivamente tanto 

estudando novas áreas como ultrapassando a análise monográfica.  

No I Colóquio Ibérico de Geografia, realizado em Salamanca em 1979, abordará 

a expansão das cidades ibéricas tradicionais pelo Mundo, sintetizando a difusão das 

urbes portuguesas, justapondo-as com as espanholas, realidade vivida na América 

Latina. Publicará, já na década de 1980, trabalhos sobre Toledo e Évora, cidades 

históricas que visitou várias vezes. No último carateriza brevemente a sua leitura: «A 

cidade é qualquer coisa que se opõe ao campo pela sua forte densidade de população, 

pelo seu caráter mais progressivo, por não produzir a maior parte das coisas que 

consome e até por ser, ao contrário do campo, que é quase sempre um recesso de 

isolamento e conservação (embora, como tudo neste mundo, hoje também em mudança 

e transformação) um local onde o processo de mudança e transformação, recente no 

campo, é já antigo.»
66

 Os seus últimos artigos são publicados no volume V dos seus 

Opúsculos Geográficos. Regressa ainda a Lisboa chamando a atenção para o rio que lhe 

dá caráter e marca a sua paisagem (1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Ribeiro (1986-a), p. 372. 
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Assim, podem-se marcar como marcos da Geografia urbana nacional os 

trabalhos de Orlando Ribeiro sobre Lisboa (artigos de 1938, 1945 e 1947), os de Ilídio 

do Amaral nos anos de 1960, antes citados e, metodológica e teoricamente, o estudo da 

Área de Influência de Évora de Jorge Gaspar (1972).
67

 Podem ser usados como balizas 

da institucionalização das abordagens dominantes às cidades: possibilismo historicista, 

o primeiro, transição marcada pela Escola de Chicago e ainda influências francófonas, o 

segundo, e neo-positivismo, o último.  

Pode-se colocar a questão, cara à Filosofia da Ciência, se este processo 

prefigura, uma revolução científica, devido à mudança de paradigma através de corte 

epistemológico
68

. Entre formas diferentes de praticar Ciência existiria 

incomensurabilidade. Não se pretende esgotar a questão, apenas dar um contributo com 

uma breve reflexão. Trabalhos de fundo resolvê-la-ão. 

No que respeita a metodologia, os problemas são escolhidos conforme o grau 

com que afetam as sociedades. Assim, após a década de 1950 a importância do êxodo 

rural e outros fenómenos, na Europa e nos E.U.A., levou à necessidade de criar e 

organizar as cidades. As técnicas usadas decorrem da evolução da computorização: a 

maior capacidade para realizar cálculos complexos levou ao maior uso de quantificação. 

Também se os novos paradigmas nascem dos antigos, ocorre continuidade em Ciência 

(em maior ou menor grau). Se há conceitos que mudam de significado tal é sempre 

                                                             
67 Gaspar e Ferrão (1980). 

68 Esta teoria de evolução do conhecimento científico é desenvolvida em Kuhn (2009). 

ARTIGOS DE GEOGRAFIA URBANA DE ORLANDO RIBEIRO APÓS 1979 

1980- «Las ciudades ibericas tradicionales y su expansión por el mundo», I Colóquio Iberico de 

Geografia, 1980, Salamanca, Universidade de Salamanca, p. 213-217.  

1986- «Évora. Sítio, origem, evolução e funções de uma cidade», in Soeiro de Brito, R. (coord.) 

Estudos em Homenagem a Mariano Feio, Lisboa, p. 371-390.  

1986- «Lisboa e o Tejo. (Fragmento de um livro em preparação sobre Lisboa)», Cinquentenário do 

Grupo Amigos de Lisboa, 1936-1986, Olisipo, Lisboa, (149), 49-54. 

1988- «Toledo. Cuidad histórica y centro regional», in ¿Toledo,Ciudad Viva? ¿Ciudad Morta?, 

Actas do Simposio, 26 a 30de Abril de 1983, Toledo, p. 579-608  

1994- Opúsculos Geográficos V Temas Urbanos, Lisboa, F. C. G. (Esta coletânea reunirá também 

bastantes artigos até então inéditos). 
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compreendido pelo historiador através da abordagem contextualista. A forma de estudar 

as cidades altera-se, mas o conceito permanece. Ganha um significado mais alargado, 

devido aos movimentos migratórios, passa a englobar as áreas suburbanas (polissemia). 

A polissemia do conceito pode acabar por fazer com que o vocábulo acabe por ser 

usado apenas com um sentido, esquecendo-se o seu significado original ou caindo em 

desuso. Existe quem fale de corte epistemológico em Geografia, mas talvez não exista. 

As teorias têm usos diferentes, mas inter-relacionam-se já que ocorrem relações entre 

áreas rurais e urbanas. Existe de facto algo de imaginação/criatividade na procura de 

soluções para os problemas e criação de teorias, mas parte sempre da observação da 

realidade. Estas transformações na disciplina relacionam-se com a maior visibilidade de 

fenómenos — o aumento da urbanização, desenvolvimento dos transportes e fluxos 

comerciais e de população, suscitando o interesse pelo seu estudo. 

Se existem cientistas que não mudam a sua forma de fazer Ciência, talvez seja 

por questões de valores ou conservadorismo mas tal não significa que não tenham 

capacidade para compreender as técnicas, métodos e linguagens utilizadas. Podem 

aprendê-los usando os métodos que Thomas Kuhn
69

 aborda (manuais, repetição, 

exemplos). Não o farão por comodismo? Não se nega que a escolha de teorias pode ter 

também uma base subjetiva. Orlando Ribeiro confessa o seu gosto pelo passado. 

Também convivem vários «paradigmas» ao mesmo tempo: como explicar que há 

sempre escolas (sem se estar na fase «pré-paradigmática») e académicos que procuram 

combinar formas diferentes de fazer Ciência. 

Podem não existir «observações teóricas» mas o fato de existirem vários 

observadores com bases teóricas diferentes leva a uma «neutralidade aproximada» 

devido ao estabelecimento de consensos. Não se trata de «construção social da 

realidade» mas de construção da realidade percecionada, já que esta se tenderá a 

aproximar da Realidade de forma gradual, através da refutação de erros e da inclusão no 

património da Ciência de várias teorias que encaram diferentemente as disciplinas e a 

Ciência, que é una pois usa métodos, linguagens e tem um objeto comum. As 

revoluções científicas, a existirem, não alteram a definição de Ciência, que se mantém 

como a compreensão racional da realidade, apenas a alargam. Finalmente, as dimensões 

da incomensurabilidade não implicam o fim da interpretação do progresso científico 

como cumulativo.  

                                                             
69 Kuhn (2009). 
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 Entendeu-se importante, a partir da exposição das mudanças na forma de 

realizar Geografia urbana em Portugal, refletir um pouco sobre elas numa dissertação 

com esta índole, procurando dar um contributo para uma questão complexa. Fica 

exposta uma leitura. Passa-se de forma genérica à forma como o geógrafo de Lisboa 

abordava as cidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Lisboa em 1935. Note-se os limites da cidade consolidada se aproximam da Estrada da 

Circunvalação. Artérias como a Rua Maria Pia, Estrada de Benfica, Parque Eduardo VII, Alameda 

D. Afonso Henriques, Rua Morais Soares surgem em projeto. A urbanização expande-se pela 

margem do Tejo e para o interior pelo eixo Avenidas Novas- Campo Grande. Obviamente esta 

figura não respeita a escala indicada. 

Extraído de: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Anuario/Plantas/ 1935_I/ 

1935_I_item1/P2.html 

 

 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
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3- As cidades do Geógrafo  

Em termos quantitativos o Professor publicou um total de 21 artigos sobre temas 

urbanos, aos quais acresce uma série de inéditos (24 textos) inseridos no Tomo V Temas 

Urbanos dos seus Opúsculos Geográficos, o volume com mais textos inéditos. Sabendo 

que a sua bibliografia conta com 413 títulos
70

 e tem vindo a ser sistematicamente 

ampliada à medida que se vão «descobrindo» novos trabalhos no seu espólio, pode-se 

aferir a importância das cidades no conjunto da obra recordando que os trabalhos 

«Podem ser repartidos por vários domínios, como da Geomorfologia, da Geografia 

rural, da Geografia da população, da Geografia urbana, da Geografia humana geral e 

comparada, da Geografia regional, da Geologia, da História, da Etnografia, do Ensino e 

investigação científica etc. Devido ao seu carácter interdisciplinar, alguns dos trabalhos 

são difíceis de atribuir a um domínio único; servem de exemplo as suas magníficas 

sínteses sobre contactos de culturas e de civilizações. (…) Alguns estão traduzidos em 

francês, espanhol, italiano, inglês e alemão»
71

. 

Os artigos sobre Lisboa são um exemplo da sua forma de realizar Geografia 

urbana. Mas também publicou artigos metodológicos, sobre cidades lusófonas e 

portuguesas e sobre cidades ibéricas, por vezes a título comparativo. Não sendo possível 

num trabalho desta natureza abarcar toda a produção urbana do geógrafo, optou-se por 

procurar as suas fontes, os autores que o podem ter influenciado, a partir das referências 

fornecidas (bibliografia, notas de rodapé…) nos textos publicados antes de 1994. Tal 

permite trazer alguma luz sobre a origem do seu pensamento e método. Procuraram-se 

rastrear os principais autores, obras e disciplinas a que recorre. Naturalmente, não se 

contabilizaram as vezes a que recorre a trabalhos próprios e os textos de olisipografia 

serão tratados mais à frente de forma específica. 

Desta contagem destaca-se o grande número de autores citados (91) dos quais só 

15 o são em mais de um texto. Isto relaciona-se com a ideia da unicidade dos lugares. A 

origem dos autores é diversa. Predominam os nacionais, sendo 10 de origem espanhola 

e hispânica, 7 francófonos, 6 brasileiros, 5 germânicos, 3 italianos e 2 anglo-saxónicos. 

Estes nomes testemunham os interesses e a formação de Orlando Ribeiro, tal como as 

áreas trabalhadas: cita autores brasileiros a propósito de estudos em território brasileiro, 

                                                             
70 Informação colhida em http://www.orlando-ribeiro.info/bibliografia/1981_2004.htm (consultado em 

Julho de 2012). Sobre esta questão pode-se consultar igualmente: Amaral e Amaral (1984); Daveau 

(1994-b), (1996), e ( 2007-a). 

71 Amaral (1984). 

http://www.orlando-ribeiro.info/bibliografia/1981_2004.htm
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sucedendo o mesmo com os espanhóis e 2 italianos. O mesmo sucede com a sua 

formação. Os linguistas, arquitetos, geólogos, arabistas, juristas e antropólogos têm 1 

representante, viajantes e humanistas estão também representados, mas predominam os 

geógrafos (20), corógrafos e historiadores mais ou menos conhecidos, alguns 

trabalhando apenas à escala local.  

Entre os autores citados surgem ilustres personalidades históricas como é o caso 

de João de Barros e Fernão Lopes de Castanheda, ou académicas como David Lopes e 

Pereira de Sousa (ambos seus professores), Charles Boxer, Gama Barros, Fortunato de 

Almeida, Jaime Cortesão (referido em 2 textos e com 2 obras), Vergílio Taborda, 

Pereira de Oliveira, Roberto Almagià, Pierre Gourrou (citado em 2 textos e com 2 

trabalhos) Aroldo de Azevedo (citado em 2 obras e com 1 trabalho) ou Manuel Viegas 

Guerreiro, Hermann Lautensach, Mariano Feio, Gaetano Ferro, Jorge Dias, Virgínia 

Rau (com 2 trabalhos referida também em 2 textos) e Mário Chicó (com 1 trabalho 

citado em 2 textos). A maioria destes foram seus colegas na Universidade e/ou pessoas 

com quem trabalhou de perto e travou amizade, devido ao modo como encaravam a 

Ciência e o respeito que tinha pela sua investigação. Mas Orlando Ribeiro recorreu 

também a estudos realizados por antigos alunos seus, caso de Raquel Soeiro de Brito, 

Maria Alfreda Cruz, Isabel Marques Medeiros, Paula Bordalo Lema ou Ilídio do 

Amaral (com 2 textos referidos em 2 obras).  

Desta resenha conclui-se que Ribeiro procurava abarcar de forma globalizante, 

multidisciplinar, o seu objeto de estudo, variando as fontes e procurando que fossem o 

mais seguras e documentadas possível sobre o espaço estudado. Não distinguia por 

experiência do autor ou antiguidade do trabalho, mas parece ter apetência por cientistas 

com quem tinha afinidades (cerca de 1/5 dos autores referidos foram seus professores, 

colegas ou alunos). 

Face à variedade de autores a quem recorria podem-se distinguir os que mais o 

marcavam através do número de textos em que os cita. Desta forma apenas 6 autores 

são referidos em mais de 2 textos. Três trabalhos do geógrafo Jorge Gaspar surgem 

referidos em 4 textos, sobretudo pelas críticas às ideias da Nova Geografia que traz para 

Portugal. O professor Aristides de Amorim Girão, da Universidade de Coimbra, com 2 

trabalhos, referido também em 4 textos, é sempre citado a propósito dos estudos que 

Ribeiro realiza sobre Viseu, por vezes para ver criticadas as suas interpretações de cariz 

histórico. O debate de ideias explica as referências a estes autores e aos seus textos. 
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Os trabalhos mais presentes na obra urbana de Orlando Ribeiro são de carácter 

corográfico, histórico e etnográfico. Entre os autores, é o médico Leite de Vasconcelos, 

mentor e amigo de Ribeiro. Surge referido em 7 artigos, sendo o autor a quem mais 

recorre. Usa dele 3 trabalhos: De terra em terra, Estudos de Philologia Mirandesa e 

aquela que é a obra mais citada nos estudos urbanos de Ribeiro, Etnografia 

Portuguesa
72

. Obra monumental para cuja finalização o geógrafo muito contribuiu. O 

volume mais citado é o segundo, dedicado à «Terra Portuguesa», datado de 1936, 

referido 3 vezes. Segue-se-lhe António de Sousa Silva Costa Lobo (1840-1913). O 

historiador social e professor do Curso Superior de Letras contribui com apenas História 

da Sociedade em Portugal no séc. XV (1903), mas é citado em 5 textos. Com 3 menções 

surge o Padre António Carvalho da Costa (1650-1715) e a sua Corographia Portuguesa, 

súmula do conhecimento de vários pontos do território nacional. O arqueólogo da 

Universidade de Coimbra, Jorge Alarcão e o seu trabalho Portugal Romano surge citado 

em 3 textos, concluindo-se quanto o professor se revia na indagação do passado e na 

busca de influências de civilização nas cidades que estudava
73

. 

A obra coletiva, Guia de Portugal (vários volumes e datas de edição) é referida 

em 3 artigos, correspondendo a um repositório de fatos muito variados, permitindo o 

conhecimento de síntese que Ribeiro apreciava. As menções a informações orais de 

pessoas com que trabalhou (casos de Paula Bordalo Lema ou o linguista Lindley Cintra) 

confirmam o quanto Ribeiro recorria aos contatos informais no trabalho científico e ao 

seu gosto pelo trabalho de campo. 

Ressaltam desta abordagem três caraterísticas do trabalho de Ribeiro sobre 

cidades: o forte recurso à multidisciplinaridade, a procura de informação local, 

corográfica, e o gosto pelo trabalho de campo e observações pessoais. Com efeito, o 

geógrafo parece recorrer a obras de síntese e trabalhos específicos sobre a área que 

                                                             
72 Leite Vasconcelos, J. Estudos de Philologia Mirandesa, (Lisboa: Imprensa Nacional, 1900) vol. I; Leite 

Vasconcelos, J. De terra em Terra (Lisboa: Imprensa nacional, 1927) e Leite Vasconcelos, J. Etnografia 

Portuguesa (Lisboa: Imprensa Nacional, 1936) vol. II.  

73 Os trabalhos mencionados são: Costa Lobo, A. História da Sociedade em Portugal no séc. XV, (Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1903); Carvalho da Costa P. António Corografia portugueza, e descripçam 

topografica do famoso Reyno de Portugal, com as notícias das fundações das cidades, (Braga: Typ. de 

Domingos Gonçalves Gouvea, 1868-1869). 3 vols, 2ª edição e Alarcão, Jorge Portugal Romano, (Lisboa, 

1983), 3ª edição (a primeira edição consta igualmente do catálogo de Orlando Ribeiro). 
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estudará para depois completar as suas leituras com observações pessoais e 

esclarecimentos que as primeiras lhe levantariam. 

Pode-se aplicar à sua Geografia urbana o que foi dito da sua Geografia humana, 

pois constitui parte dela. Dá relevo ao sentido cultural dos fenómenos e defende a 

unidade da Geografia. Ribeiro encara a disciplina «como ciência da terra» Esta 

conceção segue a corrente designada depois como possibilismo. Ribeiro vê nas 

tendências ecológica e corológica atitudes diferentes de perspetivar a Geografia 

humana: referem-se ao estudo de relações a primeira e ao estudo de lugares, a outra. São 

complementares na análise geográfica. O trabalho de Ribeiro é ecológico, no sentido 

possibilista, e corológico. O primeiro define o modo de estudo, compreender os lugares 

por uma relação de equilíbrio, a relação cultura/natureza, o segundo o que se estuda, a 

superfície terrestre, a Geografia como ciência dos lugares, uma disciplina relacional 

(estuda a relação entre o Homem e a Natureza) e do espaço. No seu trabalho, civilização 

(na sua dimensão espacial) é uma oposição a Natureza, mas esta relação é de equilíbrio. 

Interrelaciona os conceitos de civilização e de Geografia. A primeira explica a segunda 

mas também é explicada por ela: as formas de organização do espaço são objetos 

materiais da civilização e simultaneamente explicados por ela
74

. As cidades 

materializarão o mundo artificial construído pelo Homem e onde se notam influências 

naturais. Cultura e civilização, especialmente naquilo que acompanha a sua evolução (o 

seu legado perene) têm lugar de destaque enquanto objeto de estudo específico e fator 

explicativo. 

 Ficam definidas as linhas gerais da Geografia urbana de Orlando Ribeiro. 

Decorrem de uma determinada forma de encarar a Ciência e sua própria disciplina. Mas 

ao passar em revista esta parcela da sua obra podem levantar-se algumas questões. 

Porque jamais escreve sobre a cidade de Paris onde viveu? Por que escreve tão pouco 

(um artigo) sobre o Porto? A primeira questão pode ter a resposta no seu quadro 

explicativo. Cidade de grande dimensão e marcada pela industrialização, não 

interessava estudar a quem preferia o quadro regional tradicional e era objeto de estudo 

para o qual a abordagem cultivada talvez não possuísse suficiente pendor explicativo. A 

segunda talvez se deva a falta de oportunidade e pretexto.  

Orlando Ribeiro abordará de forma globalizante em artigos de síntese cinco 

cidades: S. Paulo (1955), Veneza (1966), Évora (1986), Toledo (1994) e Viseu (1994). 

                                                             
74 Gama (1988).  
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Com excepção de São Paulo, são cidades com passado histórico, refletindo uma 

determinada cultura e facilmente delimitáveis no território por uma linha de muralhas, 

construção em altura ou localização insular. Apresentam-se de seguida os textos a elas 

referentes. Permitem justificar os temas usados nesta dissertação para sistematizar a 

caraterização que o geógrafo fará da capital do País. 

No que respeita a São Paulo, Ribeiro parte da definição da família urbana 

(filiação) e dá conta do seu poder de atração
75

. Em seguida descreve a sua evolução 

histórica desde o Campo da Piratininga a metrópole, dando conta das causas da 

expansão urbana, do ciclo do café e do crescimento da população (atração de 

imigrantes). Carateriza a organização do território em redor e o «espírito» da cidade. 

Finalmente, aborda o sítio e a posição, definindo a sua singularidade. 

Relativamente à urbe italiana, sublinha o seu carater único, «Antes que singular, 

Veneza é uma cidade única.»
76

 Recorda o seu sítio e os elementos fundamentais da 

estrutura através da comparação com outras cidades e realiza uma abordagem histórica 

partindo do início do povoamento para explicar a morfologia. Destaca a sua posição 

para explicar vicissitudes históricas e relações com outros espaços, a «teia de contatos» 

estabelecida. Finaliza com a evolução da sua população, dos elementos fundamentais da 

morfologia, especialmente a Piazza de San Marco, (compara-a com a Plaza Mayor das 

cidades espanholas e com o Terreiro do Paço de Lisboa), que carateriza e cuja origem 

explica, concluindo com a definição da sua singularidade.  

Évora é estudada em 1986 
77

. O autor reflete sobre o significado geográfico da 

cidade (delimita o objeto de estudo, excluindo os subúrbios), diferenciando-a do campo 

através da maior densidade populacional e do maior dinamismo, do fato de os 

habitantes não produzirem o que consomem e serem locais de encontro de civilizações. 

«As cidades são entidades únicas, não há duas iguais no mundo (…) [possuem a] carga 

genética das civilizações que lhe deram origem e é à luz destes encontros e semelhanças 

que tem de fazer-se o estudo de uma cidade»
78

. Realiza depois a contextualização de 

Évora com outras urbes da sua «classe» (cidades de Portugal meridional) abordando a 

sua população, funções e problemas, sobre os quais reflete: «a comparação é a alma da 

                                                             
75 Ribeiro (1955-b). 

76 Ribeiro (1966) p. 99. 

77 Ribeiro (1986-a). 

78 Ribeiro (1986-a), p. 317. 
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geografia»
79

. Debruça-se sobre o sítio e a posição procedendo à sua descrição e 

comparação, em particular com Beja, inserindo aspetos do relevo, do solo, do clima 

(destaca a precipitação e a temperatura), que relaciona com a atividade agrícola e 

pecuária. Aproveita para criticar a «Nova Geografia» que olvida estes fenómenos. Usa a 

História como fator explicativo da evolução do aglomerado desde a Pré-História à 

atualidade. Recorre à toponímia para sustentar a sua explicação tal como à influência 

muçulmana e sua persistência na morfologia. Chama a atenção para o estudo dos 

subúrbios (aborda apenas os conventos e quintas), refletindo sobre as necessidades das 

populações, os problemas de que são vítima e funções existentes. Conclui debatendo a 

«vida» da cidade e a sua singularidade. 

Toledo é aqui apresentada enquanto alvo da atenção de Orlando Ribeiro num 

texto que ficará inédito até 1994
80

. Procura realizar a biografia da cidade de modo a 

captar a sua identidade. Para isso recorre à evolução temporal enquanto fator 

explicativo: «(…) nenhuma cidade se poderá compreender sem a História»
81

. Aborda o 

sítio e posição do núcleo urbano destacando os fenómenos naturais e de relação, o efeito 

da civilização, através dos materiais de construção relacionados com as culturas que 

ocuparam a urbe na Idade Média e passa à evolução populacional e histórica que lhe 

permite interpretar os grandes elementos de urbanismo. Passa à fisionomia da cidade 

onde descreve, carateriza e explica os tipos de habitação e seus materiais, a morfologia 

urbana, os principais pontos urbanos, as funções urbanas presentes e os arrabaldes. 

Conclui com a abordagem à originalidade da cidade, Toledo é caraterizada pelo seu 

«espírito» que será traduzido pela pintura de El Greco, pela posição ocupada na rede 

urbana espanhola e na comparação com as cidades portuguesas de Braga e Évora
82

. 
 

A Viseu, uma cidade que conhecia desde a infância e já estudara noutras 

perspetivas, dedica um estudo de conjunto publicado em 1994
83

. É nele que inclui a 

«diretriz fundamental de pesquisa»
84

. Volta a insistir na sua forma de encarar as cidades 

e no método que praticava: «Se uma cidade é sempre um ser único — ou pela estrutura 

ou ainda por todas essas e outras razões — a geografia urbana, como toda a geografia, 

                                                             
79 Ribeiro (1986-a), p. 316. 

80 Ribeiro (1994-m). 

81 Ribeiro (1994-m), p. 391. 

82
 Ribeiro (1994-m). 

83
 Ribeiro (1994-l). 

84 Ribeiro, (1994-l), p. 235. 
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encontra na comparação o principal caminho da interpretação e da síntese»
85

. Parte da 

posição e do sítio, destacando os fenómenos presentes na paisagem, aborda a estrutura, 

carateriza o comércio e as funções, revelando preocupação com a valorização da cidade. 

Finaliza com a influência de personalidades marcantes (bispos), pois o estudo da sua 

atuação é «indispensável para a compreensão da estrutura e importância de quase todas 

as cidades»
86

, e de fatores e elementos de urbanização. 

Estes sumários dos textos de Orlando Ribeiro permitem apreender uma forma de 

Geografia urbana baseada na interpretação de base histórica, interessada nas pessoas 

que fizeram a cidade, no contato entre civilizações e no que delas persiste no tempo e no 

caráter único de cada aglomerado. Tentando sistematizar, o autor, debruça-se sempre 

sobre o sítio e a posição do núcleo urbano, a evolução populacional e expansão 

territorial, carateriza os elementos da morfologia, dá conta das funções, tenta 

acompreender a vida de relação e fazer sobressair a originalidade de cada cidade. 

 

4- A Lisboa de Orlando Ribeiro  

Orlando Ribeiro nasceu, cresceu e viveu grande parte da vida em Lisboa (figura 

2). Aí estudou, trabalhou e desenvolveu a vida profissional e pessoal, conhecendo a 

cidade que «sentia como primeira pátria»
87

. Não é pois de espantar que desde cedo se 

interessasse por ela enquanto facto científico. A sua vida acompanha o desenvolvimento 

da cidade, o seu notável crescimento espacial ao longo do século XX e as suas 

transformações funcionais. 

Parece ter pensado escolher a capital como tema do seu doutoramento em Paris, 

mas optou por estudar a Beira Baixa sob a influência dos mestres da Sorbonne. Manteve 

todavia um forte interesse por Lisboa. Participou na iniciativa dos Estudos 

Olisiponenses, publicou artigos e acumulou notas para um livro que jamais conseguiu 

escrever
88

. 

No universo da sua obra, contam-se 9 artigos sobre a cidade, analisando-a 

sempre sob uma abordagem geográfica. Dos artigos, apenas cinco serão publicados de 

forma autónoma, enquanto os restantes acabarão por ser incluídos no V volume dos 

                                                             
85 Ribeiro (1994-l), p. 236. 

86 Ribeiro (1994-l), p. 249 

87 Gaspar (2008), p. 68. 

88 Daveau (1994-a), p. 7. 
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Opúsculos Geográficos (1994), mantendo-se inéditos (ou parcialmente por publicar) até 

aí. Nessa obra foram organizados por ordem cronológica. 

Seguidamente apresentam-se estes trabalhos de forma sucinta. Por questões de 

pragmatismo recorreu-se às versões publicadas em 1994, mas consultaram-se as edições 

originais. São textos que permitem compreender a evolução do pensamento científico e 

do método do autor, dando conta do seu amadurecimento enquanto cientista. Optou-se 

por dividir a produção de Ribeiro sobre Lisboa em dois grupos: trabalhos publicados e 

trabalhos «inéditos» a fim de melhor os conseguir contextualizar. 

«Le site et la croissance de Lisbonne»
89

 é seu primeiro artigo de Geografia 

urbana, sendo publicado em francês e em França. Materializa uma comunicação 

apresentada à Association de Géographes Français em Paris
90

. É acompanhado de um 

mapa da região, permitindo ter noção da posição da cidade, e um esquema do sítio, 

partindo para a análise das maiores linhas de crescimento da aglomeração. Parece 

transmitir a ideia de «nodalidade», cara aos seus mestres. Terá nova redação destinada 

ao XVI Congresso (de Lisboa, 1949) que ficará inédita (o autor dinamizou uma visita à 

cidade, referindo-a nas suas Memórias), e em 1994 é apresentado com notas de 1963. É 

o segundo artigo que escreve em língua estrangeira, após uma comunicação sobre o 

povoamento rural em Portugal apresentada ao XV Congresso Internacional de 

Geografia (Amesterdão, 1938). Parece ter por base observações recolhidas num artigo 

que se manterá também inédito até 1994.  

Trata-se de um texto em que o autor aplica à capital portuguesa o método 

clássico de estudo em Geografia urbana que aperfeiçoara em França. É uma 

comunicação sobre as características geográficas da cidade de Lisboa: o seu sítio e a sua 

evolução histórica. Recorre amiúde à Geografia física enquanto fator explicativo dos 

fenómenos. Compara esta urbe a Constantinopla e a Roma, enquadra-a na rede urbana 

nacional (faz referência ao Porto, Setúbal e Coimbra) e insere-a na família de cidades 

                                                             
89 Ribeiro (1938). Por ser o melhor exemplo de uma forma de fazer Geografia urbana em que o 

desenvolvimento da cidade surge como resultado das condições físicas do sítio e o primeiro que Ribeiro 

publica sobre esse domínio, é apresentada uma tradução em anexo, já que a História da Ciência pode 

também ser útil, facilitando o acesso a textos de valor didático e histórico (v. anexo 1). 

90 Em correspondência com Leite de Vasconcelos, Ribeiro dá conta da ocorrência transmitindo a sua 

satisfação pelo próprio sucesso: «Fiz também aqui uma conferência «Le Cadre Géographique et 

L´Evolution de Lisbonne» que me deu muito trabalho a preparar e que saiu, felizmente, à minha 

vontade.» Alegria, Daveau e Garcia ( 2011), Carta 67 p. 122. 
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mediterrâneas: «Lisboa é pois o último exemplo ocidental de um sítio mediterrâneo 

típico (…)»
91

.  

Os carateres distintivos da morfologia urbana lisboeta ficam definidos: «(…)uma 

penetração da vida rural mesmo no coração da cidade e de um imbricamento de aspetos 

urbanos e campestres na periferia(…)»
92

. E quanto às praças: «(…)as duas grandes 

praças do século XV: a Praça do Comércio, que se abre para o Tejo como uma espécie 

de entrada simbólica de Lisboa, e o Rossio, verdadeiro cruzamento urbano situado mais 

no interior(…)»
93

 e «Entre as duas praças, no fundo plano do vale, desenvolve-se o 

plano pombalino, ortogonal, de uma regularidade monótona, que substitui as velhas ruas 

tortuosas.»
94

 

A formação histórica do autor transparece no relevo que dá a esta disciplina na 

explicação de algo que marca a cidade, o fato de exercer a função de capital do império 

ultramarino mais antigo da Europa. É interessante notar como os bairros do Alto do 

Pina e do Alto de S. João são referidos como bairros novos. Escrevendo para um 

público maioritariamente desconhecedor da cidade prefere também utilizar as 

designações toponímicas oficiais e não as populares que preferia: designa a Praça do 

Comércio pelo seu nome oficial em detrimento da expressão «Terreiro do Paço» sua 

favorita
95

. 

                                                             
91 No original: «Lisbonne est donc le dernier exemple ocidental d’un site méditerranéen typique.» De 

forma a permitir uma mais fácil consulta dos textos e homogeneização do critério entre textos publicados 

e «inéditos» optou-se por indicar nas referências bibliográficas desta dissertação as páginas 

correspondentes ao tomo V de Opúsculos Geográficos em vez dos da publicação original. Opção 

metodológica discutível como todas, afigura-se outrossim como a melhor forma de divulgar o trabalho de 

Ribeiro, até porque os textos das publicações originais não diferem muito dos publicados aí. A situação 

particular do artigo «Lisboa e o Tejo» é abordada oportunamente. Optou-se por realizar as citações deste 

artigo específico em português, de modo a uniformizá-las com as dos restantes textos. A versão original é 

transcrita em nota de rodapé. Ribeiro (1994-c), p. 29. 

92 No original: «(…) une pénétration de la de la vie rurale au coer même de la cité et d’un enchevêtrement 

d’ aspects urbains et campagnards à la péripherie…». Ribeiro (1994-c), p. 32. 

93 No original: (…) les deux grandes places du XV éme siècle (…): la Place du Commerce, que s’ouvre 

vers le Tage comme une sorte d’entrée symbolique de Lisbonne, et le Rossio, véritable Carrefour Urbain 

situe plus à líntérieur (…)». Ribeiro (1994-c), p. 33. 

94 No original: «Entre les deux places, sur le fond plat de la vallée, se développe le plan pombalien, en 

damier, d’une régularité monotone, qui à remplacé les vieilles ruelles tortueuses.» Ribeiro (1994-c), p. 34. 

95 Para se ficar com uma ordem de grandeza há a notar que ao longo da sua produção de olisipografia 

usará a designação «Praça do Comércio» 4 vezes e a expressão «Terreiro do Paço» 23. 
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Este texto é produzido em França por um jovem doutorado em formação com os 

mais reputados geógrafos da altura, numa estada que se inicia em 1937 e durará até 

breves semanas antes da ocupação de Paris pelos nazis. Trata-se de um período intenso 

na vida do autor em que se desloca entre França e Portugal, publicando, organizando 

conferências e lecionando Estudos Portugueses
96

. Terá aproveitado para conhecer 

diversos campos de saber próximos da Geografia e divulgar o seu país de origem.   

O segundo trabalho publicado sobre Lisboa enquadra-se na inauguração da 

Cadeira de Estudos Olisiponenses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

em 1945 (tema abordado mais à frente). Orlando Ribeiro será o seu primeiro 

responsável e apresenta o texto como lição inaugural. Trata-se de «Evolução e 

Perspetivas dos Estudos Olisiponenses»
97

. É acompanhado de um mapa da cidade 

baseado nas cartas militares correspondentes, passando a noção da sua dimensão e das 

áreas de maior dinamismo urbano na época. 

Proferida no salão da Câmara Municipal de Lisboa a 25 de Outubro de 1945, a 

conferência sintetiza a história dos Estudos Olisiponenses, desde o século XVI e sugere 

um programa de investigação e ensino para a disciplina que então se iniciava. Volta a 

comparar Lisboa com Roma e Constantinopla, dando conta do crescimento da urbe e 

seus fatores, bem como das maiores alterações da cidade. Dá conta do seu conceito de 

cidade e forma de a encarar «(…)concebendo a cidade como um organismo vivo e não 

como um passado morto(…)»
98

.  

O geógrafo reflete sobre a definição deste fenómeno de construção humana que 

é influenciado pela natureza «(…)que é uma cidade? É uma forte marca de presença 

humana na natureza, que tantas vezes subverte mas que, apesar de tudo, a rodeia e está 

presente, com as suas condições favoráveis, os seus obstáculos, estímulos ou restrições. 

É uma aglomeração de gente que se comprime em espaço exíguo(…)»
99

. É também 

                                                             
96 Garcia (1998) define 6 fases na vida científica de Orlando Ribeiro: Lisboa (1921-1936) Escolas e 

mestres; Paris (1937-1940) formação geográfica; Portugal-Espanha (1941-1949) a Escola de Geografia de 

Lisboa; Ultramar português (1950-1965) Encontro de Culturas; Portugal (1966-1980) magistério e 

investigação; Vale de Lobos (1981-1997) Reconhecimento e retiro. Os dados biográficos sobre o 

Geógrafo são retirados deste artigo e de Daveau (2008). 

97 Ribeiro (1945). 

98 Ribeiro (1994-d), p. 52. 

99 Ribeiro (1994-d), p. 46. 
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«uma obra humana levantada de um pedaço de Terra.»
100

 Mas que deve ser encarada, 

sobretudo, como resultante de uma evolução de uma civilização no tempo. «A capital de 

um país europeu é, sem dúvida, um produto da História»
101

 e esse é o contexto para 

Lisboa.  

Reconhece igualmente que as cidades são os pontos mais dinâmicos do território 

e refletem transformações que então se acentuavam: «a cidade é uma forma da 

civilização moderna, qualquer coisa que contrasta, pelo pulsar acelerado da vida, pela 

importância da técnica, da energia consumida, da circulação mecânica pelo espírito 

ansiosamente atento ao rumor de todas as novidades, com a imobilidade rotineira das 

velhas civilizações rurais.»
102

 

«O Território de Lisboa»
103

 enquadra-se nas Publicações comemorativas do 8.° 

Centenário da tomada de Lisboa aos Moiros (2 volumes, 1947), aparecendo nas 

primeiras páginas do 1.° volume. É acompanhado de um mapa geológico do território 

de Lisboa, com a cartografia dos «Grupos Populacionais do Período da Pedra Lascada», 

já que a introdução de cariz geomorfológico dava lugar à abordagem dos primeiros 

vestígios humanos.  

O autor dá conta das linhas essenciais do relevo da área de Lisboa (topografia e 

geologia). Abarca de forma sintética o ««assento» da cidade das sete colinas»
104

: 

Monsanto, o vale de Alcântara, o planalto de Lisboa e a costeira de Loures, os vales do 

Tejo e seus afluentes. Trata-se de um texto em que se dá particular importância aos 

aspetos de Geografia física, em que os bairros ou locais da cidade são relacionados com 

as formas do terreno (topografia) e principais linhas de circulação: «Certos bairros ou 

sítios da cidade (…) estão ligados às formas do terreno. Entre o vale de Alcântara e o da 

Rua de São Bento fica a Estrela; entre este e o da baixa, o Bairro Alto. O vale da Baixa 

(…) enquadra nos dois ramos (Avenida da Liberdade e Rua da Palma-Avenida de 

                                                             
100 Ribeiro (1994-d), p. 49. 

101 Ribeiro (1994-d), p. 46. 

102 Ribeiro (1994-d), p. 46 No texto dá igualmente conta da sua liberdade de pensamento criticando o 

livro em que se inserirá o seu trabalho seguinte: «(…) não satisfaz as modernas exigências da História 

urbana.» Ribeiro (1994-d), p. 45, nota de rodapé nº 4. 

103 Ribeiro (1947). 

104 Ribeiro (1994-e), p. 61. 
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Almirante Reis) a colina de Santana. (…) as Avenidas Novas desenvolvem a sua planta 

geométrica na superfície lisa do planalto.»
105

 

Os dois últimos trabalhos são escritos pelo já catedrático da Universidade de 

Lisboa, professor de Ciências Geográficas, fundador do Centro de Estudos Geográficos 

e que se abalançava a organizar um congresso internacional e formar Escola, com 

provas dadas no estrangeiro e numerosos artigos publicados. Possuía ainda o 

beneplácito de figuras importantes da ciência e da olisipografia (Celestino da Costa foi 

um dos presidentes dos «Amigos de Lisboa») tendo aproveitado para criticar uma certa 

forma de fazer Ciência. No penúltimo parágrafo do texto de 1945, («Evolução e 

Perspetivas…») dispara sobre determinado historicismo que dominava a cultura 

portuguesa) e simultaneamente apelar a um maior aproveitamento daquilo que era 

produzido pelos académicos. Na sessão em que seria ouvido por pessoas ocupando 

importantes cargos políticos e académicos afirmara: «Destina-se esta cadeira de estudos 

olisiponenses a ministrar um ensino desinteressado, e o fim principal a que visa é a 

cultura dos temas de Lisboa. Mas desinteressado não significa inútil, nem cultura 

afastamento da realidade (…). Desejaria por isso que as aulas (…) pudessem também 

servir a cidade e os seus problemas.»
106

 

Em 1955 intervém na imprensa com o texto «Em torno da estrutura de 

Lisboa»
107

. A versão original será acrescida de notas, em 1963. Traça a história de 

Lisboa e da sua evolução, desde o «sítio bem singular»
108

, às diversas fases de 

expansão, sofrendo os efeitos da imbricação do urbano e do rural. Resume as alterações 

das relações entre a cidade e o rio e a expansão para o interior planáltico. Apela à 

manutenção do património citadino: «Cada traço de uma época da sua longa história 

merece ser conservado como uma peça preciosa do seu tesouro espiritual.»
109

. Dando 

conta da sua visão humanista da cidade defende que não se cortem árvores da Avenida 

da Liberdade que deverá manter «o carácter de lugar de espairecer»
110

. Reflete ainda 

sobre o impacto que a abertura da rede de metropolitano (seria inaugurada em 1959) 

terá sobre a estrutura da cidade, que deverá manter o seu «carácter». Nas notas, 

                                                             
105 Ribeiro (1994-e), p. 63 

106 Ribeiro (1994-d), p. 52. 

107 Ribeiro (1955-a). 

108 Ribeiro (1994-f), p. 65. 

109 Ribeiro (1994-f), p. 68. 

110 Ribeiro (1994-f), p. 67. 
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acrescentadas em 1963, aproveitará para lamentar o facto de não ter sido escutado e as 

transformações operadas nesta artéria lisboeta terem resultado «(…) numa mistura 

heteróclita de prédios conservados e de modernos monstros de cimento armado, nada 

restando da sua digna harmonia.»
111

. Lastimará também, no mesmo ponto, o facto de os 

«Estudos Olisiponenses» não terem sido bem aproveitados. 

O geógrafo era já academicamente muito respeitado, tendo mais de uma centena 

de trabalhos publicados, e internacionalmente consagrado (era já vice-presidente da 

União Geográfica Internacional) acumulando viagens e observações. Neste texto 

estabelece comparações entre Lisboa e a cidade do Rio de Janeiro. Destinando-se ao 

público muito alargado de um dos diários da capital, o texto é uma síntese acessível da 

imagem que Ribeiro tinha da cidade e da forma como, a seu ver, esta deveria evoluir. 

«Lisboa e o Tejo. (Fragmento de um livro em preparação sobre Lisboa)» 

(1986)
112

, possui um mapa de localização centrado sobre o estuário do Tejo com uma 

janela que foca a extensão da cidade e a sua frente ribeirinha, transmitindo a relação 

entre o rio e a urbe
113

. É o último dos textos publicados de forma «avulsa». 

Posteriormente, será incluído noutro texto inserto no volume dos Opúsculos 

Geográficos dedicado à Geografia urbana.  

Em poucas páginas procura caraterizar o estuário do Tejo e algumas das suas 

influências sobre a vida da cidade, «(…)desempenha, na vida da cidade papel do maior 

relevo: acesso fácil, abrigo e bons fundos, regularizador das marés, constitui um 

excelente porto natural(…)»
114

. Disserta depois sobre a ocupação do espaço ribeirinho 

na segunda metade do século XIX e suas consequências na expansão e modo de vida da 

população, destacando as «febres do aterro». 

Ribeiro estava já jubilado, vendo a sua obra ser reconhecida e reeditada, 

recebendo as honras devidas a uma vida dedicada ao trabalho científico. Publicava 

menos mas refletia muito sobre a história e epistemologia da sua disciplina. O texto 

«Lisboa e o Tejo» enquadra-se no jubileu de uma instituição, o Grupo Amigos de 

Lisboa, com a qual tinha relações afetivas, abrindo um volume comemorativo. Destina-

se a um público e um momento específicos e é por isso muito sintético. No título revela-

                                                             
111 Ribeiro (1994-f), p. 69 (nota de rodapé nº 4). 

112 Ribeiro (1986-b). 

113 Ribeiro (1994-i), 111-127. O texto sobre o Tejo surge nas páginas 114-119 (excluídos os dois 

parágrafos sobre «Os barcos para a outra banda»). Nas citações realizadas dar-se-á conta deste fato. 

114 Ribeiro (1994-i), p. 116. 
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se mais uma caraterística da personalidade do Professor: mantém o objetivo de escrever 

uma obra dedicada à sua cidade natal apesar da própria esperança de vida (e saúde) 

tornarem o projeto muito difícil. Pode também questionar-se, como já não vivia nem 

trabalhava na cidade, até que ponto ainda a conhecia realmente e se o conteúdo do texto 

não releva dessa circunstância.  

Os restantes artigos que o cientista escreveu sobre Lisboa, ficaram inéditos até 

muito tarde e só foram coligidos num dos volumes de Opúsculos Geográficos, 

organizado por Suzanne Daveau, publicado em 1994
115

. São apenas quatro textos que 

sofreram alterações ao longo do tempo: Ribeiro preparara em 1963 a edição de um 

volume de Ensaios de Geografia Humana e Regional consagrado às cidades que não se 

concretizará, além de um volume de Estudos Sobre Lisboa que se manterá como 

projeto. Também daí decorre a existência das notas de rodapé em alguns dos textos já 

abordados. A organizadora do volume terá sempre o cuidado de dar conta deste 

processo de elaboração da prosa. 

O fato destes textos geralmente não apresentarem gravuras, mapas, gráficos ou 

tabelas é um indício da sua falta de acabamento já que desde cedo o geógrafo dá conta 

da importância da imagem nos estudos da sua disciplina. Desta forma, para os 

enquadrar na produção de Geografia urbana do autor seguem-se as informações de 

Suzanne Daveau (fornecidas pelo autor) e buscam-se nos textos pistas que permitam 

uma datação aproximada. 

«O Crescimento de Lisboa»
116

 foi redigido em Dezembro de 1935. Retomado 

em 1963 e revisto e preparado por Júlia Galego (não há nota de alterações do conteúdo) 

para a edição de Estudos Sobre Lisboa. Apresenta uma tabela com a evolução da 

população em três freguesias da cidade entre o século XVI e 1925. 

A partir do crescimento espacial e evolução da população, Ribeiro analisa a 

paisagem urbana e procura as causas das suas caraterísticas no sítio e posição da cidade 

bem como na Geografia física e na História. Não lhe escapa o facto de, enquanto as 

freguesias que constituíam a parte mais antiga da cidade estarem a perder população, 

esta aumentar nas áreas periféricas. A tendência para a captação, por parte da cidade, de 

lugares na sua órbita (Benfica) é também assinalada, bem como os seus principais eixos 

de expansão. O autor dá conta do efeito do veraneio, desenvolvimento dos transportes e 

                                                             
115 Ribeiro (1994-a). Este volume possui uma «Nota introdutória» de Suzanne Daveau, pp. 7-10. 

116 Ribeiro (1994-b). 
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indústria no fecho de um ciclo histórico de evolução lenta e manutenção de traços 

caraterísticos. Define os aspetos específicos do desenvolvimento da cidade e os seus 

fatores, ensaiando o método da Geografia humana baseada na observação. Conclui que 

o crescimento da cidade se revela através do aspeto demográfico (crescimento da 

população) e do aspeto geográfico, o «(…)alargamento da área urbana e consequentes 

modificações da sua paisagem periférica(…)»
117

 que traduz «sobre o solo» o aspeto 

demográfico. 

O texto é escrito por um jovem professor do ensino particular de 25 anos que 

preparava o doutoramento e começava a refletir cientificamente sobre o espaço que o 

cercava e conhecia desde a infância, sendo por isso familiar e bem dominado, podendo 

ser estudado em qualquer altura disponível
118

. O texto tem especial importância na 

evolução do seu pensamento já que é elaborado antes da sua estada em França, 

permitindo aferir a sua ideia de Geografia em meados da década de 1930. A sua 

conceção da disciplina era já clara: «(…)todo o estudo geográfico (…) visa a 

interpretação das formas e do mecanismo da paisagem(…)»
119

. Permite também 

reconhecer traços da sua personalidade científica: «Estas notas são uma modesta 

tentativa de aplicação dos métodos da Geografia humana ao estudo de alguns aspetos da 

vida de Lisboa.»
120

. O geógrafo encara a ciência como algo que vai sendo construído a 

partir de múltiplas contribuições, «(…)estas notas são uma contribuição (…) para o 

conhecimento da paisagem da cidade e dos seus arredores: o autor ficaria satisfeito se 

elas dessem a alguém a sugestão de novos estudos sobre Lisboa.»
121

 

As ideias e observações aí expostas parecem ter sido usadas no artigo de 1938, já 

abordado, que divulga as características geográficas da cidade de Lisboa: caracteriza o 

seu «núcleo», a colina do Castelo (que será no texto posterior o «sítio»), e a sua 

evolução histórica. Apesar de não realizar comparações com outras urbes nem 

enquadrar a capital numa família urbana ou na rede nacional, recorre amiúde à 

Geografia física e à História enquanto fatores explicativos, procurando captar os 

                                                             
117 Ribeiro (1994-b) p. 27. 

118 A partir da Páscoa de 1934 percorre sistematicamente o país, especialmente nas férias escolares com a 

bolsa de viagem obtida da Junta de Educação Nacional. Informação colhida em Alegria, Daveau e Garcia 

(2011), pp. 21-23. 

119 Ribeiro (1994-b), p. 27. 

120 Ribeiro (1994-b), p. 26. 

121 Ribeiro (1994-b), p. 27. 
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fenómenos de continuidade existentes na cidade, que lhe dão carácter. Refere já os 

bairros do Alto do Pina e do Alto de S. João como bairros novos e usa expressões 

similares para caraterizar o sítio (a «colina bem defendida» passa a «relevo fácil de 

defender»); a evolução da população (usando os mesmos indicadores, a população 

absoluta, e dados, que atualiza no segundo texto com os valores de 1930) e seus 

diferentes ritmos espaciais de crescimento. Sublinha ainda o fator distintivo da cidade: 

«os vales ficaram com a sua fisionomia mista, penetrando com eles o campo na área 

urbana.»
122

, que transforma depois em «uma penetração da vida rural mesmo no coração 

da cidade e de um imbricamento de aspetos urbanos e campestres na periferia»
123

. 

Também as referências à toponímia da cidade do texto posterior decalcam (com uma 

exceção) as do primeiro.  

«Le Site et la Croissance de Lisbonne» é um texto de menor dimensão tendo um 

tema mais restrito e dirigindo-se a um público específico, mas as observações iniciais 

parecem ser usadas e aperfeiçoadas com o aprendido em França, permitindo a redação 

do primeiro escrito oficial de Geografia urbana do lisboeta. O método é aprimorado, os 

conceitos refinados e a abordagem sistematizada com os mestres franceses, cujo peso na 

sua formação fica patente nesta breve comparação entre os trabalhos. 

O próprio reconhecerá a importância do texto de 1935, colocando-o no seu 

tempo: «Os passeios por Lisboa e arredores, confrontados com textos de alguns 

cronistas da capital, deram matéria para o primeiro trabalho onde há alguma coisa de 

pessoal, desde a observação à elaboração. O leitor que passar os olhos por o 

Crescimento de Lisboa tenha em conta que foi escrito há cinquenta anos e possui hoje a 

curiosidade de descrever como atuais coisas sumidas nas maiores transformações 

porque a cidade passou.»
124

 

No período inicial da sua atividade científica, Orlando Ribeiro foi influenciado 

por Leite de Vasconcelos, não apenas na aprendizagem prática do manejo dos verbetes e 

na elaboração de índices e notícias, mas na própria conceção da disciplina que tinha 

escolhido como se vê nos seus escritos memorialísticos. A Geografia humana como 

Orlando Ribeiro a entende, neste primeiros anos de reflexão, bem longe de ser uma 

parte de um todo é «o estudo das relações dos grupos humanos com o ambiente físico, 

                                                             
122 Ribeiro (1994-b), p. 16. 

123 No original: «(…) une pénétration de la de la vie rurale au coer même de la cité et d’un 

enchevêtrement d’ aspects urbains et campagnards à la péripherie (…)». Ribeiro (1994-c), p. 32. 

124 Ribeiro (2003), p. 80. 
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tem como base a expressão dessas relações nos aspetos da paisagem (…) a Geografia é 

uma ciência da Terra.» A bipartição em Geografia física e humana foi uma adaptação à 

organização de fato da Geografia encontrada em Paris e não uma escolha pessoal
125

.  

Daí uma visão de Geografia urbana imbricando fenómenos naturais e humanos, 

descrevendo caraterísticas que começavam a desaparecer: «a atividade construtiva tende 

a eliminar, e tem eliminado, os antigos elementos campestres»
126

 ficando o que era 

então designado popularmente como «terras». Fatos importantes de referir pois «(…)os 

novos vazios (…) marcam fases do crescimento de Lisboa»
127

. 

O crescimento da urbe fazia regredir a ocupação agrícola: «Mas onde calha, a 

fábrica e a quinta coexistem lado a lado: a atividade industrial não matou a cultura da 

terra, que é uma característica dos arrabaldes de Lisboa(…)»
128

. E sobre as atividades 

tradicionais, relacionadas então especialmente com a agricultura: «Os moinhos têm 

recuado ante a ameaça da fábrica de moagem (…) Alguns levantam-se na própria 

cidade, nos altos bem lavados de ares.»
129

 E a extração: «(…)as explorações industriais 

(…) quase se podem resumir à extração de materiais de construção.»
130

 ou as 

«(…)aplicações industriais: olaria, fabrico de telha e de tijolo, modelação.»
131

 Outro 

traço captado é o efeito dos transportes, então ainda de fraco pendor motorizado: «A 

linha [dos elétricos] vem assim acorrentar aos destinos de Lisboa as povoações dos 

arredores (…) [e] (…) à medida que a cidade cresce, afastam-se dela os lugares 

preferidos de veraneio.»
132

 

O pano de fundo dos cerca de 40 trabalhos publicados por Orlando Ribeiro até 

1940 é a construção e defesa de uma Geografia que, de Geografia humana, por oposição 

a uma herdada Geografia geral de pendor naturalista passará a Geografia regional (a 

clássica francesa das monografias), face da própria Geografia
133

. A unidade da 

disciplina é defendida de forma quase militante. Este texto surge como um exemplo 

relativo à Geografia urbana. 

                                                             
125 Alegria, Daveau e Garcia, (2011), p.23. 

126 Ribeiro (1994-b), p. 15. 

127 Ribeiro (1994-b), p.20. 

128 Ribeiro (1994-b), p.21. 

129 Ribeiro (1994-b), p.24. 

130 Ribeiro (1994-b), p.25. 

131 Ibid. 

132 Ribeiro (1994-b), p.19-20. 

133 Alegria, Daveau e Garcia (2011), p. 36. 
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A comparação com o texto de 1938 permite aferir a importância de Leite 

Vasconcelos na sua formação inicial e suas primeiras leituras (que não indica) e o 

resultado da aprendizagem em França. As referências que faz aos mapas de isócronas e 

isótimas, à segregação social dos espaços urbanos e que jamais aprofundará nos escritos 

sobre Lisboa podem também significar o quanto esta formação marcou a sua forma de 

conceber a Geografia em geral e a Geografia urbana, em particular, de forma unificada e 

integradora. 

Também realça a sua forma de encarar a Geografia e a Ciência (também a 

Universidade?) que são bastante precoces: pensa a disciplina como o estudo das 

relações entre a natureza e o Homem e sobreleva a observação pessoal. Havia então 

uma forte discussão no âmbito académico sobre qual o papel da Universidade e dos seus 

professores, erudição ou reflexão pessoal. Deveria a investigação ser acrescida do 

ensino ou separada? Ribeiro dará conta de que ambas devem andar lado a lado 
134

. Por 

último, permite fazer alguma luz sobre o seu processo de produção científica. Parece 

acumular escritos sobre leituras, observações e reflexões que depois vai aperfeiçoando 

até publicar ou deixar tudo pronto para este último passo. Este ponto é importante para 

sustentar observações que se farão sobre os textos posteriores. 

«Lisboa, Génese de uma Capital»
135

 é o seu artigo de Olisipografia mais 

extenso. A referência ao Arco do Marquês de Alegrete «há pouco demolido» permite 

datar o processo de redação do texto como tendo mediado entre finais da década de 

1940 (este monumento foi demolido em 1946
136

), e meados da de 1960, ano da 

inauguração de Brasília, pelo uso das expressões «Pretende-se assim afirmar que o 

Brasil não é mais um estado constituído ao longo do litoral, porque a estrada e a aviação 

permitem e impulsionam outra estrutura. [e] (…) a sua recente capital enfeixa e estimula 

uma rede de novas relações.»
137

 É impressionante no texto não só a sua capacidade de 

pintar os modos de vida mas também o seu conhecimento da Lisboa pré-Pombalina. 

                                                             
134 Orlando Ribeiro defenderá esta perspetiva ao longo da sua carreira. A título exemplificativo fica o 

título de um artigo escrito para um jornal e publicado posteriormente: Ribeiro, Orlando (1964) «O 

Professor: um investigador que ensina» in Ribeiro, Orlando Problemas da Universidade Lisboa, Livraria 

Sá da Costa Editora, 90-93. 

135 Ribeiro (1994-g). 

136 Informação colhida em http://toponimia.cm-lisboa.pt/  , sítio da Internet relativo à toponímia da cidade 

organizado pela respetiva Câmara Municipal (consultado em Abril de 2012). 

137 Ribeiro (1994-g), p. 71. 

http://toponimia.cm-lisboa.pt/pls/htmldb/f?p=106:1:3935297558502116::NO::P1_TOP_ID:2530:#ancora
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Visa explicar a hegemonia de Lisboa na vida do País, daí as referências ao Brasil e a 

Brasília «Um país novo ajudará a melhor compreender a diferença entre 

desenvolvimento espontâneo e fundação intencional.»
138  

Ribeiro explica a fixação do poder político e desenvolvimento da urbe até ao 

século XVII recorrendo sobretudo à sua história que classifica como fator explicativo 

primordial apesar de partir da oposição com o campo: «Uma cidade é sempre um 

produto da História, quer resulte de uma evolução sensível e de certo modo espontânea, 

quer dum ato de vontade humana, quando tal ou tal aglomeração humana é escolhida 

para desempenhar determinadas funções elevadas, ou quando se cria do nada para esse 

mesmo fim.»
139

 

Carateriza as várias fases de crescimento da cidade a nível espacial e 

populacional, destacando o final da Reconquista como ponto marcante da hegemonia da 

cidade sobre o País
140

 e o papel dos Descobrimentos na fixação dos carateres perenes da 

morfologia: Terreiro do Paço, Rossio, Baixa (pré-terramoto) e Bairros Altos. É nesta 

fase que «A função de centro de tráfico marítimo mundial fica definitivamente 

adquirida para Lisboa e, com ela, a de capital do Estado, de sede principal da corte, da 

administração da vida política e cultural do país(…)»
141

. 

 Atenta nas funções urbanas que relaciona com a toponímia e descreve a vida da 

cidade ao longo do tempo. Emprega pela primeira vez nos textos sobre Lisboa a 

expressão «área de influência urbana» que se fazia sentir a nível internacional e 

nacional: «Como capital política e administrativa, como centro de ideias e de vida 

social, pelo prestígio da sua grandeza e pelo volume das riquezas que nela se 

acumulavam, a influência de Lisboa estendia-se a todo o país; como porto tanto se abria 

aos oceanos sulcados regularmente pela navegação portuguesa como ao fluxo de 

circulação do Mar do Norte e do Mediterrâneo. No século XVI Lisboa transformara-se 

no maior nó de relações marítimas do mundo.»
142

 Estabelece comparações com cidades 

de variados pontos do globo: Beira (Moçambique), Londres (Reino Unido) e 

                                                             
138 Ribeiro (1994-g), p. 71. 

139 Ibid. 

140 «Com a ocupação do Algarve (…) Lisboa passa a ser a sua principal aglomeração.» Ribeiro (1994-g), 

p. 75. 

141 Ribeiro (1994-g), p. 77. 

142 Ribeiro (1994-g) p. 98-99. 
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especialmente espanholas (Madrid e Sevilha, mas também Vigo e Cádis) e algumas 

nacionais.  

Preocupa-se igualmente em dar conta do traço que considera mais marcante da 

urbe, a imbricação do campo na cidade, fato que se manteve no tempo: «Esta imagem 

fixada com rigor pelos cronistas do tempo, persistiu até às últimas transformações da 

capital e constitui um dos traços mais caraterísticos da sua fisionomia.»
143

 É esta 

continuidade dos fenómenos que o geógrafo se preocupa em captar, recorrendo portanto 

a uma abordagem historicista - «Porque a História é o decurso humano no tempo, tanto 

o que provém dele como o que o anuncia: o transato gera o atual, como o atual se fará 

histórico.»
144

 - e ideográfica: Lisboa por contraponto a Madrid «(…)é uma capital 

única, concentrando todas as funções no mesmo lugar.»
145

 

O texto foi escrito por um geógrafo de formação consolidada que cultivava os 

temas olisiponenses de forma gradual e pode ter sido usado, em parte, na sua atividade 

letiva no curso de Estudos Olisiponenses que lecionou várias vezes ou sido escrito com 

essa finalidade. De resto, dois dos textos já abordados foram produzidos nesse quadro. 

Reflete a influência da École des Annales e do seu pensamento historiográfico de 

longue durée, marcante no período em que permaneceu em França.  

Também se pode aventar que Ribeiro procura consolidar um tipo de abordagem 

que no pós-guerra começaria a ser substituído por outro metodológica e 

epistemologicamente diferente que se desenvolvera nos países anglo-saxónicos, nas 

décadas de 1950 e 1960. Tal pode ser sugerido pelo grande peso que o autor dá aos 

fatores sítio e, especialmente, posição: reforça e exemplifica a importância dos fatores 

explicativos tradicionais, especialmente a História, na evolução da cidade, as funções 

desta e sua influência. A referência que faz a «área de influência» logo ao abrir o escrito 

parece dar peso a esta hipótese, bem como a sua produção de Geografia urbana já 

abordada. 

«Lisboa, a cidade e a região»
146

 é um texto destinado ao Plano Diretor da Região 

de Lisboa de 1964. Enquadra-se na dinâmica de realização de um documento de 

referência para uma região, que crescia de forma desordenada devido à dinâmica 

populacional e económica dos anos 1950/1960. Procuravam-se identificar tendências de 

                                                             
143 Ribeiro (1994-g), p. 102. 

144 Ribeiro (1994-g), p. 72. 

145 Ribeiro (1994-g), p. 95. 

146 Ribeiro (1994-h), 103-109. 
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desenvolvimento territorial e definir linhas gerais de organização do território. Para 

dirigir os trabalhos foi designado o engenheiro Manuel Rezende. Era apoiado por uma 

comissão empossada em 1960 da qual Orlando Ribeiro fez parte como consultor na área 

da Geografia. O texto terá sido redigido por essa altura. Apresentado no anteplano de 

1964 apenas seria concluído em 1966.  

Em oito pontos, Ribeiro carateriza a evolução da cidade e da sua região ao longo 

do tempo refletindo sobre os fatores mais decisivos dessa evolução enquanto ensaia 

comparações com outras urbes, seu método favorito. Chama a atenção para a 

descaraterização do centro da cidade: «A valorização dos terrenos no centro da cidade, 

as inconsideradas demolições que aí se têm permitido e a desenfreada especulação a que 

está sujeita(…)»
147

 e o desordenamento da área em torno ocupada por uma «(…) cintura 

de dormitórios (…)»
148

, vítima da «(…)proliferação desordenada das formações 

suburbanas (…)»
149

. Fato que se agravará com a construção da travessia do Tejo, 

decidida em 1958 e inaugurada em 1966: «A construção da ponte sobre o Tejo trará 

como consequência o extravasar de Lisboa para a Outra Banda (quase todas as cidades 

portuguesas na margem de rios têm subúrbio do lado oposto) e dará a Lisboa uma feição 

semelhante à do «grande Porto.»
150

 

Finaliza chamando a atenção para a necessidade de atentar ao crescimento 

acelerado da cidade e arredores - «(…) ignora-se como funciona esta enorme cabeça 

num corpo que o êxodo rural e a emigração enfraquecem, até onde vai a atração direta 

de Lisboa (…)»
151

 -, e no peso dos bairros de lata, criticando a definição oficial da 

região passando por cima de qualquer estudo. Metodologicamente sustenta a validade 

da prática clássica da Geografia - «observação e inquérito direto» - que não podem ser 

substituídos apenas por «(…) dados estatísticos (que valem o que valerem as cautelas da 

sua recolha)»
152

. Para Ribeiro, a exatidão é uma marca do pensamento científico não 

exclusiva do pensamento matemático. Surge no pensamento, condução do raciocínio e 

sua exigência, pelo que a quantificação não é indispensável. O geógrafo mantém a 

vontade de se ocupar pessoalmente dos trabalhos do Plano.  

                                                             
147 Ribeiro (1994-h), p. 107. 

148 Ribeiro (1994-h), p. 108. 

149 Ibid. 

150 Ibid. 

151 Ibid. 

152 Ribeiro (1994-h), p. 109. 
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Chamado a refletir sobre o ordenamento do território, defende a utilidade do 

método que sempre praticou para o «estudo puro», que considera um fim em si mesmo: 

«Observar o presente, colocando-o na perspetiva da sua linha de evolução, recorrendo 

ao passado sempre que ajude a compreender o atual e a prever o futuro, é a melhor 

forma de preparar o arranjo funcional desta área(…)»
153

. 

Ribeiro chama a atenção para problemas graves da região urbana, mantendo a 

sua prática científica e fazendo apelo à sua prática profissional e à reflexão. Recordará 

sobre essa sua participação que «Nas reuniões em que participei, encontrei, (…) atenção 

solícita e cortês a alguns dos meus reparos» 
154

 Mas, diz referindo-se a grandes 

indústrias poluentes, ao metropolitano que fixou os eixos de circulação da cidade e à 

ponte sobre o Tejo: «Qualquer plano está coartado (…) pelo condicionamento de tantas 

improvisações»
155

. 

 O último texto conhecido intitula-se «Fragmentos sobre Lisboa»
156

. Parte deste 

corresponde ao texto de 1986 já comentado. Com efeito, o artigo publicado no 

cinquentenário do «Grupo Amigos de Lisboa» corresponde a uma secção deste, com 

exceção dos parágrafos dedicados aos «barcos para a Outra Banda». Nesta dissertação 

foi abordado sempre separadamente. O texto corresponde a uma miscelânea de peças 

provavelmente escritas em momentos diferentes conforme a disponibilidade, inspiração 

ou necessidade do autor.  

É possível ensaiar uma datação destas reflexões recorrendo-se a expressões 

retiradas dos textos, como antes se fez, mas é impossível determinar em absoluto o 

momento da redação. Assim, Orlando Ribeiro, refere o «Palácio do Rei do Lixo», no 

concelho do Barreiro («Uma casa com torre, de aspeto pretensioso (…)»
157

) abandonada 

desde os 1970, mas não dá conta de qualquer degradação. Usa a expressão «(…) um 

projeto recente prevê o prolongamento da Avenida da Liberdade para Norte.»
158

 mas 

existiram vários pelo que não é significativo, poderá ser o de 1967 ou outros anteriores. 

Finalmente refere a demolição da Praça da Figueira e da sua ocupação por automóveis 

nos anos 1940. Sabe-se que orientou trabalhos de alunos sobre temas próximos, como o 

                                                             
153 Ibid. 

154 Ribeiro (2003), p. 132. 

155 Ibid. 

156 Ribeiro (1994-i), 111-127. 

157 Ribeiro (1994-i), p. 123. 

158 Ribeiro (1994-i), p. 125. 
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abastecimento de água à capital, mesmo no final do seu magistério. São indícios que 

não permitem conclusões seguras.     

Em «Fragmentos Sobre Lisboa» dá conta da convivência da população da cidade 

com os terramotos e seu grau de destruição, lamentando a falta de apreço que se tem 

pelos estudos realizados: «Raro será o habitante que se não tenha tomado de susto 

perante esta força súbita e imprevisível (…)»
159

. Compara os sítios de Lisboa e Setúbal 

atribuindo a diversos fatores naturais (menor dimensão do porto, existência de 

malária…) a secundarização do segundo face ao primeiro. Explora a imagem que 

autores estrangeiros dão de Lisboa no fim do século XVIII, dos problemas com lixo e 

esgotos e medidas tomadas para menorizar o seu impacto, lamentando que apesar de 

tudo «(…) é ainda ao Tejo que vão ter os despejos da cidade (…) matéria orgânica 

fertilizante e de água de rega com que, depois de convenientemente tratada, se podia 

racionalizar e incrementar a cultura hortícola dos arredores» 
160

. E do papel das hortas e 

jardins no desenvolvimento da urbe: «Foi à custa das hortas dos vazios internos e dos 

arredores que se construíram alguns edifícios extensos e se alargou a cidade (…) À 

medida que se alargava a cidade e desenvolvia o gosto das quintas, a especulação 

ganhava, tal como hoje, os terrenos dos arredores.»
161

.  

Conclui com os mercados da cidade veiculados a antigos terreiros, «lugares de 

espairecer», que desaparecem deixando na paisagem marcas das antigas funções mas 

«(…) nas proximidades [da Praça da Figueira] conserva-se ainda talvez a maior 

concentração de casas de pasto, pensões e hotéis modestos de Lisboa.»
162

 A praça será 

posteriormente aproveitada como um «(…) lugar de arrumação de automóveis no 

próprio centro da cidade»
163

.  

 Sabendo que Ribeiro, por palavras suas, escrevia «por desfastio» torna-se difícil 

enquadrar temporalmente esta produção. É muito provável que tenha tido momentos 

diferentes de construção, acompanhando as necessidades do professor, já que foca 

pontos sobre os quais incidiu o seu magistério de Estudos Olisiponenses, nos anos 1940 

e 1950, mas também outros. De qualquer modo dão conta da sua conceção unitária de 

Geografia, lendo a paisagem, imbricando fenómenos naturais e humanos, baseando-se 

                                                             
159 Ribeiro (1994-i), p. 111. 

160 Ribeiro (1994-i), p. 123. 
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162 Ribeiro (1994-i), p. 126. 

163 Ribeiro (1994-i), p. 127. 
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na História para explicar os fenómenos observáveis e dando sempre conta da sua visão 

da cidade como local de vivência. 

Os nove textos que se apresentaram são a produção de Orlando Ribeiro enquanto 

olisipógrafo. Procurou-se dar conta do momento, contexto e finalidade com que foram 

escritos. Daí releva a importância que a permanência em França teve sobre o jovem 

geógrafo português (a nível metodológico, conceptual e epistemológico), o fato de 

aproveitar as responsabilidades letivas para investigar, discutir com os seus pares e 

alunos, fazer novas observações e aprofundar a reflexão. Dão igualmente conta da sua 

coerência científica, visto que se manterá fiel ao seu método favorito: observação da 

paisagem, descrição, comparação e interpretação com base em trabalho de campo. 

Procura a sobreposição de várias culturas e o que delas se conserva, caraterística que vai 

ganhando peso na sua produção em detrimento da relação com os fatores naturais. 
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Capítulo II- Os estudos de Olisipografia 

Após a apresentação das obras de Orlando Ribeiro sobre Lisboa de forma 

individualizada, procuram-se agora, por um lado,  as principais fontes em que se baseou 

na elaboração desses estudos e, por outro, caraterizar a cidade a partir da análise de 

conteúdo dos textos. As fontes são variadas mas privilegiam as expectáveis em alguém 

formado em Ciências Históricas e Geográficas, que aprofunda a sua formação entre 

especialistas da mesma área e se preocupa em amadurecer o seu conhecimento em 

Geografia humana. 

Quanto à reconstrução da capital portuguesa através da análise de conteúdo dos 

textos
164

 do autor, ela enforma de reparos. Junta citações de textos produzidos com 

finalidades, para públicos e em momentos diferentes. Corre-se o risco de se ser acusado 

de descontextualizar o pensamento, mas as citações são feitas tão só para ilustrar a 

forma como Ribeiro via a cidade e a partir daí tentar fazer luz sobre a sua forma de 

praticar a Geografia no geral e este domínio urbano, em particular. A evolução do seu 

pensamento não é também esquecida. São estes os critérios de escolha das referências 

escolhidas. 

Pode-se objetar sobre a seleção dos temas para a caraterização da cidade, 

argumentando que não se segue o plano que o investigador delineou para a cadeira de 

Estudos Olissiponenses que regeu. Esta opção deveu-se ao facto de muitos dos assuntos 

aí referidos estarem pouco representados no conjunto dos textos e a disciplina ter 

funcionado pouco tempo, pelo que esse plano terá sido mais uma declaração de 

intenções do que propriamente um programa rígido. Por fim, o próprio Orlando Ribeiro 

não o seguir nos seus textos de olisipografia. 

O geógrafo não possuía receitas para as suas abordagens, sendo mesmo crítico 

dos modelos, mas nas cidades nacionais (Évora e Viseu) e estrangeiras (S. Paulo, 

Toledo e Veneza), que abordou de forma global dá destaque a seis pontos, como já se 

referiu: o sítio e a posição (optou-se por separá-los devido ao número de referências), 

onde fenómenos naturais, e famílias urbanas eram abordados; a evolução demográfica e 

a expansão territorial que transmitiam a sua visão sobre a população, o urbanismo e o 

crescimento espacial; a morfologia onde dissertava sobre os elementos morfológicos, a 

                                                             
164 Bardin (1995). Esta técnica corresponde a um instrumento de análise de comunicações que pode ser 

realizada de forma qualitativa (presença ou ausência de determinada caraterística) ou quantitativa 

(frequência com que ela surge no objeto de análise). Ocorre sempre o perigo de existir uma interpretação 

incorreta da mensagem transmitida 
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arquitetura e os monumentos mais marcantes; as funções da cidade; a vida de relação, 

onde contemplava os transportes, as relações da cidade com o campo, as relações com 

os arrabaldes, a atração da cidade e a circulação; e a originalidade da cidade, o que a 

tornava única e lhe dava caráter próprio, segundo na sua visão. 

 

1- As Fontes e os seus autores 

Para selecionar os trabalhos que mais marcaram a olisipografia do autor 

procedeu-se ao levantamento das referências que faz tanto no corpo dos textos como nas 

respetivas notas de rodapé. A maior dificuldade é o fato do estilo do geógrafo ser fluído, 

pelo que raramente, realiza referências bibliográficas completas ou segue um estilo 

padronizado. Cita muitas vezes apenas o autor ou o título do trabalho, não dando conta 

de outros elementos.  

As distintas fontes podem ser classificadas em três tipos: formais diretas, 

trabalhos ou autores referidos e citados; formais indiretas, trabalhos que constam da sua 

biblioteca, elaborados por pessoas que conhecia e cientificamente reconhecia e, 

finalmente, informais, provenientes de pessoas com quem conviveu científica e 

pessoalmente (professores, investigadores e colegas).  

Com base nas referências insertas nos textos procurou-se estabelecer a lista dos 

autores e das obras a que recorre e a importância que tiveram na produção científica a 

partir do número de textos em que foram citados. Trata-se de um restrito número de 

autores pois Ribeiro afirmava que livros «havia de ler apenas os bons» assentando a 

maioria do seu trabalho na observação e reflexão pessoais. O geógrafo usa cartografia, 

relatos de viajantes, textos históricos de humanistas do Renascimento, trabalhos de 

geólogos, olisipógrafos e corógrafos. Recorre também a citações literárias e de cronistas 

medievais e modernos.  

Inventariam-se em seguida os autores e obras usados, procurando-se caraterizá-

los sumariamente. O facto de existirem na biblioteca do geógrafo dá-lhes maior 

importância, já que Ribeiro tê-los-á usado repetidamente ao longo da vida, lendo-os 

amiúde. É de notar que a presença de obras na biblioteca pessoal não é indicativo final 

de que o autor leu a obra (mas incrementa muito tal possibilidade) até porque esta 

poderá ter sido adquirida muito depois da redação dos textos sobre Lisboa
165

. 

                                                             
165 Os títulos presentes na biblioteca de Orlando Ribeiro foram consultados no sítio http://www.orlando-

ribeiro.info/home.htm em Abril e Maio de 2012.  

http://www.orlando-ribeiro.info/home.htm
http://www.orlando-ribeiro.info/home.htm
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No que respeita à Cartografia há a referir a Carta Militar de Portugal (folhas 

417, 430 e 431) abrangendo Lisboa e a sua periferia imediata permitindo apresentar a 

morfologia e os eixos de desenvolvimento da cidade no início da década de 1940. 

Refere-se a planta perspetiva de Lisboa publicada na obra de Braunio Civitatis Orbis 

Terrarum (1572 e 1598) e a planta da cidade pré-pombalina do arquiteto João Nunes 

Tinoco, de 1650. Destas imagens não há registo na biblioteca pessoal do investigador, 

mas teria a elas acesso nas bibliotecas ou mapotecas da capital, tal como as outras obras 

referidas. 

Seguem-se as descrições históricas da cidade e sua região começando pelas da 

época árabe (Edrici e Ibn Abde Almunime). O primeiro é Muhammad Al-Idrisi (séc. 

XII) e referir-se-á ao seu Livro de Rogério em que descreve o Al Andaluz e a cidade de 

Lisboa, o segundo é Almunime Alhimiari (século XII) e o seu Kitab As-Rawd Al-

Mitar
166

. Para o período da Reconquista usa as descrições dos cruzados Osberno e 

Arnulfo que nela participaram provavelmente a partir da versão da Conquista de 

Lisboa…
167

 presente na sua biblioteca pessoal. 

Recorre a várias obras dos humanistas, nas quais filia a olisipografia, como é o 

caso da Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa de Francisco de Holanda (1517-

1585), datada de 1571 (não presente na sua biblioteca pessoal). Retrato da cidade, com 

proposta de soluções para alguns dos seus problemas. Um «livro excelente» ao qual 

recorre e que consta da sua biblioteca, é o do militar Luís Mendes de Vasconcelos 

(séculos XVI) Do sítio de Lisboa…
168

. «Descontando o propósito apologético (…) [vai] 

situar a cidade no quadro natural e nas relações de posição; examina os fatores que 

fizeram a grandeza de Lisboa e às condições desfavoráveis propõe remédios.» 
169

 Faz 

                                                             
166 Talvez colhesse a informação em: Teixeira, Luiz Lisboa e os seus cronistas Lisboa, Câmara 

Municipal, 1943. Palestra pronunciada na Câmara Municipal de Lisboa em 30 de Abril de 1942, presente 

no seu legado. 

167 Oliveira, José Augusto de (trad.) Conquista de Lisboa aos Mouros (1147): narrações pelos Cruzados 

Osberno e Arnulfo, testemunhas presenciais do cerco com prefácio do Engenheiro Augusto Vieira da 

Silva, Lisboa: S. Industriais da C.M.L., 1936, 2ª edição. 

168 Mendes de Vasconcellos, Luiz Do sitio de Lisboa, sua grandeza, povoação e commercio, etc.: 

diálogos Reimpresso conforme a edição de 1608, novamente correctos e emendados, Lisboa, Na 

Impressão Régia, 1803. Consta da coleção Ribeiro tal como a edição anotada e atualizada: Mendes de 

Vasconcellos, Luiz Do sitio de Lisboa: diálogos, organização e notas de José da Felicidades Alves. 

Lisboa, Livros Horizonte, 1990. 

169 Ribeiro (1994-d), p. 41.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Holanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/1571
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referência também a Clenardo (1493-1542), mencionando o humanista e pedagogo do 

Renascimento natural da Flandres, que viveu em Portugal entre 1533 e 1538. Mas, não 

constando do catálogo de Ribeiro qualquer título deste autor, não se sabe que obras 

consultou. O historiador Damião de Góis (1502-1574) é referido e o seu texto sobre 

Lisboa existe na biblioteca do geógrafo em duas edições
170

. Das fontes portuguesas do 

século XVI cita ainda o Sumário… de Cristóvão Rodrigues de Oliveira
171

, todavia não 

se encontrou referência no espólio. Finalmente, entre os portugueses de seiscentos, Frei 

Nicolau de Oliveira descreve pormenorizadamente a cidade. Ribeiro refere-o várias 

vezes mas não se encontrou registo na biblioteca
172

.  

O Professor utiliza também as impressões de três viajantes estrangeiros que 

passaram pelo nosso país deixando relatos dos seus périplos. O que mais aproveitou foi 

o alemão Heinrich Link (1767-1851) naturalista, grande observador, que publicou em 

francês e que está presente na biblioteca de Ribeiro
173

. Cita também dois ingleses, 

Beckford e Murphy. O primeiro é o aristocrata William Thomas Beckford (1760-1844), 

lido em duas edições presentes no acervo
174

, enquanto o segundo é James Murphy, 

que visitou Portugal no fim do séc. XVIII e deixou a sua visão do país, obra 

que não se encontrou no acervo
175

. Com efeito Link parece ter t ido maior 

ut ilidade para o geógrafo já que os viajantes ingleses são refer idos de 

passagem, como meras curiosidades «(…) um Beckford, homme du monde 

                                                             
170 Góis, Damião de Lisboa de quinhentos: descrição de Lisboa texto latino de Damião de Góis, trad. de 

Raúl Machado, Lisboa, 1937 e Góis, Damião de Descrição da cidade de Lisboa, introdução do texto 

latino, introdução e notas de José da Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1988. 

171 Esta referência será relativa à obra Rodrigues de Oliveira, Cristóvão Summario em que brevemente se 

contem algumas cousas assim ecclesiasticas como seculares que ha na cidade de Lisboa (1554-1555), 

onde se compilam dados recolhidos sobre as ruas da cidade por freguesia; a relação das igrejas, ermidas, 

mosteiros e hospitais; as listas de profissões e a estimativa de pessoas que as exercem. 

172 Oliveira, Frei Nicolau de Livro das Grandezas de Lisboa, (1620). Foi reeditado em 1804 e 1991. 

173 Link, Heinrich Voyage en Portugal, depuis 1797 jusqu'en 1799: suivi d'un Essai sur le Commerce du 

Portugal Paris: Chez Levrault, Schoell, Libraires, 1805, 2 vols. 

174
 Beckford, William Thomas Diário de William Beckford em Portugal e Espanha introdução e notas de 

Boyd Alexander, trad. por João Gaspar Simões Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1957 e 

Beckford, William Thomas Excursion a Alcobaça et Batalha trad., introd. e notas por André Parreaux. 

Lisboa, Livraria Bertrand - Paris : Société d'Éditions «Les Belles Lettres», 1956. 

175 Murphy, James A general view of the state of Portugal, Londres,  1798.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1760
http://pt.wikipedia.org/wiki/1844
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vê o lado pitoresco da vida e lança sobre os costumes o véu da sua fantasia 

humorista; um Murphy, arquiteto, dá mais atenção aos monumentos»
176

. 

Para os séculos XVII e XVIII, Ribeiro ut iliza ainda informações do 

Padre Carvalho da Costa (1650-1715) e do Tableau de Lisbonne de Carrère de 1796, em 

francês. O primeiro consta da sua biblioteca e é uma obra à qual recorrerá amiúde e não 

só para trabalhar Lisboa, como foi notado
177

.  

Para os séculos XIX e XX Orlando Ribeiro cita de Júlio de Castilho 

(1840 -1919) 2º visconde de Castilho e fundador da olisipografia, Lisboa Antiga e A 

Ribeira de Lisboa. O filho do poeta António Feliciano de Castilho está presente no 

espólio do geógrafo com os dois trabalhos
178

. Das obras O Castelo de S. Jorge em 

Lisboa, (2ª ed., 1937) e A População de Lisboa (1919) de Vieira da Silva (1869-1951) 

citadas por Ribeiro apenas da segunda existe registo na biblioteca pessoal
179

. Este 

engenheiro militar foi contemporâneo do geógrafo e voltar-se-á falar da importância da 

sua obra. Eduardo Freire de Oliveira com os seus Elementos para a História do 

Município de Lisboa (1882) e Gustavo de Matos Sequeira (1880-1962) estão também 

representados na biblioteca ribeiriana
180

. São reputados olisipógrafos. 

Depois das obras históricas e gerais de enquadramento seguem-se citações a 

trabalhos especializados de geólogos. Há referência a Carlos Ribeiro (1813-1882) e ao 

                                                             
176 Ribeiro (1994-d), p. 42. 

177 Carvalho da Costa P. António Corografia portugueza, e descripçam topografica do famoso Reyno de 

Portugal, com as notícias das fundações das cidades, Braga: Typ. de Domingos Gonçalves Gouvea, 

1868-1869. 3 vols, 2ª edição e Tableau de Lisbonne en 1796 de J. B. F. Carrère, que surge na biblioteca 

do geógrafo na versão portuguesa: Carrère, J. B. F. (1989) Panorama de Lisboa no ano de 1796 trad., 

pref. e notas de Castelo Branco Chaves, Lisboa, Biblioteca Nacional.   

178 Castilho, Júlio de Lisboa antiga coord. por José Arthur Barcia Lisboa, Livraria Moderna, 1915, 8 vols. 

Em Maio de 1935 Orlando Ribeiro estaria a ler este trabalho, que tinha «(…)pouco que aproveitar para o 

meu intento que [é] a geografia; mas é livro de leitura amena.» in Alegria, Daveau e Garcia (2011), Carta 

35, p. 86. Surge igualmente no espólio: Castilho, Júlio de A Ribeira de Lisboa: descrição histórica da 

margem do Tejo desde a Madre de Deus até Santos-o-Velho, Lisboa, Câmara Municipal, 1940-1944, 5 

vols. 2ª edição revista e ampliada de Luiz Pastor de Macedo. 

179 Vieira da Silva, A. A população de Lisboa: estudo histórico Lisboa,1919, Sep. Revista de Obras 

Públicas e Minas).  

180 Oliveira, Eduardo Freire de Elementos para a história do município de Lisboa: 1.ª parte Lisboa, 

Typopgraphia Universal, 1882 e Oliveira, Eduardo Freire de Elementos para a historia do município de 

Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, 1911 e Sequeira, Gustavo de Matos O Carmo e a Trindade: 

subsídios para a história de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal, 1939-1941, 3 vols.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1840
http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
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seu «livro sobre o abastecimento de águas da cidade»; ao facto de que «Paul Choffat 

escreveu sobre a geologia de Lisboa» e, finalmente, ao professor Francisco Pereira de 

Sousa (1870-1931) e aos seus «estudos sobre terramotos em Lisboa»
181

. Obras presentes 

no espólio de Orlando Ribeiro e às quais recorreria com frequência. 

Conhecedor de literatura, Orlando Ribeiro ainda inclui nos textos sobre Lisboa 

citações de escritores, poetas e cronistas. Cita ou faz referência ao cronista Fernão 

Lopes, a Gil Vicente e Luís de Camões, a Eça de Queirós e aos seus «heróis» de 

juventude, Alexandre Herculano e Goethe 
182

.  

De modo a aferir entre todas estas obras e autores quais marcaram mais a 

produção de Ribeiro sobre Lisboa, há que excluir referências ocasionais, citadas para 

um assunto muito específico ou público muito particular, pelo que se eliminaram das 

tabelas 1 e 2, relativas a autores e obras citados, os que surgem apenas citados num 

texto: 

 

AUTOR Nº DE TEXTOS EM QUE É REFERIDO 

Frei Nicolau de Oliveira 4 

Heinrich Link 4 

Francisco de Holanda 3 

Augusto Vieira da Silva 3 

Luis Mendes de Vasconcellos 3 

Francisco Pereira de Sousa 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
181 Ribeiro, Carlos Reconhecimento geológico e hydrológico dos terrenos das visinhanças de Lisboa com 

relação ao abastecimento das aguas desta cidade (Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1857); Choffat, 

Paul Étude géologique du Tunnel du Rocio: contribution à la connaissance du sous-sol de Lisbonne 

(Lisbonne: Imprimerie de l'Académie Royale des Sciences, 1889); e Sousa, Francisco Luís Pereira de O 

Terramoto do 1º de Novembro de 1755 em Portugal e um estudo demográfico (Lisboa: Serviços 

Geológicos, 1919-1932). 

182 O Professor lia muito e era sensível a muitas manifestações artísticas, daí o seu grande conhecimento 

de Arte. A este propósito ver: Amaral, Ilídio (2008) «Orlando Ribeiro, Humanista», Finisterra. Revista 

Portuguesa de Geografia, Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, XLVIII, (85), 45-56. 

Tabela 1- Autores mais referidos por Orlando Ribeiro nos textos de olisipografia. 
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OBRA Nº DE TEXTOS EM QUE É 

REFERIDO 

Do Sítio de Lisboa… 3 

Livro das Grandezas de Lisboa 2 

O Castelo de S. Jorge em Lisboa 2 

O terramoto do 1º de Novembro de 1755 em Portugal… 2 

 

 

Antes de avançar para uma tentativa de interpretação cumpre repetir que o 

geógrafo fazia as suas referências bibliográficas amiúde de forma incompleta o que 

pode explicar o fato de Francisco de Holanda e Heinrich Link não surgirem com as suas 

obras na segunda tabela, relativa a livros. Vieira da Silva é o único autor citado através 

de duas obras.  

Cruzando as tabelas transparece o peso que Orlando Ribeiro dava à evolução dos 

fenómenos no tempo, a importância que atribuía às condições do sítio e da posição na 

demarcação do carácter da urbe e o papel da Geografia física enquanto fator influente 

no desenvolvimento da cidade. As visões de síntese que apreciava parecem hauridas das 

visões dos Humanistas portugueses. Sendo os títulos elucidativos, optou-se por não 

organizar por tema, até porque seria impossível classificar livros que incluem o que hoje 

se apelida de História e Geografia, mas igualmente da Sociologia, Economia ou 

Etnografia. Todos estes autores e obras podem ser referidos como as maiores 

influências formais diretas na olisipografia de Ribeiro. Procuram-se estabelecer 

seguidamente as influências formais indiretas. 

 Para alcançar este desiderato há que ter em conta os trabalhos sobre Lisboa 

presentes na biblioteca do geógrafo. Desde já se vislumbram alguns óbices. Podem 

existir trabalhos que não são referidos diretamente por serem considerados de pouca 

qualidade ou desinteressantes. Sustenta-se que ainda assim poderiam ter transmitido 

dados, observações ou reflexões úteis a um investigador que criticaria o que considerava 

mais fraco, fundamentando melhor as suas convicções e se inspiraria a partir de aspetos 

que maior interesse lhe despertavam. Também não se pode saber se foi Ribeiro quem 

adquiriu cada uma das obras mas, existindo na biblioteca, é muito provável que passasse 

por ele. A data da edição é sempre uma pista. Tais são reservas a esta abordagem. 

Num conjunto formado por mais de 13 mil títulos reunidos pelo geógrafo desde 

a juventude e também por sua esposa a partir de 1965, existem cerca de 130 títulos que 

Tabela 2- Obras mais referidas por Orlando Ribeiro nos textos de olisipografia. 
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se podem incluir nos temas olisiponenses. Abordam um leque variado de temas desde a 

geologia (um trabalho do seu professor Ernest Fleury) e a pré-história, a descrições da 

cidade, hagiografia popular, catálogos de exposições… Várias separatas, dissertações, 

monografias… possuem dedicatórias, indicando a teia de relações formada no âmbito 

do trabalho científico.  

Desta forma procedeu-se ao levantamento dos trabalhos sobre Lisboa entre o 

legado de Ribeiro utilizando os autores mais representados para definir o grau de 

influência: quem só queria ler os livros «bons» focar-se-ia em autores que tinha em 

elevada consideração, portanto os que mais o marcaram. Excluíram-se do cômputo as 

obras coletivas já referidas e posteriores a 1986, ano da publicação do seu derradeiro 

artigo sobre Lisboa e em que o geógrafo sofrerá um grave problema de saúde. Como 

resultado da seleção ficam 72 títulos que permitem construir o gráfico 1 relativo aos 

autores mais representados: 

 

 

 

Augusto Vieira da Silva surge como o autor mais representado com 8 trabalhos. 

É curioso notar que a sua mais citada pelo geógrafo (O Castelo de S. Jorge) não se 

encontra no acervo (poderá ter-se perdido). Natural de Lisboa, exerceu vários cargos 

administrativos ligados à indústria. As suas coleções documentais sobre Lisboa serão o 

embrião do Gabinete de Estudos Olisiponenses. Em 1936 participa na fundação do 

0 
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Gráfico 1- Olisipógrafos mais representados na biblioteca de Orlando Ribeiro. 
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grupo «Amigos de Lisboa», do qual será o primeiro presidente da respetiva Junta 

Diretiva
183

. Estuda a população e as muralhas da cidade desfazendo equívocos 

históricos. Estuda também os seus bairros e freguesias numa perspetiva temporal, 

influenciando assim Orlando Ribeiro. Será um impulsionador dos Estudos 

Olisiponenses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Pouco se apurou de Jean Ollivier. Foi arqueólogo e estudou a pré-história da 

região de Lisboa, em concreto o Paleolítico. Parece ter sido um dos intelectuais 

franceses que contribuíram para o conhecimento desse período em Portugal, durante a II 

Guerra Mundial, e com os quais Ribeiro se relacionou (tal como Henri Breuil e Georges 

Zbyszewski). A sua influência sobre o geógrafo será restrita: os títulos existentes 

cingem-se ao Paleolítico com datas de edição de 1941 a 1943. 

Marcelo Caetano (1906-1980), foi professor de Direito, Reitor da Universidade 

de Lisboa e teve carreira política destacada durante o Estado Novo, particularmente 

como Chefe de Governo. Académico de nomeada, cultivou o Direito. Trabalhou a 

história da administração e dos mesteres existentes na cidade de Lisboa. Para os estudos 

do geógrafo terá contribuído com achegas históricas sobre as funções urbanas de 

Lisboa. 

José Augusto França (n. 1922) é historiador, escritor e professor catedrático 

jubilado da Universidade Nova de Lisboa. Os seus trabalhos presentes na biblioteca do 

geógrafo datam do fim da década de 1970 e de 1980 versando a arquitetura e o período 

pombalino. A sua influência será restrita uma vez que os textos sobre Lisboa são 

maioritariamente com datas de edição anteriores. A presença das obras na biblioteca de 

Orlando Ribeiro testemunhará a vontade deste em manter-se atualizado nos temas de 

seu interesse.  

 Augusto Celestino da Costa (1884-1956) foi médico e professor da Faculdade 

de Medicina de Lisboa da qual chegou a diretor. Nascido em Lisboa juntar-se-á aos 

«Amigos de Lisboa», sendo seu presidente em 1943. Começou a publicar sobre a cidade 

em 1933
184

. Os trabalhos existentes no acervo são de reduzida dimensão, versando a 

evolução da urbe. Foi vogal, vice-presidente e presidente (1934-1936) da Junta de 

Educação Nacional e, de 1936 a 1942, do Instituto para a Alta Cultura, uma das 

                                                             
183 Informação colhida em https://sites.google.com/site/grupoamigosdelisboa/home/historia (consultado 

em Abril de 2012). 

184 Oliveira (Triénio 1983). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1934
http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
http://pt.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_para_a_Alta_Cultura
https://sites.google.com/site/grupoamigosdelisboa/home/historia
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instituições que antecede a atual Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A sua 

influência sobre Ribeiro ocorre também através dos contatos pessoais (Ribeiro foi 

amigo dos seus filhos) e na forma do geógrafo encarar a vida universitária: Celestino da 

Costa foi um grande defensor da introdução da investigação científica na Universidade 

num momento em que essa decisão era muito discutida.  

Com efeito, este médico e professor sustentará sempre que se deveria 

«(…)contribuir com dados novos e ideias novas para o progresso da ciência [e] que 

ensino e investigação fossem inseparáveis, isto é que os professores universitários ou 

candidatos a esta situação se sentissem na obrigação de contribuir para o progresso da 

ciência: fossem investigadores.»
185

 Assim, se na Medicina a atividade laboratorial é 

exemplo dessa atitude, na Geografia é-o de igual modo o trabalho de campo. 

Habituado ao convívio interdisciplinar, Ribeiro dá conta de tudo isto num artigo 

que escreve sobre Celestino da Costa
186

. Recorda-o, elogiando o seu vasto horizonte de 

curiosidades, como estando «interessado nos problemas da organização do trabalho 

científico e da sua utilização como instrumento da cultura nacional (…) cultura que não 

é apenas informação mas reflexão constante sobre o que se vai aprendendo.»
187

 Aborda 

a sua influência na forma que tinha de encarar a ciência e a própria Universidade: «Este 

sentimento da limitação da ciência, das suas obscuridades e perplexidades, das 

incertezas no caminho da descoberta e do mistério que fica para além do aumentar 

incessante dos nossos conhecimentos mostram o pulso dum autêntico vulgarizador, que 

não ministra os resultados incontroversos da investigação mas coloca o leitor na 

ambiência de incógnitas e de problemas por onde qualquer disciplina científica 

prossegue o seu caminho (…) Celestino da Costa mostrou que não era mais possível 

uma universidade divorciada da investigação e que só através do ensino se criava a 

continuidade de uma escola científica.»
188

 

Por fim chama a atenção para o rigor do trabalho científico na abordagem às 

cidades a propósito do texto Lisboa, evolução de uma cidade, «(…)explica que apenas 

aplicou ao estudo da sua cidade natal uma atitude de embriologista: habituado a analisar 

a formação e o desenvolvimento de estruturas dos organismos vivos, fácil lhe foi aplicar 

os mesmos princípios ao crescimento de um organismo urbano. Curioso depoimento de 

                                                             
185 Costa (2001-a), p. 148. 

186 Ribeiro (1954). 

187 Ribeiro (1954), p. 5. 

188 Ribeiro (1954), p. 5-6. 
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unidade de método e exemplo de quanto um tema de evolução de uma cidade (…) pode 

ganhar rigor e interesse quando se lhe apliquem processos correntes no trabalho 

científico.»
189

  

José Leite Vasconcellos (1858-1941) foi o maior «mestre» português de Orlando 

Ribeiro. Formado em Medicina, cultivará as Ciências Humanas, especialmente a 

Etnografia. No que respeita a Lisboa surgem no acervo do geógrafo trabalhos sobre a 

história mais remota da capital, destacando-se o período romano. Terão visitado juntos 

«pateos e vilas» na cidade
190

. Certamente trocaram impressões sobre o observado. Mas, 

a influência do fundador do Museu Nacional de Arqueologia em Orlando Ribeiro 

ultrapassa muito este âmbito. Ter-lhe-á transmitido «uma disciplina de trabalho e um 

ideal de servir a ciência»
191

 e Leite Vasconcelos, para quem «o presente provém do 

passado» e «o atual não é mais que um momento do longo e lento decurso da evolução 

humana»
192

 também será fundamental para a elaboração da sua matriz epistemológica, 

basilar nos seus estudos das aglomerações urbanas baseados na evolução histórica, 

trabalho de campo e reflexão pessoal.  

Luis Pastor de Macedo (1901- 1971) e Norberto de Araújo (1889-1952) foram 

membros fundadores do grupo «Amigos de Lisboa». Ambos nascidos na cidade, o 

primeiro, foi comerciante, escritor e político. Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Lisboa entre 1947 e 1959, e responsável pela Comemoração do VIII Centenário da 

Tomada de Lisboa ao Mouros. O segundo foi escritor e jornalista, nos Diário de 

Notícias e Diário de Lisboa (até à sua morte) entre outros órgãos de imprensa. Foram 

olisipógrafos com diversas publicações. Estão presentes na biblioteca do geógrafo 

através de trabalhos sobre inúmeros fenómenos sobre a capital. 

 As referências formais indiretas para Orlando Ribeiro terão sido sobretudo 

trabalhos de olisipógrafos, ligados ao grupo «Amigos de Lisboa», destacando-se Vieira 

da Silva e Celestino da Costa. São estudos sobre a evolução da cidade, no seu 

                                                             
189 Ribeiro (1954), p. 6. 

190 Tal pode inferir-se de um bilhete seu (não datado) divulgado em Alegria, Daveau e Garcia (2011), 

Bilhete VI, p. 170. O fundador do Museu Nacional de Arqueologia verá o seu trabalho sobre Lisboa 

publicado postumamente: Leite de Vasconcelos, J. Páginas olisiponenses, introd., selecção e notas de 

Fernando Castelo Branco, Lisboa, Câmara Municipal, 1959.  

191 Ribeiro (2003), p. 69. 

192 Ribeiro (2003), p. 128. 
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crescimento espacial e demográfico que deixam marcas na paisagem. As atividades 

exercidas (funções) merecem também a atenção do estudioso.  

Nota-se a ausência de Herman Lautensach (1886-1971), seu mestre alemão, com 

o qual conviveu no período da II Guerra Mundial e com quem percorreu Portugal. 

Especialista em Geografia regional, traça um retrato do País mas aborda pouco as 

cidades e não escreve nada de perene sobre Lisboa. O mesmo acontece com seu 

cunhado, Carlos João Chambers Ramos (1897-1969), arquiteto e urbanista de projeção, 

que também não é referido, não se podendo aquilatar a sua influência.  

Quanto ao trabalho da autoria de Ursula Becken de 1937 cujo título se pode 

traduzir como A Evolução da Paisagem Urbana de Lisboa, que Hermann Lautensach 

destaca na Bibliografia Geográfica de Portugal (1948), não é citado mas consta da 

biblioteca de Ribeiro. Não ocorre o mesmo com o trabalho Lisboa (1929) de Gustavo de 

Matos Sequeira, antes mencionado.  

Os vários volumes do Guia de Portugal constam também do espólio do geógrafo 

e receberam a sua colaboração. Nunca citado no que toca a Lisboa, notam-se paralelos 

entre as informações do volume sobre a cidade (a primeira edição data de 1924) e 

referências dadas por Ribeiro nos primeiros textos: a etimologia e história da urbe (da 

autoria de Matos Sequeira) ou as demolições a tiro após o Terramoto de 1755. É 

provável que o geógrafo, curioso sobre a sua terra natal e criterioso nas suas fontes, a 

ele recorresse em busca de factos que complementassem as suas observações. 

Conclui-se com as referências informais. Isto porque se sabe o quanto a Ciência 

deve ao convívio informal («ciência de café ou restaurante»
193

 ) e como o Professor 

apreciava tais momentos de tertúlia e discussão (lembrar-se-á da cerveja tomada com 

seu mestre De Martonne, a convite deste, aquando de uma excursão em França). Terão 

tido influência pelo menos dois nomes. David Lopes (1867-1942) seu professor de 

língua árabe e autor de algumas reflexões sobre a cidade, e cuja casa frequentou, e 

Juvenal Esteves (1909-1996) seu «amigo fraterno», também lisboeta, médico e 

catedrático de Dermatologia que escreveu e proferiu conferências na Emissora Nacional 

sobre a cidade. Com ele deu «passeios por Lisboa velha e arredores»
194

 e é natural que 

                                                             
193 O papel da informalidade e da interação entre pares na descoberta científica parece ser tão importante, 

a crer nas autobiografias dos cientistas, que a «máquina de café» foi incluída numa obra de introdução ao 

estudo do fato científico. Veja-se Stengers, Isabelle; Bensaude-Vincent, Bernadette (2003) 100 Mots pour 

Commencer à Penser les Sciences Paris, Les Êmpecheurs de Penser en Rond, p. 226. 

194 Ribeiro (2003) p. 63. 
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com ele refletisse sobre a cidade
195

. Do lado deste existem igualmente referências ao 

convívio com o geógrafo e o historiador de Arte Mário Chicó (1905-1966): «Em longos 

e repetidos passeios pedestres (…) entre o Campo Grande, o Terreiro do Paço e o Cais 

do Sodré praticamente durante todo o curso universitário, construímos o modelo básico 

do nosso desenvolvimento.»
196

 E acrescenta «Com frequência passeávamos desde os 

campos de Alvalade até à beira do Tejo, como limite da cidade, com seu significado 

geográfico e inamovível historicismo.»
197

 

Conhece-se mal o período de formação de Orlando Ribeiro, todavia parece ficar 

claro existir uma influência da Medicina, pelo menos a nível informal, na sua conceção 

de ciência e desenvolvimento do método. As «pernas firmes e olhos bem abertos»
198

 do 

geógrafo têm paralelo com a metodologia que Juvenal Esteves usou na clínica: aprender 

a ver para depois refletir e, finalmente, explicar, tal como o terceiro amigo, Mário 

Chicó, um dos fundadores do Museu da Cidade
199

. 

 Conclui-se assim de forma tão segura quanto possível as possíveis influências na 

obra de olisipografia de Orlando Ribeiro. Procurou-se reconstruí-las com base nas 

referências fornecidas nos textos, nas obras contidas no seu espólio e, por fim, em 

pessoas que lhe foram próximas e que viveram e refletiram sobre a aglomeração urbana.  

As observações pessoais do autor ficaram registadas nos seus cadernos de 

campo. Correspondem à materialização das observações realizadas no terreno, notas, 

esboços ou perfis topográficos e cortes geológicos. Material para trabalhos futuros que 

captam curiosidades ou interesses imediatos. 

 A coleção de cadernos de campo de Orlando Ribeiro depositada na Biblioteca 

Nacional de Portugal compreende 63 exemplares, resultantes das viagens que realizou 

entre 1932 e 1985. O conjunto está organizado de forma a dar uma visão cronológica 

                                                             
195 No que respeita a estes dois vultos cumpre consultar: Lopes, David Páginas olisiponenses; introd., 

selecção e notas de Fernando Castelo-Branco, Lisboa, Câmara Municipal, 1968, e, relativamente ao 

segundo, as evocações realizadas na homenagem que lhe foi prestada aquando do centenário do seu 

nascimento pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 2009.  

196 Esteves (1992), p. 49 -50.  

197 Esteves (1992), p.69. Neste livro, o autor dedica páginas de um capítulo a Ribeiro a propósito de 

«Letras e Ciência», p. 65-71. 

198 Costa (2001-b), p. 249. 

199 Costa (2001-b), p. 245-254. 

http://www.orlando-ribeiro.info/cadernos/lista.htm
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geral. A maior parte dos cadernos apresenta uma especialização por país e oferece a 

compilação da informação registada sobre a mesma região, em várias datas
200

. 

Os relativos aos arredores da capital são três (um dos quais elaborado com 

Ernest Fleury). Correspondem aos cadernos números 1, 3 e 18. Nas 48 folhas do 

primeiro, datado de 1932, Ribeiro dá conta das caraterísticas das camadas geológicas 

dos arredores de Lisboa: idades e composição. Elabora diversos esboços e cortes 

geológicos, trabalhando sobretudo na Serra de Monsanto (8 cortes). Nas localidades da 

periferia capta esboços da Porcalhota (Falagueira), Cacém e Margem Sul, onde se 

destaca um desenho da «Baía de Cesimbra». No caderno número 3, datado de 1933, 

capta o ambiente de povoações da Outra Banda, Cacilhas, Lazarim e Costa da Caparica. 

Elabora desenhos de casas da charneca, barracas de estorno e casas de colmo usadas na 

época e, em 19 páginas, toma apontamentos diversos, desde a Geologia à alimentação 

dos habitantes. No caderno número 18 consagra vinte páginas à região de Lisboa-

Cascais e Charneca da Caparica. Toma nota de observações realizadas numa excursão 

na companhia de Juvenal Esteves e procede ao esboço da duna consolidada de Oitavos, 

de habitações e observações sobre a paisagem e modo de vida da área
201

. 

Sobre a cidade de Lisboa há registos em tão só um caderno, o número 5, datado 

de 1934. Aí anota também as observações realizadas sobre excursões ao sul do País e 

margem sul do Tejo. Existem 4 páginas que serão sobre Lisboa: descrição sobre a 

descarga da batata no porto de Lisboa, condições de vida e trabalho dos 

descarregadores. Dada a sua reduzida dimensão material, optou-se por não as apresentar 

com esta dissertação. Perpassa nos cadernos a feição etnográfica na abordagem, da qual 

a preocupação de fixar o vocabulário usado pelos populares é um exemplo. Ensaia-se 

mais à frente resposta para a aparente omissão da cidade nas suas observações de campo 

registadas no caderno e o conteúdo existente, pois é tempo de sistematizar a abordagem 

à aglomeração. 

Outras fontes materializam o trabalho de campo efetuado. Ao longo da vida, 

Orlando Ribeiro colecionou um conjunto de postais ilustrados adquiridos no decorrer 

                                                             
200 Fonte: http://www.orlando-ribeiro.info/cadernos/index.htm (consultado em Julho de 2012). 

201 Biblioteca Nacional de Portugal, Secção de Reservados: Espólio de Orlando Ribeiro. Caderno de 

Campo número 1 (cota: bn-acpc-e-D12-1), Caderno de Campo número 3 (cota: bn-acpc-e-D12-3), 

Caderno de Campo número 5 (cota: bn-acpc-e-D12-5; as páginas relativas a Lisboa correspondem a: bn-

acpc-e-D12-5_0057_1; bn-acpc-e-D12-5_0058_2; bn-acpc-e-D12-5_0059_3 e bn-acpc-e-D12-5_0060_4) 

e Caderno de Campo número 18 (cota: bn-acpc-e-D12-18). 

http://www.orlando-ribeiro.info/cadernos/index.htm
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das viagens que realizou e enviados por colegas e amigos. Em 2005, esses postais foram 

entregues ao Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa como parte do 

Espólio Científico do geógrafo. Organizado sistematicamente esse material, foi criada a 

«Colecção de postais ilustrados do Professor Orlando Ribeiro», composta por 2075 

postais ilustrados, agrupados por origem geográfica, com 61 imagens da África, 67 da 

América, 27 da Ásia (exclusivamente dos antigos territórios da Índia Portuguesa) e 

1829 da Europa. Destacam-se, pelo maior número e cobertura geográfica mais 

completa, os alusivos ao território de Portugal Continental, 1 085 exemplares
202

. 

Contaram-se 140 postais sobre o distrito de Lisboa e 91 sobre a cidade, 20 dos 

quais a cores. A título de comparação rastrearam-se apenas 21 sobre a cidade do Porto, 

todos a preto e branco. São o espelho da sua grande curiosidade e interesses ecléticos: 

dão conta de pormenores arquitetónicos, monumentos, jardins e estátuas, o porto, 

algumas cenas da vida urbana (vendedores, turistas em passeio…), hotéis e paisagens. 

Muitos terão servido de inspiração e mesmo de documento de trabalho nos seus estudos 

de olisipografia. 

O trabalho de Ribeiro enquanto fotógrafo foi já abordado por especialistas e deu 

origem a diversas mostras e publicações. A primeira, foi a exposição «Finisterra», 

realizada no quadro dos Encontros de Fotografia de Coimbra, em 1994, sendo a mais 

recente uma homenagem por parte de Duarte Belo
203

. São «(…) documentos da 

realidade. Mas também, irrecusavelmente únicas, fazendo parte de um projeto estético 

onde as terras e os homens, as suas realidades traduzidas em cultura de evidente carácter 

ecológico falam de um mundo tão próximo e tão afastado de nós, que nos enche de 

angústia e de saudade.»
204

 

Cedo Ribeiro se apercebeu da importância da imagem em Geografia e lamenta 

não incluir fotografias na dissertação de doutoramento sobre a Arrábida. Logo que lhe 

foi possível adquiriu uma máquina fotográfica Leica em 1937 (dará notícia do fato 

numa carta a Leite Vasconcelos
205

) que o acompanhará nas suas viagens e com a qual 

captará mais de 10 000 imagens.  

                                                             
202 Neves, Vieira (2008). Também se pode consultar o artigo Daveau, Feijão e Barata (2002). 

203 Belo (2012).  

204
 Siza (1994), 5-8.  

205 Alegria, Daveau e Garcia (2011), Carta 62, p. 115-116. Palavras de Ribeiro a seu mestre: «Comprei 

uma máquina fotográfica «Leica» que me custou chorados 1.800 (um conto e oitocentos e não 18 tostões) 

mas que faz tudo o que é preciso e só tem o inconveniente de me tornar as excursões mais caras. Era 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/2155231
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Contudo, fotografou pouco a sua cidade. Existem apenas 39 fotografias de 

caráter profissional comprovadamente suas no espólio (existem outras de colaboradores 

próximos). De entre elas 3 são sobre cenas quotidianas da cidade no bairro popular da 

Madragoa e as restantes do porto de Lisboa: a descarga do carvão e a forma de vida dos 

estivadores. São todas a preto e branco. Não se encontram datadas mas pela sua 

temática poderão ser atribuídas a um trabalho que projetou com Juvenal Esteves e do 

qual dá notícia no seu currículo enviado à Universidade de Coimbra e a Amorim Girão 

em 1940: «Descarregadores de Mar e Terra do Porto de Lisboa. Ensaio de monografia 

de uma profissão (em colaboração com o médico do respetivo sindicato Dr. Juvenal 

Esteves).»
206

 

Este aparente desinteresse por Lisboa pode ser explicado por diversos fatores: o 

fato de estar mais interessado na Geografia rural e regional, logo procurar captar cenas 

sobretudo da vida rural (sobre o Porto constam tão só quatro fotografias, algumas das 

quais não é certo que sejam da cidade), e o viver e trabalhar na capital, logo conhecer 

muito bem a cidade e não ter grande necessidade de documentos visuais sobre ela. Eram 

locais aos quais se podia deslocar facilmente a qualquer momento, que conhecia desde a 

infância e cuja evolução acompanhava ou onde residiam os alunos e para os quais podia 

organizar visitas de estudo ou recomendar nas aulas a observação
207

. O mesmo se 

aplicará em relação aos cadernos de campo, cujas observações registadas sobre a capital 

teriam como finalidade o mesmo trabalho projetado sobre os estivadores 

Esta parte da produção olisipográfica de Ribeiro é importante por ser pouco 

conhecida. As fotografias foram já alvo do interesse de especialistas, os postais devê-lo-

ão ser igualmente, por forma a superar a abordagem superficial aqui realizada.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
porém um traste indispensável(…)». Como termo de comparação pode-se indicar que em 1937 o jornal A 

Capital de 13 de Julho, custava 40 centavos e noticiava o acordo do salário mínimo de maquinista em 30 

escudos. 

206 Alegria, Daveau e Garcia (2011), p. 45-46. Não se encontrou nos escritos consultados de Ribeiro mais 

referências a este trabalho. Nas suas memórias, Juvenal Esteves dá conta da existência do trabalho 

lamentando não ter sido publicado: Esteves (1992), p. 65-71. Não foi possível localizá-lo. 

207 Ficarão na memória de alunos as excursões à Mouraria, Castelo e Alfama que promoveu como 

mencionado em Garcia (1992). Procurou-se «recriar» uma delas como já referido (v. Anexo 2). 
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2- O sítio e a posição 

Os primeiros trabalhos em Geografia urbana partem do estudo do sítio e da 

posição da cidade e da forma como a evolução da cidade entronca nestes. Os dois 

primeiros textos escritos pelo autor são bons exemplos. Esta visão faz parte do 

património da disciplina, sendo incluída recentemente em determinado tipo de 

estudos
208

. 

O sítio de Lisboa, a colina do Castelo, tinha condições para desempenhar um 

papel importante na fachada ocidental da Península Ibérica: próximo da foz do Tejo, 

curso de água navegável com vasto hinterland, em implantação central nas rotas que 

ligavam o Mediterrâneo ao norte da Europa, é plataforma logística das Descobertas. A 

independência do País e o estabelecimento das suas fronteiras confere à cidade 

centralidade no conjunto do território. Lisboa internacionaliza-se pois a posição 

favorecia-a e o sítio tinha condições para integrar funções mais numerosas e complexas.  

O sítio, local de implantação inicial do aglomerado populacional, relaciona-se 

diretamente com a implantação na facilidade de defesa e concomitantemente com o 

controlo do porto, fundamental para a vida de relação. Sendo «(…) a colina com 

declives mais íngremes, na vertente sul cuja base era banhada pelas águas do Tejo 

[correspondia igualmente a uma] (…) baía abrigada do vento do largo e de um relevo 

fácil de defender, a partir do qual se pode vigiar o porto.»
209

 Dirá mais tarde «Lisboa 

nasceu numa colina bem defendida — um pouco como uma ilha na terra firme.»
210

 Tal 

nota-se hoje ao subir ao Castelo pelas diversas escadas e calçadas construídas para 

aceder à colina (figura 3). 

De fundação muito antiga, o autor não se compromete com a origem romana 

pois «(…) o nome primitivo, conservado na época romana — Olissipo — permite  

aproximá-lo de outros nomes terminados em ipo, pré-romanos, possivelmente ibéricos. 

Indicação de que, no estuário do Tejo, se individualizara uma povoação suficientemente 

importante para ter conservado o nome. (…) Os sítios alcandorados eram preferidos 

pelas cidades desta origem mas os povoados castrejos indígenas procuravam da mesma 

                                                             
208 Moita (1994). O trabalho, uma história da cidade, inicia-se exatamente com um capítulo de índole 

geográfica onde essa questão é abordada. 

209 Ribeiro (1994-c), p. 29. No original: «(…) la butte aux pentes les plus raides, sur le versant sud dont la 

base était bagnée par les eaux du Tage (…) baie abritée des vents du large et d’un relief facile à defender, 

d’où l’on peut surveiller le port.»  

210 Ribeiro (1994-b), p. 21.  
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forma, a segurança dos montes escarpados.»
211

 Segue o seu método favorito 

estabelecendo comparações entre o sítio de Lisboa e de outras cidades célebres: «(…) 

erguida como Roma sobre sete colinas, a cidade revê-se como Constantinopla, nas 

águas serenas de um mar interior.»
212

 

Mas as comparações são racionais, decorrentes das observações colhidas em 

viagens, não baseadas n’ «As lendas da fundação de cidades (…) [que] procuram ao 

mesmo tempo consagrá-las e enobrecê-las. Mas o que lhes deu relevo foi uma eficácia 

que só o tempo consagrou: a lenda da fundação de Roma apenas teve sentido quando a 

cidade consolidou o seu destino de metrópole. Lisboa assente em sete colinas como 

Roma, debruçada como Constantinopla à beira de uma mar interior, fundada por um 

herói que os deuses amaram e favoreceram, enobrece-se com estas comparações e 

fantasias quando o seu papel, na nação e no mundo, já é relevante. O brasão não cria a 

nobreza, consagra-a.»
213

 Isto é, o geógrafo dá conta de como as comparações se 

enquadram no movimento que repercutia o efeito dos Descobrimentos sobre o País e 

sua capital, contextualizando-os no seu tempo.  

Aproveita ainda a observação para cortar cerce com as visões simplistas da 

cidade, desfazendo um mito ainda hoje muito popular: «Lisboa ergue-se sobre três 

colinas (e não sete!): a ocidental, entre os vales de Alcântara e São Bento, povoada 

principalmente depois do terramoto; na central, de São Bento até à Baixa, assenta a 

parte principal da cidade (…) muito prejudicada pelo terramoto, contém uma série de 

lugares notáveis: a Praça do Comércio, o Rossio, Ribeira Nova, Praça da Figueira, 

Passeio Público; Finalmente, a Leste, a Colina do Castelo.»
214

 

Além das condições desfavoráveis de um litoral retilíneo, batido por fortes 

ventos e ondulações, as preocupações defensivas e funções ligadas à navegação fizeram 

com que o sítio não fosse mesmo na foz do rio mas recuado no estuário: «(…) lugar 

predestinado: de todas as colinas a mais íngreme e isolada e, ao mesmo tempo, a que 

estava mais a cavaleiro da margem.»
215

 Partindo da observação, o geógrafo carateriza o 

espaço original da cidade, interpreta-o e contextualiza as comparações históricas dos 

                                                             
211 Ribeiro (1994-g), p. 78. 

212 Ribeiro (1994-d), p. 40.  

213 Ribeiro (1994-g), p. 72. 

214 Ribeiro (1994-i), p. 121. 

215 Ribeiro (1994-f), p. 65. 
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cronistas explicando-as com base na História de Portugal. Baseado no que possuem de 

verdadeiro e é confirmado racionalmente, filia Lisboa numa família urbana. 

A família urbana corresponde a caraterísticas comuns no ponto de implantação, 

ditadas frequentemente por uma coexistência de razões práticas e naturais. A da capital 

nacional é a mediterrânica: «(…) Lisboa nasce num sítio genético tipicamente 

mediterrâneo por combinar o abrigo litoral com a acrópole que permite vigiá-lo e 

defendê-lo.»
216

 Sintetiza: um «(…) sítio mediterrâneo típico — combinação da colina 

fragosa e do recôncavo abrigado do litoral.»
217

 

Apenas isso admite o uso da tradição Renascentista, já que tal enobrece a urbe 

«a lenda enobrece-a atribuindo-lhe Ulisses como fundador, como Roma foi construída 

sobre sete colinas, como Constantinopla contempla um mar interior. (…) tem–se gosto 

em a aproximar das outras velhas cidades mediterrâneas, dotando assim esta capital de 

uma auréola de nobreza e prestígio antigos.»
218

 A posição mediterrânica de acrópole 

cuja alta defendia o porto, passa amiúde para o topónimo através da expressão latina, 

que o Professor gostava de empregar: «O velho oppidum pré-romano estabeleceu-se 

sobre um retalho circular de planalto, no local mais fácil de defender e mais próximo do 

Tejo.»
219

 Olhando para o mapa do Mediterrâneo e percorrendo-o na direção do ocidente, 

seguindo a sucessão de cidades toma-se consciência que «Lisboa é assim o último 

exemplo ocidental de um sítio mediterrâneo típico (…)»
220

. Para Orlando Ribeiro os 

fatos de civilização influíam também na escolha do sítio de novas implantações daí que, 

com a expansão nacional esse fosse replicado em outros continentes, difundindo as 

«(…) cidades da família mediterrânea, da Ásia menor ao litoral do Brasil.»
221

 

A riqueza da cidade estimula a necessidade de defesa pois torna-a apetecível aos 

estranhos. No caso de Lisboa, após o terramoto de 1755, pensou-se deslocar a cidade 

                                                             
216 Ribeiro (1994-g), p. 78. 

217 Ribeiro (1994-h), p. 103. 

218 No original: «(…) la legende l’ennoblit en lui donnant Ulysse pour fundateur, comme Rome elle est 

bâtie sur sept collines, comme Constatinople elle regarde une mer intérieur. (…) on se plait en rapprocher 

Lisbonne des autres vieilles cites méditerranéennes, parant ainsi cette capitale d’une auréole de noblesse 

et de prestige antiques.» Ribeiro (1994-c), p. 33. 

219 No original: «Le vieil oppidum pré-romain s’était établi sur un lambeau circulaire de plateau, à 

l’endroit le plus facile à défendre et le plus rapproché du Tage.» Ribeiro (1994-c), p. 31. 

220 No original: «Lisbonne est donc le dernier exemple ocidental d’un site méditerranéen typique (…)» 

Ribeiro (1994-c), p. 29. 

221 Ribeiro (1994-f), p. 65. 
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para ocidente mas foi reconstruída no mesmo local, testemunhando o valor do sítio 

inicial. A expansão da cidade fê-la descer a encosta até ao porto, acompanhando a 

margem do Tejo. Os primeiros arrabaldes são a Baixa, mais comercial e artesanal, e 

Alfama, mais ligada às atividades fluvio-marítimas.  

Amiúde o sítio não tem mais que um valor histórico, por vezes a cidade 

abandona-o, pois ficou ultrapassado. Tal não é exatamente o caso de Lisboa, em que 

este foi reconvertido como espaço turístico privilegiado, espaço simbólico no conjunto 

da mancha construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição corresponde à localização da cidade à escala regional. O Professor 

sintetiza-a de forma magistral em dois trechos realçando os aspetos marcantes. Apoia-se 

em comparações com Cádis, Sevilha e Vigo e afirma: «A posição de Lisboa é única não 

só em Portugal mas em toda a fachada atlântica da Península. (…) Lisboa, no estuário 

do Tejo, ocupa no litoral português a sua chanfradura mais profunda, adjacente a terras 

baixas e planas por onde correm faixas naturais de trânsito para o norte e sul do país.»
222

 

                                                             
222 Ribeiro (1994-g), p. 73-74. 

Fig. 3- Escadinhas do Marquês de Ponte de Lima, em Lisboa. 
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Carateriza-a sistematicamente a partir dos seus conhecimentos de geologia «A 

região de Lisboa é uma bacia sinclinal ocupada em parte pelo estuário do Tejo; para 

Norte, esta bacia termina através de uma bela costa miocénica (…) para Sul, o terreno 

eleva-se para formar a cadeia terciária da Arrábida (…)»
223

. E sobre o relevo à escala 

local: «Os declives são assaz íngremes e as partes do planalto constituídas por rocha 

dura (molasso calcário) formam cornijas no alto das vertentes.»
224

 E à escala regional: 

«(…) a região apresenta, na margem do Tejo, uma alternância de sulcos profundos e de 

colinas alongadas que se fundem no interior para formar um planalto fracamente 

ondulado.» 
225

, sendo uma «(…) cidade de relevo, formada de retalhos de planaltos 

cortados e separados por uma rede de vigorosos vales»
226

, tanto na periferia imediata 

como mais afastada. Finalmente enquadra todo o espaço: «Pelo norte o perfil denteado 

da Serra de Sintra e os cimos isolados dos grandes cabeços de basalto; pelo Sul, o dorso 

maciço dos enrugamentos calcários da Arrábida; uns e outros elevam-se acima dos 300 

ou 400 metros. Nos demais quadrantes o território é baixo, quando não plano; a Leste, 

passada a largura do estuário começa o plaino liso e uniforme do Ribatejo; a Oeste (…) 

as alturas raro sobem acima de 100 metros (…) quem sai de Lisboa para o Norte (…) 

caminha largo espaço na margem do rio, quase apertado entre a água e as colinas 

amareladas.»
227

  

Na explicação da posição aborda: a rede hidrográfica; «(…) no interior uma 

depressão centrada em Loures, pantanosa na sua área mais abaixada, reúne os amplos 

valeiros que a Ribeira de Sacavém, através de uma verdadeira garganta drena para o 

Tejo»
228

; o solo «Em torno de Lisboa estendem-se solos assaz ricos provenientes da 

alteração das argilas e margas miocénicas e do manto basáltico, estes últimos de uma 

                                                             
223 No original: «La région de Lisbonne est un bassin synclinal occupé en partie par l’ estuaire  du Tage; 

vers le Nord, ce bassin se termine par une belle côte miocène, (…) vers le Sud, le terrain se relève pour 

former la chaîne tertiaire de l’Arrábida (…)» Ribeiro (1994-c), p. 29. 

224 No original: «Les pentes sont assez raides et les parties du plateau constituées de roche dure (molasse 

calcaire) forment des corniches en haut des versants.» Ribeiro (1994-c), p. 30. 

225 No original: «(…) la région présente, au bord du Tage, une alternance de sillons profonds et de 

collines allongées qui se soudent à l’intérieur pour former un plateau faiblement ondulé.» Ribeiro (1994-

c), p.30. 

226 Ribeiro (1994-f), p. 65. 

227 Ribeiro (1994-e), p.53. 

228 Ribeiro (1994-e), p. 53. 
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fertilidade proverbial para a produção do trigo»
229

; a posição face às rotas marítimas 

«(…) cruzamento das rotas do Oceano e do Mediterrâneo (…)»
230

. Pratica uma 

Geografia humana onde imbrica fenómenos naturais e humanos, com consequências no 

desenvolvimento urbano: «Na cidade construía-se nos terrenos menos férteis das 

elevações poupando os vales com solo rico. Na periferia, são justamente os vales, 

explorados de uma forma mais intensiva, que determinaram a fixação dos homens e o 

traçado dos caminhos, elementos que, por seu turno, guiaram o crescimento urbano.»
231

 

 Relaciona a posição com o destino da cidade, que mantém o seu valor ao longo 

do tempo «Assim, posição de Lisboa explica o seu destino: situada num cotovelo do 

litoral europeu, próximo tanto do Mediterrâneo, do Mar do Norte e da África Ocidental, 

contemplando também a América, Lisboa oferece o acesso fácil do seu imenso estuário 

aos barcos de todos os países (…)»
232

. Ilustra-a com exemplos. Desde o tempo da 

ocupação da península ibérica pelos romanos: «Daqui partia uma via que, ramificando-

se em Santarém, a ligava com Mérida e com o norte da Lusitânia. Por Equabona, no 

fundo do esteiro (Coina-a-Nova) ou já nos contrafortes da Arrábida (Coina-a-Velha) se 

fariam as comunicações com o Sul, aproveitando o mais possível, como até à era do 

caminho-de-ferro, a navegação fluvial.»
233

 Passando pela Reconquista em que «o fulcro 

da vida nacional deslocava-se para o Sul. (…) Ao abrigo de fronteiras que, em século e 

meio, se alargarão até ao Algarve, o fulcro da vida portuguesa passará a repartir-se entre 

Coimbra, Santarém e Lisboa.»
234

 Pelo desenvolvimento económico da Europa do norte 

e Mediterrâneo na Idade Média: «Quando a vida marítima se anima ao mesmo tempo no 

                                                             
229 No original: «Tout au tour de Lisbonne s’étendent des sols assez riches  provenant de l’altération  des 

argiles et marnes miocènes et de la nappe basaltique, ces dernières d’une fertilité proverbiale pour la 

production du blé.» Ribeiro (1994-c), p. 32. 

230 No original: «(…) Carrefour des routes de l’Océan et de la Méditerranée (…)» Ribeiro (1994-c), p. 33. 

231 No original: «Dans la ville, on bâtissait sur les terrains moins fertiles des hauteurs en épargnant les 

vallées à sol riche. En banlieu, ce sont justement les vallées, exploitées d’une façon plus intensive, qui ont 

déterminé la fixation des hommes et le tracé des chemins, éléments qui, à leur tour, ont guidé la pousée 

urbaine. Ribeiro (1994-c), p. 35. 

232 No original: «Donc, la position de Lisbonne explique son destin: située à un tournant du littoral 

européen, proche à la fois de la Méditeranée, de la Mer du Nord et de l’Afrique Occidentale, regardant 

aussi vers l’Amérique, Lisbonne offre l’accès facile de son immense estuaire aux bateaux de tous les pays 

(…)» Ribeiro (1994-c), p. 37. 

233 Ribeiro (1994-g), p. 78. 

234 Ribeiro (1994-g), p. 74-75. 
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Mar do Norte e no Mediterrâneo, todas as relações se fazem entre esses dois fulcros (…) 

Lisboa passa a ter uma posição privilegiada.»
235

 Na época moderna: «A posição de 

Lisboa «cume da cabeça da Europa toda», confere-lhe, na conjuntura do começo da 

Idade Moderna, papel de relevo mundial.»
236

 

Procede ainda à caraterização da área envolvente à cidade, o termo e suas 

relações com o núcleo urbano: «[na Reconquista a] região era fértil e abundante tanto 

em árvores de fruto como em vinhas, olivais e campos de toda a cultura, limoeiros e, até 

dentro da cidade, figueiras e pastos.»
237

 Com a formação do Reino Sintra, Azeitão e 

Almeirim «(…) eram as povoações mais diretamente ligadas à vida da capital pelos 

hábitos das suas classes privilegiadas.»
238

 

Define uma área de relação pois «(…) Lisboa tinha um termo definido, como 

recompensa de D. João I à sua lealdade pelas vilas de Torres Vedras, Mafra, Ericeira, 

Sintra, Colares, Alenquer. Vila Franca e Arruda (…) a despeito da proximidade não lhe 

pertenciam por terem outra jurisdição [séc. XVI]. Também estavam de fora as vilas da 

margem do sul do estuário, ligadas a Lisboa pela navegação e, por isso, muito mais 

próximas, efetivamente, do que os lugares setentrionais do termo. Esta área é definida 

apenas por contiguidade territorial e não por uma influência real da cidade na sua 

economia. Havia aí campos de semeadura e olivais, vinhas, hortas e pomares nos fundos 

aluviais, abundantes de água e fáceis de regar.»
239

 Descreve a paisagem relacionando-a 

com as necessidades humanas: «Muitos outros tratos assim estariam, apenas percorridos 

pelos rebanhos de gado miúdo, até porque a cidade precisava de ter matos onde se 

abastecesse de lenha e carvão.»
240

 

Mas a posição de Lisboa no conjunto da sua região e do país passa pela rede de 

transportes: «As comunicações terrestres eram difíceis, o que levava a aproveitar ao 

máximo as vias fluviais. Por um dos esteiros do sul chegava-se a Coina-a-Nova e aí 

desembarcava quem se dirigia a Azeitão e a Setúbal; por outro lado a Aldeia Galega, a 

caminho do Alentejo. Pela Ribeira de Sacavém alcançava-se Santo Antão do Tojal (…) 

Pelo Tejo, navegável com toda a facilidade até ao limite do maciço antigo e para além 

                                                             
235 Ribeiro (1994-g), p. 73. 

236 Ribeiro (1994-h), p. 104. 

237 Ribeiro (1994-g), p. 80. 

238 Ribeiro (1994-g), p. 97. 

239 Ibid. 

240 Ibid.  
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das Portas de Ródão nas águas médias, e pelos afluentes do seu curso terminal, a 

influência de Lisboa propagava-se muito para o interior. As vilas da margem sul do 

estuário, Santo Antão do Tojal na Lezíria de Loures (…) quase se podiam considerar 

subúrbios: alguns, como Almada, muito ligados à vida residencial da cidade, outros, 

como Santo Antão do Tojal, Coina e Aldeia Galega, por serem pontos extremos nas 

comunicações com o Norte e o Sul do país. Santarém, (…) repartiu até tarde com 

Lisboa funções administrativas da maior importância, Almeirim era a sua «corte» de 

Inverno. Até à construção dos caminho-de-ferro subia-se o rio até Vila Franca ou 

mesmo Santarém e só aí se tomavam péssimas estradas. Até esta época Punhete 

(Constância) ou Abrantes estavam certamente muito mais perto de Lisboa, em tempo e 

facilidade de viagem, do que Leiria ou Évora, à mesma distância, ou até do que Mafra 

ou Torres Vedras, sem embargo de serem vilas do seu termo (…)»
241

. 

Aplica termos que ganham conotações muito precisas «Dentro da área de 

influência urbana da capital, atualmente considerada havia uma única vila grande: 

Setúbal (…)»
242

 e dá conta da importância do aglomerado: «Como capital política e 

administrativa, como centro de ideias e de vida social, pelo prestígio da sua grandeza e 

pelo volume das riquezas que nela se acumulavam, a influência de Lisboa estendia-se a 

todo o país; como porto tanto se abria aos oceanos sulcados regularmente pela 

navegação portuguesa como ao fluxo de circulação do Mar do Norte e do Mediterrâneo. 

No século XVI Lisboa transformara-se no maior nó de relações marítimas do mundo.» 

243
 

Grande parte da sua importância económica devia-a à sua envolvente: «O termo 

é reputado pela sua fertilidade: os barros escuros (…) são excelentes para o trigo; nas 

encostas e planaltos calcários e margosos do Miocénico encontra a oliveira as suas 

condições ideais; os terrenos cascalhentos do Oligocénico e do Cretácico dão mato e 

pasto de gado miúdo; os fundos aluviais, com solos de composição equilibrada e ricos 

de água (…) prestam-se ao pomar, à horta e a todas as culturas regadas.»
244

 

                                                             
241 Ribeiro (1994-g), p. 97-98. 

242 Ribeiro (1994-g), p. 98. Sublinhado nosso. Foi o único dos textos abordados, em que Orlando Ribeiro 

usou a expressão (duas vezes). 

243 Ribeiro (1994-g), p. 98-99. 

244 Ribeiro (1994-g), p.101-102. Como mencionado atrás, é de realçar o forte reforço da posição enquanto 

fator explicativo neste texto. 
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 Mas não se limita ao termo tradicional pois «Na «região» de Lisboa há que 

considerar não só o termo, definido oficialmente apenas ao norte do Tejo (até Alenquer 

e Torres Vedras mas com exclusão de Vila Franca e Arruda, terras de ordens religiosas), 

mas também as vilas do sul do estuário (…) »
245

. No entender de Orlando Ribeiro são as 

condições naturais da «região», especialmente a sua Geografia física que explicam o 

desenvolvimento da metrópole: «As condições naturais da região de Lisboa são 

suscetíveis de aproveitamento: terras relativamente férteis, (…) que provêm da 

decomposição do manto basáltico, razoável abundância de águas, bons materiais de 

construção, algumas lombas escarpadas, de fácil defesa mas cortadas de vales (…) o 

magnífico estuário, ou antes golfo que traz o mar ao meio das terras, regulariza o clima 

e pode abrigar inúmeros navios (…)»
246

, e em última análise permitem a sua expansão 

através de subúrbios. «São pois as vantajosas condições materiais da área que rodeia a 

cidade que explicam o florescimento de abundantes povoações suburbanas, capazes de 

se sustentarem a si e a Lisboa.»
247

 

Procurando o que de perene existe, Ribeiro parte da sua análise baseada na 

História e identifica as relações da cidade à escala sub-regional, regional e mundial. 

Destaca como a «posição» permitiu o crescimento da cidade, demonstrando depois que 

o seu valor não se alterou ao longo do tempo, traço da Geografia que praticava, antes se 

adaptou permitindo o sucesso de uma cidade capital de um, então, país multicontinental. 

A partir dos textos citados foi possível elaborar um «mapa mental» da área 

envolvente de Lisboa referida pelo geógrafo. Vila Franca de Xira, Santarém e Loures 

destacam-se com 10 referências, apenas superadas pela Outra Banda, a margem sul do 

Tejo em geral, com 13 menções, tal como a Arrábida e Sintra e respetivas serras. 

Parecem ser os limites norte e sul da sua «região de Lisboa». Aldeia Galega/Montijo
248

, 

Setúbal (8 menções), Torres Vedras, Algés (7) Santo Antão do Tojal e Cascais (6) a 

«vila de» Almada, Almeirim, Amadora e Azeitão (5), testemunham aglomerados de um 

termo, nós de relação de entrada e saída da cidade e pontos de desenvolvimento 

suburbano (v. mapa 1). 

 

                                                             
245 Ribeiro (1994-h), p. 105. 

246 Ribeiro (1994-b), p. 26. 

247 Ribeiro (1994-b), p. 23. 

248 A segunda designação oficializada em 1930 surge apenas no último dos textos publicados, 

demonstrando a preferência pelas designações aprendidas na juventude. 
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O geógrafo considerava este aspeto do sítio e da posição da cidade tão 

importante que, além de lhe consagrar um artigo (o seu primeiro publicado sobre 

Lisboa) apenas não o aborda num dos textos, o último publicado e também o mais 

breve. Observe-se agora a cidade que cresce. 

 

3- A demografia e o crescimento urbano. 

A evolução populacional e expansão territorial decorrem, nesta abordagem, dos 

primeiros pontos focados – sítio e posição — e interrelacionam-se com as funções 

desempenhadas. Serão explicadas e descritas a partir destes. 

Portugal é pouco urbanizado e a urbanização é recente. Apesar da antiguidade 

dos aglomerados, a vida urbana é ainda novidade para a muita da população. Até 

meados do século XX a população rural ainda cresce mais que a urbana em valor 

Mapa 1- Os arredores de Lisboa e principais centros relacionados com a cidade segundo Orlando 

Ribeiro nos textos de Olisipografia  

Arrábida 

Santarém 

NÚMERO DE REFERÊNCIAS   

            1;   2-4;            5-8;             10-13 

Sintra 

Abrantes 

Vila Franca de Xira 

Torres Vedras 

Aldeia Galega 
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absoluto. É a partir de então que aumenta o número de aglomerados urbanos, 

especialmente nos concelhos suburbanos das duas maiores cidades 
249

. 

A evolução populacional de Lisboa é seguida no tempo pelo geógrafo que a 

estima desde a Reconquista, a partir da evolução dos perímetros das muralhas, e dá 

conta da constituição dos primeiros subúrbios associados aos conventos, locais onde 

mais facilmente se obrava o processo: «(…) a população já numerosa da cidade (…) 

extravasa as muralhas para se propagar ao exterior, em numerosos arrabaldes 

constituídos em torno de conventos ou igrejas (do século XII ao XIV), quase sempre 

empoleirados nas elevações.»
250

 Para o século XVI usa o Numeramento de 1527-1532. 

Pondera a utilização dos valores de moradores por fogo, como fará sempre com todos os 

dados estatísticos: «Em 1527 fez-se um «numeramento» completo da população do 

reino, especialmente cuidado quanto a Lisboa. (…) apenas se conhece a totalidade por 

fogos: 13 010 na cidade e arrabaldes e mais 4 024 no termo. A relação nos tempos 

modernos, é de 4 habitantes por fogo; nessa época com os escravos, criadagem e pessoal 

das casas religiosas seria mais elevada; por outro lado, clérigos e viúvas são às vezes 

contados à parte. Com estas restrições poderá computar-se a população de Lisboa entre 

52 000 e 65 000 habitantes na aglomeração e subúrbios imediatos e 16 000 a 20 000 no 

«termo», isto é, na periferia rural a norte do Tejo.»
251

.  

Ribeiro emprega poucos indicadores estatísticos, preferindo os valores absolutos 

(mesmo que apenas aproximados) traduzindo «(…) o aumento da população da cidade. 

Em 1840, Lisboa contava 192 000 habitantes; em 1864, 198 000; em 1890, 290 000; em 

1911, 435 000; em 1930, 594 000 o que corresponde a um décimo da população 

portuguesa. O aumento seguiu um ritmo diferente conforme os bairros.»
252

 No texto de 

1945 apresenta também valores para essa evolução e a mesma relação entre a população 

                                                             
249 Salgueiro (1992), p. 29. 

250 No original: «(…) la population déjà nombreuse de la ville (…) débord les murrailles pour se répandre 

à l’extérieur, en de nombreaux faubourgs constitués autour de couvents ou d’églises (du XII ème au XIV 

ème siècle), presque toujours  perchés sur les hauteurs.» Ribeiro (1994-c), p. 32. 

251 Ribeiro (1994-g), p. 94. 

252 No original: «(…) l’augmentation de la population de la ville. En 1840, Lisbonne comptait 192 000 

habitants; en 1864, 198 000; en 1890, 290 000; en 1911, 435 000; en 1930, 594 000 c’est à dire le 

dixième de la population portugaise. L’augmentation a suivi un rythme different suivant les quartiers.» 

Ribeiro (1994-c) p. 36. 
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da capital e do País. Inclui apenas os arredores: «(…) com os concelhos dos arredores a 

região de Lisboa caminha para um milhão de almas.»
253

.  

Fica patente a distinção entre diferentes ritmos de evolução na população das 

freguesias da cidade. É «(…) elucidativo comparar a evolução do número de habitantes 

em três freguesias representativas: uma do centro da cidade, outra da periferia antiga 

(…) outra dos arrabaldes e da sua periferia atual.» No trabalho de 1935, usa a população 

absoluta das freguesias de S. Nicolau, S. Sebastião da Pedreira e Benfica, 

compreendendo um fenómeno que será marcante na segunda metade do século XX, o 

despovoamento do centro e o crescimento da periferia. Não aprofundará muito essa 

linha de investigação por falta de tempo ou questões de formação: na Baixa «(…) desde 

há 50 anos a sua população está estacionária ou diminui. A toda à volta, no que era 

Lisboa até ao meio do século XIX, os aumentos são em geral inferiores a 50%; na 

periferia, o crescimento é enorme (mais de 200%); no bairro das Avenidas Novas mais 

de 1.000%.»
254

.  

Não se debruça apenas sobre a quantidade de habitantes como também sobre a 

sua variedade a partir das fontes prediletas. Supõe a cor que os escravos dariam a uma 

cidade seiscentista cosmopolita e dá conta da existência de estrangeiros, relacionada 

com a prosperidade comercial: «Atraídos pelo negócio, encontravam-se na cidade 

muitos estrangeiros: em maior número Ingleses, depois Franceses, Holandeses, Alemães 

de Hamburgo, Italianos (…)»
255

. 

Nos seus textos inéditos Ribeiro tem maior preocupação em inserir a população 

(e a cidade) de Lisboa nas diferentes escalas, a da sua região, do distrito (de Lisboa e de 

Setúbal) e do País: «A capital agrupava nesse tempo [século XVI] 70 p. 100 da 

população da sua região como é hoje definida, 55 p. 100 da população dos distritos de 

Lisboa e Setúbal, onde essa região se contém, e 6 p. 100 da população do país. Esta 

relação aproxima-se da do fim do século XIX, antes de a cidade iniciar o seu grande 

surto contemporâneo.»
256

 

                                                             
253 Ribeiro (1994-d) p. 47. 

254 No original: «(…) depuis 50 ans sa population est stationnaire ou diminue. Tout autour, dans ce qui 

était Lisbonne jusqu’au milieu du XIX ème siècle, les augmentations sont en général inférieurs à50%; à la 

périphérie, la poussée est enorme (plus de 200%); dans le quartier des Nouvelles Avenues, plus de 1 

000%.» Ribeiro (1994-c) p. 36. 

255 Ribeiro (1994-i), p. 122. 

256 Ribeiro (1994-g), p. 94. 
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Enquadra a população lisboeta também entre as cidades portuguesas «Qual a 

posição de Lisboa entre as cidades e grandes vilas portuguesas da época? Muito acima 

de todas elas, fez figura de capital não só no reino como na Europa. O Porto teria apenas 

12 a 15 000 habitantes e, se era a segunda cidade em população, Évora pela importância 

da fidalguia e da vida eclesiástica porque a corte aí se deslocava com frequência (…) 

disputava-lhe este lugar mas com menos gente: apenas 11 a 14 000 almas.»
257

 E no 

quadro europeu «Fora de Portugal a comparação era-lhe igualmente favorável. Ainda na 

Idade Média igualava Londres ou Colónia, consideradas grandes cidades da Europa. No 

século XVI excedia quase em dobro a Madrid (…)»
258

. 

Neste tema realça-se a forma de Geografia praticada por Orlando Ribeiro, em 

que preponderam os aspetos qualitativos, usando apenas valores absolutos e 

percentagens que permitem comparações, e com pendor historicista, os últimos valores 

de população que usa datam de 1960 (no texto de 1964). Pela sua visão de conjunto, 

experiência e critérios científicos considera exagerados valores estimados por autores 

reconhecidos. No século XVIII «Link atribui-lhe 300 000 habitantes — cálculo 

exageradíssimo e que nenhuma fonte portuguesa autoriza.»
259

 

Não usa o conceito de rede ou sistema urbano mas este parece estar presente nos 

textos inéditos, tal como a inserção da cidade em escalas diferentes. Usa o conceito de 

«área de influência urbana» mas não na forma que se tornou corrente com a «Nova 

Geografia». Este ponto permite ainda reconhecer linhas de investigação que deixa de 

acompanhar. Um bom exemplo é o de entender a população como fenómeno mais 

geográfico, de ocupação do solo, que demográfico, com uma evolução específica (não 

utiliza taxas de natalidade, índices de fecundidade…). Será isso fruto de uma conceção 

unitária da disciplina? 

Grande parte do desenvolvimento urbano é espontâneo já que ocorre 

acompanhando constrangimentos que não são planeados. Na fase inicial de 

desenvolvimento do sítio e antes do desenvolvimento das grandes obras de engenharia e 

arquitetura estes obstáculos à expansão territorial eram de origem natural. Orlando 

Ribeiro dá conta disso ao indicar os grandes obstáculos naturais para a expansão da 

cidade, uma «serra» e um vale profundamente entalhado a ocidente e outro a norte, no 

limite de um planalto: «Dentro de Lisboa há uma «serra» com 225 metros no ponto 

                                                             
257 Ibid. 

258 Ibid. 

259 Ribeiro (1994-i), p. 121. 
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culminante – a abóboda calcária de Monsanto (…) por muito tempo a cidade deste lado 

pouco mais era do que uma longa rua marginal; mas o declive gradual do terreno e a 

exposição ao Sul, abrigada das nortadas pelo dorso de Monsanto, destinam a esta área 

largo papel na expansão urbana. (...) O vale de Alcântara separa desta Lisboa do futuro 

a massa densa do casario. Ele é de fato, no terreno da cidade, o mais vigoroso limite e o 

maior obstáculo (…) A curva de nível de 50 metros está a 2,5 km da margem do Tejo na 

Avenida da Liberdade e a 4 km no vale de Alcântara. (…) Compreende-se que uma 

forma tão vigorosa contivesse por muito tempo os limites da cidade, que apenas à beira 

do rio encontrou condições de expandir-se para Ocidente.»
260

 E continua: «A leste do 

vale de Alcântara (…) As camadas descrevem algumas ondulações, que todavia não se 

podem comparar à «abóbada» de Monsanto: o que domina é um pendor único, pouco 

marcado para o Tejo. As desigualdades de relevo são devidas ao trabalho de erosão e às 

diferenças de dureza das rochas em que esta atuou. (…) Com propriedade se poderia-se 

chamar a esta área «planalto» de Lisboa. (…) A importância estratégica deste acidente é 

conhecida de há muito, segue-o ainda hoje a circunvalação militar, e em Carnide e no 

Lumiar a linha de elétricos detém-se, sem descer ao vale, e com ela, a expansão da 

cidade para este lado.»
261

 A expansão do núcleo urbano segue as principais linhas do 

relevo, aproveitando os vales e pontos elevados e as facilidades concedidas pela ligação 

fluvial. 

Surge a ideia dos «tentáculos» e «digitações» que caraterizaram o crescimento 

espacial da cidade ao longo de eixos: «Em torno de uma grande mancha compacta 

formam-se tentáculos que irradiam em vários sentidos. Entre esses prolongamentos 

ficam extensas áreas cultivadas, algumas povoações carateristicamente rurais, grandes 

zonas de fisionomia campestre.»
262

 Cria-se uma estrutura própria caraterizada por 

extensões sem ocupação, algo que chama de «estrutura especial da cidade: em torno de 

um núcleo relativamente compacto (…) formaram-se digitações em vários sentidos, 

deixando entre si extensas áreas desaproveitadas – os seus grandes vazios.»
263

  

As «digitações» seguiam as linhas naturais, numa dicotomia entre o fundo dos 

vales e os interflúvios: «O contraste do relevo criava condições diferentes à ocupação 

do solo: no fundo dos vales, terras espessas e férteis, água e disposição favorável à rega; 

                                                             
260 Ribeiro (1994-e), p. 61-62. 

261 Ribeiro (1994-e), p. 62-63. 

262 Ribeiro (1994-b), p. 20. 

263 Ribeiro (1994-b), p. 16. 
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nos planaltos, terrenos delgados pobres de água às vezes até rochas estéreis. Duas 

condições naturais, dois destinos.»
264

 Aos vazios, ainda ocupados pela agricultura, 

sucediam-se as «terras» na linguagem popular, o que hoje se apelidaria de solo 

expectante, fenómeno que o autor presenciou na sua juventude: «É evidente que a 

atividade construtiva tende a eliminar, e tem eliminado, os antigos elementos 

campestres. Estes vestígios são cada dia mais raros e dentro em pouco desaparecerão 

totalmente ou é preciso procura-los mais longe. (…) Quem deseje ver como as coisas se 

passam pode subir a Avenida Almirante Reis e ao topo, para as bandas do Areeiro, 

observe como a azinhaga, a horta (…) são substituídos pelo prédio alto e grande 

(…)»
265

. 

O resultado é uma aparência «descerrada» e a passagem gradual da urbe ao 

campo, facto notado desde os séculos XVIII e XIX, assim como o aspeto linear ao 

longo do rio para oeste: «(…) assente em três colinas — e não sete — com se dizia e 

prolongada, para ocidente, por uma rua de casas à margem do Tejo; a planta compacta 

no centro, descerra-se na periferia e passa-se assim, por transição insensível, aos 

arredores férteis e povoados.»
266

  

São três as causas apontadas para o processo de expansão cujas caraterísticas 

serão ampliadas e com a escala alterada pelos transportes mecânicos: «Três causas 

contribuem para este alargamento: a necessidade de aumentar os espaços de residência, 

que fez dos subúrbios de Algés e de Amadora povoações tão grandes como muitas 

cidades de província; o veraneio que extravasa durante dois ou três meses dezenas de 

milhar de pessoas ao longo das linhas férreas de Sintra e de Cascais; e a indústria, que, 

recebendo por mar a maior parte das matérias-primas de importação se localiza de 

preferência ao longo do estuário, num rosário de instalações fabris até Vila Franca de 

Xira (…)»
267

. 

Após apresentar os condicionamentos e caraterísticas fundamentais do 

crescimento da urbe, há que dar conta das suas fases. Na ótica do geógrafo estas 

acompanham a história da cidade e conhecem diferentes velocidades. Momentos 

fundamentais são o fim da Reconquista e a fixação do poder central e a Expansão 

Ultramarina, a partir do início do século XV. 

                                                             
264 Ribeiro (1994-f), p. 65. 

265 Ribeiro (1994-b), p. 15. 

266 Ribeiro (1994-d), p. 42. 

267 Ribeiro (1994-d), p. 47. 
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A expansão territorial processa-se a partir da colina genética. Ribeiro sintetiza o 

período inicial sobre o qual pouco se conhecia, mas racionalmente, concebe o esquema 

evolutivo até à Reconquista, com base nos factos que possuía: «Sabe-se muito pouco da 

cidade romana (Olisippo) cujos vestígios arqueológicos permitem supor que 

extravasava a cerca da alta Idade Média. Esta última marca provavelmente na vida 

urbana uma fase de regressão após o desenvolvimento da época romana.»
268

 E 

concretiza: «Restos de alvenaria de esgotos (…) não permitem reconstituir nem o 

traçado, nem a evolução, nem as dimensões da cidade. Desta ausência de história se 

pode inferir ao menos, que numa das extremas não só do mundo romano mas do próprio 

mundo conhecido Olisipo não passaria de modesta e obscura aglomeração.»
269

 e «A 

data da construção das muralhas é meramente conjetural (…) O fato de ficar de fora 

toda a Baixa e a base ocidental da colina, onde há construções romanas (…) parece 

indicar uma regressão na vida urbana, um encurtamento, por motivos de defesa e talvez 

de rarefação demográfica, do perímetro das cidades.»
270

 

Sublinha-se esta fase inicial pois permite aferir quanto se pode extrair de 

informação por vezes residual. A Reconquista e seus cronistas permitem maior 

conhecimento da cidade árabe em 1147: «Lisboa era uma formosa cidade, cingida de 

muralhas e protegida por um castelo (…) como noutras aglomerações da época, os 

arrabaldes haviam extravasado do núcleo, sem que os defendesse nova cerca. Havia-os a 

Leste e a Oeste [Alfama e «Baixa»]; o primeiro seria o mais extenso, uma vez que a 

fonte quente é referida como situada «no meio da cidade»»
271

. O núcleo fortificado 

estabelecia-se na vertente que descia para o Tejo. 

A expansão do aglomerado vai-se notar na paisagem, por força dos materiais de 

construção empregues nos monumentos mais significativos, testemunhando a leitura da 

paisagem, o recurso à História e à natureza no raciocínio do geógrafo: «Os calcários 

molássicos, principalmente os da bancada conhecida por «banco real», serviram 

largamente à edificação de Lisboa primitiva e só no fim da Idade Média foram 

                                                             
268 No original: On sait trés peu de chose sur la ville romaine (Olisippo) dont les vestiges archéologiques 

permettent de supposer qu’elle débordait l’enceint du haut Moyen-Âge. Cette dernière marquée 

probablement dans la vie urbaine une phase de regression, après l’épanouissement de l’époque romaine. 

Ribeiro (1994-c), p. 31. 

269 Ribeiro (1994-g), p. 78. 

270 Ribeiro (1994-g), p. 79. 

271 Ribeiro (1994-g), p. 80. 
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suplantados pelos calcários brancos do cretácico. A pedra amarela do castelo, das duas 

Cercas (Velha e Nova), do corpo e do claustro da Sé contrastam à vista com a pedra 

branca da charola da mesma Sé, do Convento do Carmo, da Torre de Belém e dos 

Jerónimos, do Aqueduto das Águas Livres, do Terreiro do Paço, etc. São duas fases da 

vida da cidade marcadas pela geologia dos materiais de construção.»
272

 (figura 4). 

 É no reinado do Bolonhês, que marca o fim da Reconquista, que Lisboa adquire 

posição cimeira no contexto nacional, ultrapassando as muralhas velhas e, com D. 

Dinis, afirma-se como capital, conhecendo melhoramentos: «(…) Lisboa parece só ter 

adquirido preponderância sobre outras cidades do reino no tempo de D. Afonso III. 

Segundo as Inquirições de 1259 contava 23 paróquias, sendo apenas 8 intramuros, e 

avantajava-se muito não só às cidades distantes mas à grande vila próxima de 

Santarém.» 
273

 E noutro texto: «Nesta época se desenvolve e protege o porto, se 

esboçam o Rossio e alguns arruamentos da Baixa e se constroem, no Castelo e no flanco 

da sua colina, dois paços reais. Arrabaldes extensos haviam transvazado da antiga 

muralha até que uma nova cerca define, no terceiro quartel do século XIV mais ampla 

figura da cidade (sete vezes a área do núcleo da cerca velha). [A cidade estava] sempre 

em crescimento como aglomeração e como porto (…)»
274

. 

A partir do final da primeira dinastia, Lisboa expande-se de forma polinuclear, 

com as caraterísticas já enunciadas e aprofundando um eixo de desenvolvimento ao 

longo do rio, linhas gerais que se manterão historicamente. Para isso concorrem os 

núcleos dos conventos fixados no topo das colinas, reforçando por vezes as áreas mais 

antigas: no reinado de D. Fernando «A cidade extravasara para ambos os lados e 

ocupava agora cerca de sete vezes a área das antigas defesas. Por sua vez a cidade atual 

contém oitenta vezes a superfície definida pelo novo circuito de muralhas. O subúrbio 

mais extenso desenvolvera-se a Ocidente, abrangia toda a Baixa e parte da colina a 

Oeste, até alturas da Rua do Alecrim e de S. Roque, onde outro vale, menos cavado, lhe 

serviu de limite. Deste lado [Oeste] ficava um grande vazio interior da Cerca Nova: as 

terras do Convento de S. Francisco (…) ainda no século XVIII pelas dimensões e 

número de edifícios, considerado pelo Marquês de Pombal como uma espécie de 

«cidade» dentro da cidade maior.» 
275

 Acrescenta: «A primeira área de expansão da 

                                                             
272 Ribeiro (1994-e), p. 56. 

273 Ribeiro (1994-g), p. 83. 

274 Ribeiro (1994-h), p. 104. 

275 Ribeiro (1994-g), p. 84. 
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cidade foi a própria margem do Tejo ou Ribeira, em terrenos ganhos tanto pela 

construção e os entulhos como pela colmatagem natural.(…) Do Terreiro do Paço a 

Cata–que-Farás (cercanias do Cais do Sodré) toda a margem se urbaniza em menos de 

vinte anos. O nome moderno de aterro [usado no início do século XX] consagrou assim 

um processo que parece tão velho como a expansão da urbe (…) A tendência de 

crescimento que se vislumbra com mais força é para Oeste. O seu núcleo antigo é o 

Convento de Santos-o–Velho (…) O lugar de Santos precedeu Belém como vestíbulo 

marítimo da cidade e foi, como este, desenvolvido também à roda do seu mosteiro 

monumental, um subúrbio da margem antes de se incorporar na massa do casario 

urbano.»
276 

As Descobertas e a estruturação do Império ultramarino e a fixação das suas 

instituições (especialmente a Casa da Índia e antecessoras) originam alterações 

fisionómicas na urbe, que além de se expandir se embeleza. A colina do Castelo perde a 

sua preponderância deixando de ser central numa aglomeração em expansão: «Na era 

manuelina tem fim a preponderância da colina genética, apenas afeta a funções 

espirituais (Sé, Universidade) (…) A vida da cidade passará a gravitar entre o Terreiro 

do Paço e o Rossio; a preponderância da Baixa, no comércio, no governo e noutras 

funções de relação, perdurará pelo espaço de mais de quatro séculos, até à constituição 

de centros múltiplos e ainda mal consolidados, nos nossos dias (…) Uma época nova se 

abre assim na evolução de Lisboa (…) colmatando os vazios interiores, fixando o 

contorno das praças e enobrecendo-as de edifícios, desafogando a circulação, o conjunto 

de providências manuelinas pode considerar-se o primeiro surto de urbanismo de 

Lisboa.»
277

 

O século XVI conhece a expansão da cidade para Oeste e a criação do Bairro 

Alto, processo de urbanização de pendor moderno, ocorrido devido à valorização da 

posição às portas da cidade: «[até 1572] a cidade apenas se havia expandido para 

ocidente: começando por ocupar parte da grande cerca do Convento de S. Francisco, 

povoaram-se, além dela, as alturas de Santa Catarina e abriu-se [o] Bairro Alto (…) À 

exceção deste setor, fora do perímetro medieval, apenas alguns conventos e ermidas 

começavam a congregar população.»
278

 Tal é sublinhado por Ribeiro em outros textos e 

com novos exemplos: «(…) alguns subúrbios estavam em pleno crescimento [século 
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277 Ribeiro (1994-g), p. 87. 

278 Ribeiro (1994-g), p. 88. 
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XVI]: forma-se o Bairro Alto por loteamento de uma quinta fidalga; em torno do Paço 

de Santos e, mais longe, em torno do Mosteiro dos Jerónimos, desenvolve-se uma 

espécie de antecâmara marítima de Lisboa.»
279

 

Para Orlando Ribeiro este período marca fortemente o surto urbano das cidades 

nacionais e de Lisboa, em particular, pela riqueza trazida pelas especiarias do Oriente 

(atribui-lhe a fixação da maioria da morfologia da cidade). De igual importância 

considerará o Barroco e as riquezas do Brasil. Estas marcarão menos a expansão 

territorial e mais a planta da cidade.  

Omitindo os desenvolvimentos espaciais intermédios e recorrendo a fontes de 

eleição (o viajante Link) apenas refere novamente a dimensão da cidade no século 

XVIII: «As dimensões da cidade são duas léguas de comprimento por meia légua de 

largura máxima; tão estreita nalguns pontos que só tem uma rua de casas ao longo da 

margem do Tejo. A Oeste pega com Alcântara, Junqueira, Belém; a Leste e ao Norte 

(Campo Grande) também se continua por arrabaldes que, a bem dizer por toda a parte 

prolongam a cidade a tal ponto que é impossível marcar os seus limites.»
280

 

Não sendo um aspeto perene da cidade, as referências a momentos de expansão 

territorial da cidade são reduzidas e vagas quando mais próximas do momento de 

escrita. Uma comparação de ordem de grandeza com valor didático: «A cidade, nos seus 

limites administrativos atuais, cobre uma superfície 529 vezes superior [à área cingida 

pelo primeiro conjunto de muralhas]. Hoje a parte antiga não é mais do que um 

corpúsculo, em torno do qual se aglutinou uma grande forma urbana.»
281

 E num outro 

texto: «…o conjunto delineado com tanta largueza e previsão pelo talento de Rosa 

Araújo[a Avenida da Liberdade], as saídas desafogadas, o parque de Monsanto, o 

Estádio, concebidos pela energia de Duarte Pacheco no período dos Centenários, 

marcam épocas essenciais da evolução urbana de Lisboa.»
282

 Em conjunto com os 

mapas apresentados anteriormente, esta referência reforça o que se disse sobre os 

limites da cidade na visão de Ribeiro.  

As consequências da expansão territorial são abordadas de forma menos 

sistemática, tendo já sido afloradas ao longo dos últimos parágrafos. O afastamento da 

área rural, que deixa marcas na toponímia das ruas, e os espaços de abastecimento de 
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280 Ribeiro (1994-i), p. 120. 
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282 Ribeiro (1994-f), p. 69. 
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frescos à cidade, são as principais, mas também a referência às áreas de lazer: «Com as 

praias sucedeu o mesmo: Pedrouços foi em tempos praia elegante, como depois Paço de 

Arcos e hoje os Estoris.»
283

 

Ribeiro analisa o turismo (veraneio) como fator de crescimento da cidade e 

razão de um dos seus eixos de crescimento, dando conta do afastamento progressivo dos 

seus núcleos, motivado pela expansão da urbe: «(…) para o Atlântico, na parte chamada 

desde há alguns anos Costa do Sol, sucedem-se praias ensolaradas, abrigadas dos ventos 

do Norte, que recebem no verão a população citadina abastada.»
284

  

Neste contexto, a relação entre a área construída e seus habitantes, pode-se 

incluir também uma noção de urbanismo. Ribeiro tem para ele uma definição muito 

simples mas significativa: «(…) a «arte» de tornar as cidades ao mesmo tempo mais 

atraentes e mais adequadas às suas funções»
285

 ou a «arte de organizar funcionalmente 

uma cidade em proveito dos que a habitam»
286

. Nas suas palavras perpassa a 

preocupação com o bem-estar do habitante, claramente exposto na sua finalidade: «(…) 

arrumar esta gente, assegurar-lhe a satisfação das necessidades fundamentais, fazer 

numa palavra, com que o organismo urbano funcione bem, deve ser a preocupação 

fundamental de quem o governa.»
287

 Aqui se expõe mais uma vez a já notada conceção 

organicista da aglomeração.
288

 

 O lisboeta preocupa-se em definir as linhas perenes de expansão da cidade, 

identificando momentos marcantes. Virado para o passado, aborda pouco a cidade que 

se continuava a desenvolver. A expansão territorial liga-se com a morfologia urbana. 

 

 

 

 

                                                             
283 Ribeiro (1994-b), p. 20. Pedrouços foi a praia que o pequeno Orlando frequentou. 

284 No original: «(…) vers l’Atlantique, dans la partie appelée depuis qualques anées Costa do Sol, se 

succèdent des plages ensoillées, abritées des vents du Nord, qui reçoivent dans l’été la population citadine 

aisée.»  Ribeiro (1994-c), p. 35-36. 

285 Ribeiro (1994-c), p. 52. 

286 Ribeiro (1994-f), p. 67. 

287 Ribeiro (1994-d), p. 46. Refere para o período manuelino: o rei «(…) provê ao alargamento de ruas e 

serventias, marca dimensões às casas, promove construções opulentas junto do seu palácio e manda 

arrancar as oliveiras que coroavam graciosamente as colinas (…)» (Ibid. p. 40). 

288 Ribeiro (1994-d), p. 40. 
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4- A morfologia urbana  

A morfologia urbana de Lisboa na visão de Orlando Ribeiro, será analisada 

tendo em conta as caraterísticas da planta da cidade e dos edifícios que constituem os 

seus quarteirões. Comentam-se igualmente as cercas muralhadas não incluídas no ponto 

dedicado à expansão territorial. Esta opção prende-se com o facto de Lisboa ter-se 

expandido de forma pouco relacionada com o perímetro muralhado e por este englobar 

amplos vazios A muralha deixará de ser elemento de maior significado nesta relação a 

partir do século XV. Orlando Ribeiro fez esta associação tanto no caso de Lisboa como 

no de outras cidades que estudou. 

Entre as várias áreas da cidade, a mais importante ausência encontrada nos 

trabalhos que o geógrafo dedicou a Lisboa é a da Baixa Pombalina. Com efeito, ao 

caraterizar a cidade nos seus aspetos morfológicos, baseia-se particularmente nas 

descrições renascentistas. Dá grande peso aos aspetos da cidade medieval e das culturas 

Fig. 4- Aspeto da Cerca de Lisboa na atualidade. Note-se o tom mais escuro dos 

calcários. 
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que nela conviviam: a judaica, a moura e a cristã, pois estavam então já fixadas as 

caraterísticas essenciais da morfologia de Lisboa. 

No estabelecimento dos elementos da morfologia, Ribeiro dá conta da 

importância da cultura árabe no estabelecimento de parte do casco histórico da cidade 

«Pode-se reconhecer, no traçado tortuoso das ruelas e dos impasses, a planta típica das 

cidades muçulmanas. Esta planta sobreviveu até aos nossos dias em alguns bairros onde 

a reconstrução, após o tremor de terra de 1755, respeitou a implantação das casas 

arruinadas.»
289

 E acrescenta, desvalorizando a reconstrução pombalina da Baixa «(…) o 

grande tremor de terra de 1755, marca melhoramentos e modificações muito 

consideráveis, mas os elementos essenciais da morfologia urbana estavam já 

fixados.»
290

   

Praticante de uma Geografia unitária, o autor concede ao relevo importante 

papel como fator explicativo enquanto fator da morfologia urbana. Sustenta que: «A 

estrutura de Lisboa é em grande parte, condicionada pelo relevo. Na área central abre-se 

um vale largo e profundo (a Baixa) que se bifurca por altura do Rossio, em dois ramos: 

um correspondente à avenida da Liberdade, outro à Rua da Palma-Avenida do 

Almirante Reis. Estes três vales separam outras tantas colinas: a do Castelo seguida pelo 

enfiamento dos altos da Graça, do Monte e da Penha de França (…) a de Santana (…) e 

a de S. Roque-Príncipe Real (…)»
291

. Essa importância ocorre tanto no núcleo antigo 

quanto na expansão da urbe «(…) onde os planaltos são menos entalhados pelas 

ribeiras, o que permite o desenvolvimento de uma planta regular (Avenidas Novas). 

Alargam-se ruas estreitas, demolem-se velhos imóveis, retificam-se ruas tortuosas, 

abrem-se largas avenidas, convertem-se espaços vazios em parques e em jardins.»
292

 

                                                             
289 No original: «On peut reconnaître, au tracé tortueux des ruelles et des impasses, le plan typique des 

villes musulmanes. Ce plan a survécu jusqu’à nos jours dans qualques quartiers où la reconstruction, 

après le tremblement de terre de 1755, respecta l’emplacement des maisons ruinées.» Ribeiro (1994-c), p. 

31-32. 

290 No original: «(…) après le grand tremblement de terre de 1755, marque des améliorements et des 

changements trés considérables, mais les éléments essentiels de la morphologie urbaine étaient déjà 

fixés.» Ribeiro(1994-c), p. 33. 

291 Ribeiro (1994-g), p. 84. 

292 No original: «(…) où les plateaux sont moins entaillés par les rivières, ce qui permet le développement 

d’un plan régulier (Avenidas Novas, Nouvelles Avenues). On élargit des rues étroites, on démolit des 

vieux immeubles, on rectifie des voies tortueuses, on ouvre des larges avenues, on aménage des espaces 

vides en parcs et en jardins.» Ribeiro (1994-c), p. 34. 
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Igualmente «Certos bairros ou sítios da cidade (…) estão ligados às formas do terreno. 

Entre o vale de Alcântara e o da Rua de São Bento fica a Estrela; entre este e o da 

Baixa, o Bairro Alto. O vale da Baixa (…) enquadra nos dois ramos (Avenida da 

Liberdade e Rua da Palma-Avenida de Almirante Reis) a colina de Santana.»
293

  

O relevo tem também um papel na reconstrução pombalina que carateriza no 

seio dos elementos perenes e de civilização: «Entre as duas praças [Praça do Comércio e 

Rossio], no fundo plano do vale, desenvolve-se o plano pombalino, ortogonal, de uma 

regularidade monótona, que substitui as velhas ruas tortuosas.»
294

 

 É no Castelo e núcleo antigo que se nota mais essa relação com o relevo «(…) o 

Castelo, no interior do qual existe um bairro, corresponde ao tipo de inúmeras 

povoações alcandoradas e muralhadas; o Castelejo ocupa, como é habitual, a 

extremidade mais escarpada e não o meio da fortificação.»
295

 Mas, se dá importância ao 

relevo nessa área da cidade, pouco realce lhe dá noutro, a expansão mais recente: os 

primeiros focos de industrialização aproveitaram as duas grandes chanfraduras da frente 

ribeirinha, os vales de Alcântara e de Chelas
296

. 

As exigências de aglomerado com maior dimensão fazem com que o núcleo 

mais antigo perca preponderância: «Assim pôde ficar intacto o velho burgo medieval, e 

lá permaneceu o casario mourisco, no dédalo pitoresco das suas ruelas, à sombra do 

remoto castelo»
297

 mantendo as «ruas apertadas, passagens estreitas, praças exíguas e 

edifícios irremovíveis.»
298

 Concretiza para o momento da Reconquista: «As ruas eram 

estreitas com menos de oito pés, e as casas apinhadas»
299

.  

Interessado em dar relevo a fatos de cultura e civilização, vê no Islão (o autor 

preferia a palavra Islame) a responsabilidade por parte do caráter da cidade, recorrendo 

a ele ao traçar a sua biografia: «O traçado típico das aglomerações muçulmanas 

encontra-se em Lisboa: ruas tortuosas, enoveladas, becos sem saída, largos à margem da 

circulação, pátios acessíveis por passagens cobertas, balcões lançados sobre as ruelas 

                                                             
293 Ribeiro (1994-e), p. 63. 

294 No original: «Entre les deux places, sur le fond plat de la vallée, se développe le plan pombalien, en 

damier, d’une régularité monotone, qui a remplacé les vieilles ruelles tortueuses.» Ribeiro (1994-c), p. 34. 

295 Ribeiro (1994-g), p. 80-81. 

296 Gaspar  (1994). 

297 Ribeiro (1994-f), p. 69. 

298 Ribeiro (1994-f), p. 66. 

299 Ribeiro (1994-g), p. 80. 
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onde apenas podiam circular pessoas e animais (…) havia uma Rua de Sete Cotovelos 

cujo nome e traçado se conservaram até ao terramoto.»
300

 E acrescenta: «da Mouraria 

medieval não resta hoje mais do que o nome e o traçado irregular, sinuosos e 

acotovelado, das suas ruelas e becos (…)»
301

. Reconhecendo que a cidade evolui e com 

ela a sua vida, conclui: «(…)alterou- se a estrutura da cidade, deslocando o seu fulcro da 

acrópole para a beira-mar.»
302

 

As muralhas, Cerca Velha ou Nova, relacionam-se com o crescimento da área da 

cidade: «A primeira figura de Lisboa é dada pelo conjunto de muralhas que a 

cingem.»
303

 A sua evolução relaciona-se com cada contexto económico e político: «As 

invasões bárbaras correspondem a uma fase de regressão na vida urbana (…) há 

muralhas que deixam de fora construções da época anterior (é o caso de Lisboa).»
304

 Ou 

ainda: «(…) da época bárbara datará a primeira cinta de muralhas (cerca velha) que, 

deixando de fora construções romanas, indica uma regressão na vida urbana, própria do 

quadro de desorganização administrativa e de preferência pelas atividades do campo, 

que se seguiu às invasões.»
305

 

O geógrafo descreve esses limites da cidade em momentos históricos 

determinados. Ao tempo da Reconquista «Cinco portas principais contava a cerca: a do 

Oeste chamava-se a das colunas de mármore e seria a principal (Porta do ferro, 

demolida à ordem de D. Manuel) e deste lado ficava também um postigo de serventia; a 

Leste ficava a do Almócavar ou cemitério (Portas do Sol, lembradas ainda no nome do 

largo); duas abriam para a margem: a Porta do Mar (Arco Escuro, na Rua dos 

Bacalhoeiros) e a Porta de Alfama ou da Fonte Termal, que brotava fora da muralha 

(…) A Cerca Moura ou Cerca Velha (…) deixava contudo de fora parte importante da 

cidade: o Bairro de Alfama (…)»
306

. 

No final da primeira dinastia uma nova cintura de muralhas envolve a cidade: 

«No fim do séc. XIV define-se outra figura de Lisboa, com a construção da Cerca Nova 

ou de D. Fernando (…) O subúrbio mais extenso desenvolvera-se a Ocidente, abrangia 

                                                             
300 Ribeiro (1994-g), p. 81. 

301 Ribeiro (1994-g), p. 82. 

302 Ribeiro (1994-f), p. 69. 

303 Ribeiro (1994-g), p. 79. 

304 Ribeiro (1994-g), p. 73. 

305
 Ribeiro (1994-h), p. 103. 

306 Ribeiro (1994-g), p. 81. 
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toda a baixa e parte da colina a Oeste, até alturas da Rua do Alecrim e de S. Roque (…) 

De S. Roque descia a muralha ao Rossio, para novamente subir a colina de Santana, 

donde tornava a baixar à Mouraria, que ficava de fora, e a galgar a íngreme encosta do 

Castelo. (…) Os dois vales que convergem no Rossio determinam duas inflexões 

importantes no traçado da Cerca Nova, que se retrai ao atravessá-los para deixar de fora 

terras fundas e ricas de água cobertas de almuinhas ou hortas e persistentes na sua 

vocação campestre (…) O trecho mais escarpado do monte do Castelo parece ter detido 

pelo Norte, a expansão da cidade, imobilizada deste lado desde a construção das suas 

primeiras defesas. Dessa extremidade partia o outro lanço da Cerca Nova, englobando 

os conventos da Graça e de S. Vicente de Fora, descendo ao rio e correndo, à margem 

dele, pela base da colina do Castelo. Alfama, subúrbio ou arrabalde da Cerca Velha 

ficava agora completamente dentro das novas muralhas. (…) Flanqueada por 77 torres e 

fechada por 38 portas das quais 22 se abriam para o mar, a «cerca nova», com mais de 

uma légua de circuito constituía um sistema de defesa que nenhum outro, em Portugal, 

igualava em extensão e importância.»
307

 

 A relação especial de Lisboa com o relevo (o «Y» formado pelos vales da Baixa, 

da Avenida da Liberdade, e da Rua da Palma-Avenida do Almirante Reis) é um dos 

fenómenos explicativos da sua morfologia e expansão. A interpretação do autor denota 

a sua matriz culturalista e historicista. É um dos fenómenos que torna a capital uma 

cidade única, diferente de todas as outras. Ainda assim, tem muito de válido já que é 

sustentada numa conceção unitária da Geografia, relacionando magistralmente 

fenómenos naturais e humanos, responsáveis pela importância da aglomeração. 

Um importante fato repetidamente referido pelo geógrafo é a existência na 

cidade portuguesa, por contraponto à espanhola, de praças múltiplas (ou terreiros) onde 

se praticavam diversas atividades, o comércio mas também o convívio. Cedo definidas 

na morfologia «(…) as grandes praças do século XV existem ainda: a Praça do 

Comércio, que se abre para o Tejo como uma espécie de entrada simbólica de Lisboa, e 

o Rossio, verdadeiro cruzamento urbano situado mais no interior (…)»
308

. Elas 

correspondem a «(…) elementos do corpo de uma cidade, as duas principais praças de 

Lisboa, o Rossio e o Terreiro do Paço, implantados no mesmo sítio já no século XVI 

                                                             
307

 Ribeiro (1994-g), p. 84-85. 

308 No original: «(…) les deux grandes places du XV ème siècle existente encore: la Place du Commerce, 

qui s’ouvre vers le Tage comme une sorte d’entrée symbolique de Lisbonne, et le Rossio, véritable 

carrefour urbain situe plus à l’intérieur (…)».Ribeiro (1994-c), p. 33. 
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(…) são essas praças que ainda hoje constituem o núcleo da cidade (…)»
309

. São 

importantes pois mantêm-se mesmo após o terramoto de 1755 e consequente 

reconstrução urbana «(…) o núcleo da cidade passa a ser a Baixa, enquadrada por duas 

formosas praças, uma aberta para o mar — o Terreiro do Paço — e outra para as hortas, 

quintas e olivais dos arredores — o Rossio.»
310

 

Na interpretação de Ribeiro esta última praça filia-se no contato entre os estilos 

de vida urbano e rural, herança ainda da presença muçulmana: «O próprio Rossio nasce, 

como em toda a parte (é este dos elementos mais caraterísticos da fisionomia das nossas 

vilas e cidades, principalmente no Sul), deste contato de dois estilos de vida: é a praça 

excêntrica às portas da urbe (umas vezes dentro outras foras do seus muros) onde se 

fazem as trocas entre os dois mundos — os mesteirais vendendo os artefactos da sua 

indústria aos camponeses e estes abastecendo a cidade com os produtos da agricultura e 

da criação de gados.»
311

 

Atribui a sua origem, no caso de Lisboa, aos terrenos públicos existentes em 

torno de um convento no século XIII, sendo depois regularizado por D. Dinis, mas 

vincula-o também à civilização muçulmana: «O sentido de logradouro excêntrico (…) 

está bem expresso na provisão de D. Manuel (…) de que se reservasse à volta da cidade 

e contígua às muralhas um rossio comum (…) para nele pascerem gados e se 

acomodarem as cavalgaduras dos que vinham à cidade. É este mais um traço 

muçulmano da nossa estrutura urbana, pois a lei corânica atribui para o mesmo fim uma 

cintura nas aglomerações (…)»
312

 Trata-se de lugar muito especial na Cidade pois 

«Ainda hoje, em horas de expetativa ou inquietude, que levam o povo a congregar-se 

espontaneamente, é aí que os Lisboetas se costumam encontrar.»
313

 E ilustra este 

exemplo com o papel deste espaço no levantamento que aclamou o Mestre de Aviz 

como D. João I, nos finais do século XIV. 

Numa urbe demografica e espacialmente de muito maior dimensão, o Terreiro 

do Paço tem hoje em dia tal papel, pois aí convergem, descendo da Avenida da 

Liberdade e passando pelo Rossio (local de passagem como nó na rede de transportes), 

as manifestações populares. Orlando Ribeiro debruça-se sobre a origem e evolução da 

                                                             
309 Ribeiro (1994-d), p. 48. 

310 Ribeiro (1994-h), p. 104. 

311 Ribeiro (1994-f), p. 66. 

312 Ribeiro (1994-g), p. 91. 

313 Ibid. 
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praça: «O Terreiro do Paço é um logradouro em parte ganho aos terrenos e lodos do rio 

(…)» 
314

, com finalidades náuticas, que ganha nova vida com o rei D. Manuel I que a 

torna núcleo do Império «desafogando-a para a rodear de edifícios monumentais: o Paço 

da Ribeira (…) a Casa da Índia (…) a Alfândega (…) a Misericórdia, o Celeiro público 

(…)»
315

. Não podendo conter todas as funções, algumas autonomizar-se-ão «O 

desembarque do trigo havia de tomar tal importância que para ele se reservou um 

terreiro especial (…)»
316

.  

A relação entre Terreiro do Paço e Rossio é antiga e buliu com a morfologia 

urbana «Ligando as duas praças principais (…) abrira-se no século XVI um eixo de 

circulação que se bifurcava antes de chegar ao Rossio. Quando se divulgou o uso de 

coches e liteiras, ainda estas ruas careceram de ser alargadas ou regularizadas (entre 

1665 e 1687): vê-se assim como era difícil adaptar a estrutura herdada do passado 

muçulmano às novas necessidades de uma grande cidade cosmopolita.»
317

 

Quiçá de forma exagerada Ribeiro busca na história longínqua a sua origem, 

filiando-o também na mesma origem civilizacional: «A planta de 1650, levantada por 

João Nunes Tinoco, mostra como a par de ruas apertadas e tortuosas (Rua de Sete 

Cotovelos, perto das Pedras Negras), de becos sem saída, se haviam formado alguns 

espaçosos logradouros. O traçado muçulmano dos arruamentos predominava tanto na 

colina do Castelo como na Baixa, em parte porque as reconstruções não o haviam 

alterado, em parte porque, incorporado profundamente no estilo urbano do Sul do país, 

continuava a ser seguido no desenvolvimento de bairros posteriores à Reconquista. 

Entre a margem e as primeiras construções ficavam os espaços mais amplos, a um dos 

quais se dera forma regular (…) o Terreiro do Paço.»
318

  

Sendo as caraterísticas de civilização fundamentais na sua estrutura explicativa, 

especialmente na Geografia urbana, Ribeiro chama a atenção para uma certa inércia no 

uso do espaço, razão para que certos fatos se repitam nos mesmos lugares, mas não 

parece considerar as diferenças de dimensão, variedade de uso e mesmo a evolução dos 

aterros na sua explicação para a origem desta praça de Lisboa.  

                                                             
314 Ribeiro (1994-g), p. 89. 

315 Ibid. 

316 Ribeiro (1994-g), p. 90-91. 

317 Ribeiro (1994-g), p. 92. 

318 Ribeiro (1994-g), p. 100-101. 
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Explica ainda a formação de outro espaço característico da cidade, buscando a 

sua origem na morfologia urbana e na necessidade de trocas comerciais: «No interior da 

cidade existia um único logradouro, o Rossio (…) diante de algumas igrejas e palácios 

havia modestos larguinhos de desafogo; outros formavam-se por simples alargamento 

ou convergência de algumas ruas e incorporavam-se nelas. Mas havia outros vazios (…) 

Toda a costa do Castelo assim esteve até tarde, a Mouraria, as cercas dos Conventos de 

S. Francisco e de S. Vicente. À sombra da muralha, para leste, formara-se outro rossio, 

o Campo de Santa Clara: típico lugar de venda (…)», notando que o seu uso ainda se 

mantém
319

. 

Conclui que «Dois terços essenciais da morfologia urbana fixam-se 

definitivamente na época manuelina.»
320

, já que todas as alterações morfológicas 

pombalinas foram como que uma cirurgia reconstrutiva «(…) esta pele nova reveste 

uma ossatura anterior. Sobrepõe-se ao dédalo mourisco da baixa a geométrica planta 

pombalina, mas persistem as ruelas e becos de Alfama.»
321

.  

Com gosto pelo passado e com uma Geografia urbana que se deve preocupar em 

buscar os traços perenes da cidade e, portanto, de cariz historicista, Orlando Ribeiro está 

ciente da expansão da sua cidade e dos rumos que esta esboça, que capta, desde tempos 

remotos até ao momento em que escreve. Desta forma se frisa o «(…)aspeto da cidade 

quase linear, sem penetrar no interior da terra (…) uma longa rua à beira-mar(…)»
322

, 

reconhece que 
 
«(…) com o desenvolvimento do grande subúrbio de Algés, não existe 

mais o aspeto «linear»»
323

, sendo que «a planta da cidade apresenta um centro urbano 

com grandes prolongamentos, irradiando em vários sentidos.»
324

 

Faz-se notar que estas linhas de estudo, presentes no primeiro trabalho perderão 

terreno para a busca de traços culturais marcantes, talvez por influência da Escola 

Francesa. Ribeiro defende uma Ciência interessada em ciclos históricos longos e por 

isso não aborda os subúrbios, tão só as linhas de força que se mantêm. Destarte, apoia a 

interpretação em fatos naturais, ao filiar a expansão em locais de fácil circulação: «As 

principais linhas de circulação aproveitaram, naturalmente, estas passagens fáceis para o 

                                                             
319 Ribeiro (1994-g), p. 101. 

320 Ribeiro (1994-g), p. 89. 

321 Ribeiro (1994-h), p. 106. 

322 Ribeiro (1994-b), p. 20. 

323 Ribeiro (1994-b), p. 20, nota de rodapé nº 13. 

324 Ribeiro (1994-b), p. 22. 
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interior [os vales]»
325

. Capta idiossincrasias da cidade: «Estes vazios persistentes (…) 

dão à planta de Lisboa um aspeto descerrado e conferem à cidade o privilégio raro de 

possuir no seu centro ainda alguns espaços para construção»
326

; ou os grandes eixos de 

expansão (Benfica-Amadora-Queluz e Alcântara-Belém-Dafundo, olvida a expansão 

industrial a leste) e alerta para os efeitos do «(…) Metropolitano e das consequências do 

seu traçado na fixação da estrutura da cidade.»
327

 Quanto à Baixa é também minimizada 

no aspeto morfológico e convertida igualmente em fato de civilização: «De tal modo se 

liga ao nome Baixa a ideia de certas funções que, numa cidade totalmente plana como a 

Beira (Moçambique), se chama assim ao seu bairro central e comercial.»
328

   

Dá-se conta de todas estas características fundamentais da Lisboa de Orlando 

Ribeiro pois o autor consagrará secções específicas nos seus textos a estes espaços. O 

terramoto de 1755 é usado para reconstruir a Baixa ilustrando o pensamento político da 

época e novos conceitos de saúde pública com largas ruas e praças, na busca de uma 

estética de conjunto (interpretação de J. A. França que Ribeiro não refere). Usaram-se 

inovações que tornavam as construções resistentes a abalos sísmicos. O plano respeita 

as praças pré-terramoto: Rossio e Terreiro do Paço. A necessidade de abastecimentos 

determinou a instalação de um mercado (Praça da Figueira) e do Passeio Público 

(1764)
329

. 

A leitura da morfologia ribeiriana de Lisboa também pode ser usada para 

recordar a visão humanista que o geógrafo possuía da cidade. Além do fato de a urbe ser 

encarada como construção perene e coletiva, herança transmitida, a conservar e legar, 

transparece a importância concedida aos lugares de vivência do espaço e convívio 

humano e também de reflexão e lazer. Assim, o autor apela para «(…)manter para a sua 

Avenida o carácter de lugar de espairecer, através da densa folhagem das suas árvores, 

dos largos passeios ao longo dos largos e das esplanadas dos «cafés». O sistema de 

verdura constituído pelo conjunto do Parque Eduardo VII, Avenida e Jardim Botânico, 

prolongado até esta pelo parque Mayer (…)»
330

 Chama a atenção para «(…) os quintais 

                                                             
325 Ribeiro (1994-e), p. 63. 

326 Ribeiro (1994-g), p. 86. 

327 Ribeiro (1994-f), p.67. 

328 Ribeiro (1994-g), p. 93. 

329 Salgueiro (1992). 

330 Ribeiro (1994-f), p. 67. 
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e jardins da Costa do Castelo e das outras colinas orientais, que formam oásis de 

sossego no bulício da cidade.»
331

 

Neste ponto dedicado à morfologia urbana de Lisboa reservou-se um lugar para 

as referências à arquitetura em sentido lato. Ao contrário de outros trabalhos de Ribeiro, 

na sua produção de olisipografia, a arquitetura tem um papel quase residual. Serve 

sobretudo para dar conta da relação entre o Homem e a natureza, materializada na 

paisagem através dos elementos construídos. É utilizada como mero exemplo das 

relações entre o substrato físico e os materiais empregues em monumentos ou 

calcetamento das ruas: os calcários do Jurássico «(…) forneceram a principal pedra de 

construção usada em Lisboa desde o fim da Idade Média e a cada assentada se dá um 

nome: apinhoado, cristalino; vidraço; etc (…); a «brecha da Arrábida» (…) Por causa 

do seu efeito decorativo foi empregada em altares e colunas de igrejas de Lisboa.»
332

 Ou 

ainda «O basalto (…) Como pedra de construção, carateriza-se pela extrema dureza e 

densidade, sendo por isso apenas usada no calcetamento das ruas e, combinada com o 

calcário vidraço branco, no empedrado decorativo dos passeios (as ondas do Rossio 

antes da demolição da placa central.»
333

  

A arquitetura também surge a propósito de património destruído de forma 

irrefletida em nome de uma modernização da cidade, caso de parte da Rua da Mouraria 

com «(…)casas de empena e telhados de beirais revirados, altas estreitas e rasgadas de 

janelas de sacada [que] constituíam talvez o mais notável conjunto de arquitetura 

plebeia de Lisboa.»
334

 Ou como forma de dar conta da relação antiga entre as gentes da 

cidade e o Tejo: «Alguns palácios e conventos tinham as fachadas sobre o mar, outros 

abriam para praias desertas as traseiras e serventias.»
335

 

Outra razão ainda para a presença de aspetos da arquitetura da cidade é dar conta 

da densidade humana e das heranças culturais «Em 1551 (…) Parte dos moradores 

habitava por andares pois o número de casas é de 10 000 nas freguesias do centro da 

                                                             
331 Ribeiro (1994-f), p. 69. 

332 Ribeiro (1994-e), p. 54. 

333 Ribeiro (1994-e), p. 55. 

334 Ribeiro (1994-f), p. 66. 

335 Ribeiro (1994-i), p. 117. Esta citação corresponde a: Ribeiro, Orlando (1986) “Lisboa e o Tejo. 

(Fragmento de um livro em preparação sobre Lisboa)”, Cinquentenário do Grupo Amigos de Lisboa, 

1936-1986, Olisipo Lisboa, (149), 49-54. Seguindo o critério indicado procede-se à referência a partir da 

fonte privilegiada no trabalho. Compararam-se as duas versões e não existindo alterações, é possível um 

acesso mais fácil ao texto.   
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cidade, como é natural, é que essa acumulação em prédios se tornava mais sensível, 

excedendo as famílias, nalgumas o dobro deles. Os prédios mais altos tinham como até 

à construção moderna, o máximo de cinco «sobrados» ou andares; alguns eram 

rematados, ao gosto muçulmano, por açoteias.»
336

 São elementos da paisagem urbana 

«A maioria das casas tem 3 e 4 sobrados, algumas 5 e 6, em ruas muito estreitas onde, 

pela altura das construções, mal entrava o sol.»
337

 Serve também para dar conta de 

evoluções notadas na paisagem, como o facto de no século XVIII «(…)as lojas eram 

baixas sombrias e sem adornos. Só em 1834 um notável arquiteto delinearia as 

primeiras montras e balcões ao gosto francês e elas haviam de atrair ao Chiado a 

clientela elegante.»
338

 

 

5- As funções da Capital  

Entre os grandes temas da Lisboa de Orlando Ribeiro, analisam-se agora as 

funções da cidade, entendidas como as atividades em que a sua população se ocupa, mas 

igualmente, no caso de Lisboa, ampliadas pelo fato de ser capital de Portugal. Com 

efeito, se o autor consagra nas suas páginas de olisipografia cerca de 70 referências ao 

sítio e à posição da cidade, mais de uma centena à morfologia urbana e cerca de doze 

dezenas à evolução espacial e populacional
339

, as funções são abordadas de forma mais 

qualitativa só contabilizando cerca de 90 referências, não surgindo nos textos 

publicados em 1947 e 1986, mais dedicados à Geografia física. A análise é igualmente 

feita através de referências mais vagas. O mesmo sucede com os setores de atividade. 

Um aspeto relevante que se prende com diferentes formas de fazer Geografia urbana (v. 

Tabela 3)
340

. 

 

 

 

 

 

                                                             
336 Ribeiro (1994-g), p. 99. 

337 Ribeiro (1994-g), p. 100. 

338 Ribeiro (1994-i), p. 122. 

339 Apresenta-se esta contagem de forma propositadamente aproximada, tão só para dar conta da 

importância relativa dos temas, pelos óbices já indicados. 

340 As referências aí estabelecidas são meramente indicativas, decorrentes da interpretação feita. 
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TEXTO 

 

 

SETOR 

«O  

Crescimento 

de Lisboa» 

«Le Site et la 

Croissance

…» 

«Evolução e 

perspetivas

…» 

«Em Torno 

da 

Estrutura…

» 

«Lisboa, 

Génese de 

uma 

Capital» 

«Lisboa, a 

cidade e a 

Região» 

«Fragmento

s sobre 

Lisboa» 

Setor 

1ario 

5 2 - 1  - - - 

Setor 

2ario 

8  5  - - 4  5  1  

Setor 

3ario 

3  6  5  5 31 6  11  

 

 

Orlando Ribeiro carateriza as funções existentes na capital (figura 5). As 

referências ao setor primário são mais frequentes nos dois primeiros textos, 

acompanhando a sua decadência e afastamento para locais mais periféricos, à medida 

que o perímetro urbano se alarga condicionado pelo aumento da população.. Assim, se 

«Em 1925 viviam ainda dentro da área administrativa de Lisboa 7 400 habitantes que se 

dedicavam aos trabalhos agrícolas»
341

, este número reduzir-se-á tanto que Ribeiro 

deixará de o mencionar. Este crepúsculo da atividade tem um impacto geográfico que é 

notado tanto na mudança de setor por parte da população como na forma já referida: «O 

camponês faz-se operário ou refugia-se mais longe (…)»
342

. E lido como caraterística 

própria da cidade: «Mas onde calha, a fábrica e a quinta coexistem lado a lado: a 

atividade industrial não matou a cultura da terra, que é uma característica dos arrabaldes 

de Lisboa.»
343

 Ela encontra-se associada ao aspeto descerrado e à existência de 

interpenetração entre o rural e o urbano, como é o caso do Vale de Chelas, onde o 

fenómeno ainda hoje se observa. Volta-se a chamar a atenção para a importância «do 

presente» existente nos textos de Ribeiro, de 1935 e de 1938, por contraponto a uma 

                                                             
341 Ribeiro (1994-b), p. 21. 

342 No original: «Le paysan se fait ouvrier ou se réfugie plus loin…». Ribeiro (1994-c), p. 34. 

343 Ribeiro (1994-b), p. 21. 

Tabela 3- Referências a setores de atividade da população de Lisboa nos textos olisipográficos de Orlando Ribeiro.  
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abordagem «historicista», da observação da paisagem amadurecida, nos seus textos 

posteriores. 

O papel do porto de Lisboa é um dos mais referidos e emblemáticos: «Todos os 

bairros que se desenvolvem ao longo da costa têm a marca do porto: bairros de negros, 

navegadores, de Ingleses –  nome que designa para o povo o conjunto dos estrangeiros 

—, de pescadores, de vendedores de peixe, todos gentes que vivem em contato com o 

mar ou que chegam por via marítima.»
344

 Aliás é ao porto que se atribui o surgimento e 

expansão da indústria no perímetro da cidade: «A vida industrial, que raramente se vê 

estabelecer na periferia não marítima de Lisboa, propaga-se sobretudo ao longo da 

margem do Tejo, atraída pelo porto; mesmo as indústrias que não dependem dele 

também aí se estabeleceram. Algumas sobem o rio até Vila Franca de Xira, outras 

transbordaram para a margem sul (…)»
345

. Os «(…) doze quilómetros de docas e 

armazéns do porto que franjam a cidade e a separam do rio (…)»
346

 têm um notável 

impacto paisagístico. A indústria é relacionada com as acessibilidades «(…) para 

noroeste ao longo do Tejo há alguns edifícios industriais, que sempre tiveram tendência 

a localizar-se desta banda: serve-os um ramal de caminho–de-ferro e vários cais 

especializados no tráfico de mercadorias.»
347

  

O setor secundário é representado também por referências à extração: «(…) as 

explorações industriais (…) quase se podem resumir à extração de materiais de 

construção (…) e aplicações industriais: olaria, fabrico de telha e de tijolo, 

modelação.»
348

 Igualmente por atividades agro-industriais «algumas pequenas 

indústrias como a moagem»
349

 ou curtimenta de peles mas rapidamente, substituídas 

pela industria ou pela habitação: «Os moinhos têm recuado ante a ameaça da fábrica de 

                                                             
344 No original: «Tous les quartiers qui se développe le long du rivage portent l’empreinte du port: 

quartiers de de nègres, de matelots, d’Anglais-nom que designe pour le peuple l’ensemble des étrangers-, 

de pêcheurs, de vendeuses de poisson, tous gens qui vivente en contact avec la mer ou qui arrivent par 

voie maritime.» Ribeiro (1994-c), p. 33. 

345 No original: «La vie industrielle, que l’on voit rarement s’établir à la périphérie non maritime de 

Lisbonne, se répand surtout le long de la rive du Tage, attirée par le port; même les industries que n’en 

dependente pas s’y sont aussi établies. Quelques-unes remontent le fleuve jusqu’à Vila Franca de Xira, 

d’autres ont débordé sur la rive sud (…)»Ribeiro (1994-c), p. 35. 

346 Ribeiro (1994-d), p. 49. 

347 Ribeiro (1994-b), p. 27. 

348 Ribeiro (1994-b), p. 25. 

349 Ribeiro (1994-b), p. 24. 
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moagem»
350

 ou «Os moinhos de vento que coroavam as elevações, as hortas (…) 

desaparecem sob um manto uniforme de ruas e casas.»
351

 Com a evolução da cidade, 

estas menções extinguem-se nos textos posteriores. 

Quanto ao setor terciário o autor recorda o comércio internacional motivado pela 

expansão ultramarina e dos locais onde este se concentrava «Os centros de comércio, 

para as transações internacionais eram (…) na parte baixa da cidade: a Ribeira, a Rua 

Nova e o Pelourinho Velho.»
352

 Tem dele uma visão integradora e multiplicadora, 

citando Damião de Góis a esse propósito e o que este escreve sobre a Rua Nova del Rei, 

no século XVI e, finalmente, do papel que o setor encara como embrionário dos grandes 

quarteirões comerciais: «Era o lugar mais animado de Lisboa, um embrião do que 

seriam as cities dos empórios comerciais, anunciando a Baixa no ambiente e nas 

funções: Passando ao longo da Rua Nova onde abundam os gravadores, joalheiros, 

ourives, douradores e casas de escambo, voltando sempre à esquerda, chega-se a outra 

rua chamada também Rua Nova dos Mercadores, muito mais vasta do que as outras ruas 

da cidade, adornada, dum lado e doutro, com belos edifícios. Aqui se juntam, todos os 

dias, os comerciantes de quase todos os povos e partes do mundo, com extraordinário 

concurso de gente, por causa das facilidades que o comércio e o porto oferecem.»
353

 

Confirmando a linha de abordagem já referida, sustenta que as caraterísticas da cidade 

se encontram já definidas antes do terramoto de 1755: a «(…)localização das funções 

comerciais não foi desviada por isso.»
354

 As referências ao fenómeno no texto «Lisboa, 

Génese de Uma Capital» parecem reforçar o que foi dito sobre o contexto da sua 

redação. 

A visão desta atividade permite igualmente notar a sua predileção por uma 

abordagem humanista de cariz histórico, olvidando o comércio mais sofisticado em 

estabelecimentos requintados, preferindo o comércio tradicional em feiras e mercados, 

sustento de formas de convívio e relação social. Assim, se o primeiro tem uma menção 

vaga e histórica (no século XVIII «os franceses dedicavam-se ao comércio fino»)
355

; o 

                                                             
350 Ribeiro (1994-b), p. 24. 

351 No original: «Les moulins à vent qui couronnaient les hauteurs , les hortas (…) disparaissent sous un 

manteau uniforme de rues et de maisons.» Ribeiro (1994-c), p. 34. 

352 Ribeiro (1994-b), p. 17. 

353 Ribeiro (1994-g), p. 92. 

354 Ribeiro (1994-i), p. 117. 

355 Ribeiro (1994-i), p. 122. 
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segundo recebe mais relevo, havendo menções aos maiores e persistentes mercados da 

capital, muitas vezes com reflexos na própria morfologia urbana: «(…) os mercados 

tradicionais se fixaram na Ribeira Velha, abastecidos pelos barcos do Tejo, e nos 

Rossios, o principal e o do Campo de Santana.»
356

 E ainda «Em outros largos 

(Pelourinho, S. Paulo, Carmo, Rossio, no próprio Terreiro do Paço) formam-se 

espontaneamente mercados populares, ocasionais, com tendência a especializarem-se 

nos produtos.» 
357

 

Será esta a explicação para a secundarização do Chiado e do seu comércio 

requintado e omissão dos primeiros centros comerciais (datados de finais da década de 

1970)? As formas recentes de comércio não eram ainda marca característica em vida do 

geógrafo pelo que este não se interessava particularmente por elas. Prefere os mercados 

e as suas trocas mais pessoais e de traço marcante: ainda hoje os mercados municipais 

recebem o popular nome de «praças» mesmo se construídos em edifícios específicos.   

A visão ideográfica de Lisboa que o Ribeiro transmite vai-se ainda traduzir no 

papel quase identitário que o fato de ser sede do poder central no país lhe confere. Desta 

maneira o autor concederá particular atenção à evolução da cidade enquanto capital que 

o título do seu oitavo texto olisipográfico testemunha: «Lisboa, génese de uma Capital». 

Usando a sua metodologia, Ribeiro dá conta dos antecedentes da fixação de 

poder em Lisboa e identifica fases de progressivo estabelecimento dessa função. 

Iniciando a evolução em tempos remotos e a partir do poder espiritual - «Sabe-se que 

Olissipo foi sede de bispado na monarquia visigótica»
358

 - passa ao papel da cidade na 

primeira dinastia, «Residência preferida do soberano [D. Afonso III] (…) era terra da 

coroa onde recebia entradas, passagens e portagens com que tributava todo o comércio e 

navegação.»
359

 Este quadro desenvolve-se com o fim da Reconquista, durante a 

primeira dinastia: «em 27 reuniões [de cortes] 7 celebraram-se em Coimbra, 6 em 

Lisboa, 4 em Santarém.»
360

 Tal deve-se à sua posição de charneira em trocas 

comerciais: «A importância de Lisboa aumentava pelo número dos seus mesteirais, pelo 

volume de transações do seu comércio, pela quantidade de navios, nacionais e 

                                                             
356 Ribeiro (1994-i), p. 125. 

357 Ribeiro (1994-i), p. 126. 

358 Ribeiro (1994-g), p.79. 

359 Ribeiro (1994-g), p. 83. 

360 Ribeiro (1994-g), p. 75. 
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estrangeiros, que frequentavam o seu porto.»
361

 Comparando Lisboa com Santarém e 

Coimbra a situação reforça-se a partir do reinado de D. Dinis: «(…) em 2060 

documentos referidos [na chancelaria de D. Dinis] 36, 2 p. 100 foram expedidos de 

Lisboa (…)»
362

. O poder político fixa-se a partir deste reinado, seguido do judicial: «Os 

sucessores de D. Dinis viveram de preferência em Lisboa, acompanhando o aumento da 

sua população e contribuindo também, com a presença da corte e das funções públicas, 

para esse aumento. (…) nas cortes de 1385 ainda se pede que (…) aqui estejam sempre 

a corte dos desembargos e os selos só se confiem a naturais de Lisboa (…) a partir de 

1433 parece ter-se fixado em Lisboa uma das casas de justiça.»
363

 

Este notório ascendente acentua-se com as Descobertas Marítimas e a projeção 

da cidade à escala internacional, como capital do primeiro Império transcontinental da 

História. Após a morte do Infante D. Henrique «(…) com o renovo que se seguiu ao 

afrouxamento das navegações, Lisboa passou a ser o único lugar de saída e de chegada 

das armadas; em 1481 mudou-se de Lagos para aí a Casa da Guiné (…) Lisboa tornou-

se então capital do Ultramar português.»
364

 O comércio internacional, visível no seu 

cosmopolitismo, é apontado como o grande fator explicativo deste ascendente: «Com a 

segunda viagem à Índia (1500) iniciou-se uma carreira regular anual que, à ida e à 

vinda, tocava praticamente nos principais portos da expansão portuguesa (…) Esses 

factos tiveram decisiva influência na evolução de Lisboa. As riquezas do Ultramar (…) 

animam o comércio da primeira cidade portuguesa. Nas suas ruas há mercadores de 

todas as origens, no seu porto navios de todos os lugares.»
365

 Conduz à intriga político-

diplomática: «(…) eram propositadamente enviados a Lisboa agentes secretos, 

encarregados dos Estados rivais de se informar das rotas e dos produtos que faziam a 

riqueza da grande cidade.»
366

 

Orlando Ribeiro conclui que «A função de centro de tráfico marítimo mundial 

fica definitivamente adquirida para Lisboa e, com ela, a de capital do Estado, de sede 

principal da corte, da administração da vida política e cultural do país.»
367

 Não 

                                                             
361 Ibid. 

362 Ribeiro (1994-g), p. 76. 

363 Ibid. 

364 Ibid. 

365 Ribeiro (1994-g), p. 77. 

366 Ibid. 

367 Ibid. 
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esquecendo que funções terciárias que no século XX eram fulcrais para a vida ou 

estagnação de uma urbe não o foram para a capital: «(…) a fundação em 1290 da 

Universidade (…) não parece ter nenhuma incidência importante nos destinos da 

cidade.»
368

 Até porque jamais existiu aí um estabelecimento duradouro até ao 

estabelecimento do regime republicano.  

Não mencionando o conceito, mas explicitando-o, com base no seu método de 

eleição, o geógrafo explica a macrocefalia do país: «(…) a Espanha reparte as funções 

supremas da administração (…) Lisboa concentra em si todas elas.»
369

 E afirma noutro 

local: «(…) funções de capital que Lisboa exerce em toda a sua plenitude. A 

administração, as escolas e os estabelecimentos científicos, os museus, os teatros, as 

distrações, marcam um profundo contraste com as cidades de província. Lisboa é ao 

mesmo tempo o maior centro de comércio, de banca e indústria, o maior porto 

marítimo.»
370

 

No interior da cidade, o geógrafo elege a Baixa (no sentido que já se indicou) 

como o coração da cidade, recordando que essa evolução ocorreu no século XV: 

«(…)era dentro do perímetro primitivo que palpitava, ainda no século XV, o coração da 

cidade: no castelo, os Paços do rei e do arcebispo, na encosta a Sé, os Paços do 

concelho (no lugar da atual igreja de S. António), as residências da primeira nobreza do 

reino.»
371

  E relaciona-a com a transferência espacial do poder político: «(…) na Baixa, 

bairro que ocupa o fundo de um vale desembocando no Tejo, que, desde o século XV, 

se acumulam as atividade urbanas: comércio, banca, ministérios, serviços 

administrativos, distrações, que se concentram cada vez mais nesta espécie de City. (…) 

É neste bairro repleto que o rei D. Manuel, no tempo das Descobertas, transferiu a sua 

residência, até aí empoleirada nas elevações do castelo.»
372

  

                                                             
368 Ribeiro (1994-g), p. 84. 

369 Ribeiro (1994-g), p. 105. 

370 No original: «(…) fonctions de capitale que Lisbonne exerce dans toute leur plenitude. 

L’administration, les écoles et les établissements scientifiques, les musées, les theaters, les distractions, 

marquent un profound contraste avec les villes de province. Lisbonne est en meme temps le plus grand 

centre de commerce, de banque et d’industrie, le plus grand port maritime.» Ribeiro (Lisboa, 1994-c), p. 

36. 

371 Ribeiro (1994-g), p. 85.  

372 No original: «(…) dans la Baixa (ville basse), quartier qui occupe le fond d’une valée debouchant dans 

le Tage, que, depuis le XV ème siècle, s’ accumulent les activités urbaines: commerce, banques, 

ministères, services administratifs, distractions, qui se concentrent de plus en plus dans cette sorte de City. 
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Não se detendo profundamente nesses temas, Orlando Ribeiro refere fenómenos 

que serão estudados pelos seus alunos, como é o caso do despovoamento dos centros 

urbanos: «A Baixa e os seus arrabaldes, centro de negócios, da administração e de lazer, 

repleta durante o dia, despovoa-se à noite. Os escritórios, os bancos, os cafés, os 

armazéns, deixam pouco espaço aos apartamentos (…)»
373

. E sobre a terciarização e 

seus efeitos: «Na Baixa que hoje se despovoa (…) os bancos, os escritórios, e 

repartições sobem aos andares altos e expulsam os moradores permanentes.»
374

 

Várias razões concorrerão para este desinteresse, os seus gostos pessoais, a falta 

de disponibilidade, mas acima de tudo a sua forma de encarar a sua disciplina de forma 

una, abrangente e com explicações de síntese que o afastariam de temas especializados. 

Ainda assim debruça-se sobre as relações com os outros espaços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
(…) C’est dans ce quartier grouillant que le roi Emmanuel, au temps des Découvertes, transféra sa 

demeure, naguère perchée sur les hauteurs du château.» Ribeiro (1994-c), p. 32-33. 

373 No original: La Baixa et ses alentours, cité des affaires, de l’administration et des loisirs, grouillant 

pendant la journée, se dépeuple la nuit. Les bureaux, les banques, les cafés, les magasins, laissent peu de 

place aux appartements (…)» Ribeiro (1994-c), p. 36. 

374 Ribeiro (1994-d), p. 48. 
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6- Os factos de relação 

A visão de Lisboa que Orlando Ribeiro defende é uma visão integradora, pelo 

que não olvida os fenómenos de relação. Como tal, transportes, relações entre a cidade e 

o campo e os arrabaldes e a atração da cidade e os subúrbios são também abordados nos 

textos, mas amiúde na sua forma tradicional, com base no seu método e de forma 

superficial. É de notar que pouco usa o termo «circulação» no seu sentido clássico, caro 

a geógrafos seus contemporâneos. Com cerca de seis dezenas de referências, é o tema 

definido menos aprofundado para caraterizar a urbe, até pela formação «clássica» do 

geógrafo. 

Os meios de transporte citados são os seus contemporâneos, desde a tração 

animal, corrente na sua juventude, ao metropolitano (inaugurado em 1959), o elétrico e 

o automóvel. Os proprietários destes são classificados como privilegiados, talvez por 

Orlando Ribeiro nunca ter possuído carro ou carta de condução. Pode-se mesmo 

Fig. 5- Exemplo de trabalho do ferro representado em azulejo de uma fachada de Alfama. Os ofícios 

tradicionais eram os preferidos por Orlando Ribeiro nos seus estudos de Geografia urbana. Os azulejos, 

com a sua origem árabe eram explorados enquanto recurso didático. 
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levantar a interrogação sobre de que forma esta circunstância influenciou a sua forma de 

ver a cidade: é diferente caminhar pelas ruas da capital, mais ou menos vagarosamente, 

observar a paisagem e falar com os habitantes, do que estar preso no automóvel durante 

um engarrafamento. Nos diversos textos, além dos transportes já referidos, há menção 

ao autocarro, ao comboio, à atividade marítima e à navegação fluvial, todos estão 

representados, dando já conta da dificuldade de circulação no interior da cidade e 

soluções para a ultrapassar (no texto de 1955) e como forma de abastecer Lisboa, 

ligando-a à Margem Sul do Tejo e ao Mundo.  

Os transportes são vistos como fator de desenvolvimento dos arrabaldes da 

cidade, dando o exemplo da Ajuda, Lumiar e Odivelas: «A linha [dos elétricos] vem 

assim acorrentar aos destinos de Lisboa as povoações dos arredores.»
375

 Ou noutro texto 

«(…) a tração elétrica ligou definitivamente ao centro algumas aldeias da periferia, que 

logo se transformaram em áreas residenciais; e a cidade alastra pelos arredores, penetra, 

através do trânsito rápido, em aglomerações rurais, cujo caracter modifica, criando, aqui 

e além, satélites de pura feição urbana.»
376

 

A cidade influencia assim o ritmo de crescimento dos arredores, acelerado entre 

1940 e 1960, como o geógrafo constata nos «Fragmentos» que escreve sobre Lisboa. Os 

arrabaldes da capital têm uma função constante ao longo do tempo: o fornecimento de 

espaço para o seu crescimento. Esta questão é vista historicamente (caso da integração 

do Bairro Alto) acompanhando a evolução populacional e a expansão territorial: «Foi à 

custa das hortas e dos vazios internos e dos arredores que se construíram alguns 

edifícios extensos e se alargou a cidade»
377

 Mas este processo ocorre igualmente por 

alastramento, à medida que surgem moradas permanentes em áreas de veraneio: «As 

quintas e as casas de campo onde se passava o verão têm tendência a tornar-se lugares 

de residência permanente»
378

  e  «Já várias estações de veraneio se transformam em 

moradas permanentes. Até Cascais, em plena costa atlântica, num percurso de 26 km, 

                                                             
375 Ribeiro (1994-b), p. 19. 

376 Ribeiro (1994-d), p. 47. 

377
 Ribeiro (1994-i), p. 124. 

378 No original: «Les fermes ou les villas où l’on passait l’été ont tendance à devenir des lieux de 

résidence permanente.» Ribeiro (1994-c), p. 34. 
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avista-se sempre casas e não se tem a impressão de ter deixado a cidade.» 
379

 Mas 

também por coalescência com vilas periféricas: «Algumas aldeias dos arredores 

urbanizam-se por sua vez e ligam-se definitivamente à cidade.»
380

 

Com esta questão relaciona-se o impacto sobre a organização do espaço. A 

cidade influencia as áreas contíguas, tanto mais longe quanto mais se desenvolve. 

Lisboa «(…) englobou parte dos arrabaldes e foi influenciar a outra parte, até muito 

longe, pela extensão e afastamento dos lugares de veraneio, pela organização da 

agricultura (…)»
381

. A sua influência não ocorre apenas sobre «(…) pequenas e 

pitorescas povoações rurais (…) Situadas quase todas sobre o manto basáltico, que dá 

barros de grande fertilidade, orientam a sua atividade económica, à parte a exploração 

de algumas argilas e pedreiras, no sentido da produção agrícola.»
382

, mas igualmente 

nos locais de recreio, pois «(…) à medida que a cidade cresce, afastam-se dela os 

lugares preferidos de veraneio.»
383

 De fato, «(…) ainda no último quartel do século XIX 

se ia passar o Verão em quintas no Arco do Cego»
384

, na década de 1960 estes locais 

estavam já integrados na malha urbana. Fora do perímetro concelhio, Amadora, Queluz 

e Odivelas eram já dormitórios. 

Nesta evolução pode-se ver também que o pensamento de Ribeiro evoluiu desde 

a sua fase de formação. Se no texto de 1935 manifestava a sua curiosidade por um 

grupo humano localizado «(…) nunca além do Termo, é a terra do Saloio.»
385

, que 

julgava com caraterísticas específicas; décadas depois, em nota de rodapé, no mesmo 

texto, havia abandonado tal pensamento. Pelo mesmo diapasão alinha a influência sobre 

as atividades da população. Em 1935, escreve a propósito desse grupo que «As 

mulheres são as lavadeiras de Lisboa.»
386

 Em 1963, estas eram raras, como as ribeiras 

de água limpa, e começavam a ser substituídas por outras alternativas. 

                                                             
379 No original: «Déjà plusieurs stations d’été se transforment en séjour permanent. Jusqu’á Cascais, en 

pleine côte atlantique, sur un parcours de 26 km, on aperçoit presque toujours des maisons et on n’a pas 

l’impression d’avoir quité la ville.» Ribeiro (1994-c), p. 36. 

380 No original: «Quelques villages de la banlieu s’urbanisent à leur tour et se rattachent définittivement à 

la ville.» Ribeiro (1994-c), p. 34. 

381 Ribeiro (1994-b), p. 23. 

382 Ribeiro (1994-b), p. 20-21. 

383 Ribeiro (1994-b), p. 20. 

384 Ribeiro (1994-b), p. 21. 

385 Ribeiro (1994-b), p. 23. 

386 Ibid. 
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O abastecimento a Lisboa é outra função dos seus arredores. Ribeiro dá conta de 

relatos detalhados a partir das suas fontes favoritas: «Lisboa importava ao tempo 

(começo do século XVII) carnes da Beira e do Alentejo, e daqui e do Ribatejo trigos e 

azeite.»
387

 E ainda: «Os arrabaldes tinham grande importância no abastecimento de 

Lisboa: farinha (…) fruta e hortaliças, leite, queijo, manteiga, requeijão, galinhas e 

ovos. Em cada dia entravam na cidade 4600 cavalgaduras e 2000 homens e mulheres a 

pé; da margem sul aportavam cerca de cinquenta barcos que traziam peixe e hortaliças à 

Ribeira.»
388

 Mas não dá apenas informação histórica, também relata a chegada das «(…) 

frutas e legumes produzidos nas numerosas quintas e hortas que rodeiam a cidade»
389

 ou 

«(…) desciam das hortas dos arredores carroças saloias e carros de bois carregados de 

hortaliça.»
390

 Fala de agricultura, pecuária e extração, sendo curiosas as suas referências 

aos «vinhos do termo» que mantiveram fama, por contraponto aos «morangos de 

Sintra» que olvida. Propõe-se estudar «O abastecimento de águas, os esgotos, a energia 

e a iluminação, os problemas de trânsito (…) constituem outros tantos aspetos 

essenciais da existência material das cidades. Nenhum talvez como a circulação nos dá 

uma imagem da vida: ela é como o sangue que percorre a urbe.»
391

  

Nos textos finais, o geógrafo aflora ainda a formação de subúrbios, originados 

pela procura de habitações mais económicas e pelo desenvolvimento dos transportes. 

Fenómeno que não estuda, mas constata e que aborda de forma tradicional: «Os 

transportes rápidos, as casas de renda mais modesta (…) rodeiam hoje as grandes 

cidades de uma cintura de dormitórios: o desenvolvimento recente e o pleno progresso 

da construção em Almada, Algés, Amadora (tomando qualquer destas povoações no 

sentido lato também das que lhe ficam contíguas) fazem delas os maiores satélites 

residenciais de Lisboa; mas em pleno campo, ao acaso de um passeio de cada vez se vê 

aumentar esta proliferação desordenada das formações suburbanas. A construção da 

ponte sobre o Tejo trará como consequência o extravasar de Lisboa para a Outra Banda 

(quase todas as cidades portuguesas na margem de rios têm subúrbio do lado oposto) e 

dará a Lisboa uma feição semelhante à do «grande Porto».
392

 

                                                             
387 Ibid. 

388 Ribeiro (1994-b), p. 102. 

389 Ribeiro (1994-b), p. 23. 

390 Ribeiro (1994-i), p. 126. 

391
 Ribeiro (1994-d), p. 51. 

392 Ribeiro (1994-h), p. 108. 



116 
 

Outros problemas novos em torno da cidade suscitam igualmente a sua 

curiosidade ao afirmar: «(…) ignora-se como funciona esta enorme cabeça num corpo 

que o êxodo rural e a emigração enfraquecem, até onde vai a atração direta de Lisboa (a 

indireta estende-se a todos os territórios portugueses da Metrópole e do Ultramar) e 

onde ela interfere com outros centros nodais próximos, como Setúbal ou Torres 

Vedras.»
393

 E «(…) cerca de 30 000 pessoas que viviam em «bairros de lata»»
394

. 

Orlando Ribeiro manifesta o intuito de abordar estas questões pessoalmente e tem a 

preocupação de chamar a atenção para o fato de não serem problemas inéditos já no 

século XVIII: «À medida que se alargava a cidade e desenvolvia o gosto das quintas, a 

especulação ganhava, tal como hoje, os terrenos dos arredores.»
395

  

 O geógrafo debruça-se sobre os fenómenos de relação entre cidade e campo 

envolvente, mas não os aprofunda talvez por reconhecer implicitamente que não possuía 

as ferramentas para dar deles ideia exata. Com efeito, o estudo dos fluxos será um dos 

temas da «Nova Geografia». Ainda assim, tem a preocupação de sublinhar que não 

eram fenómenos novos e, se eram intensificados em número e distância com o 

crescimento urbano, tinham de ser vistos como decorrentes de um processo de longa 

duração. Tal como havia aprendido destaca aquilo que dá carater à sua terra natal por 

confronto com outras cidades que conheceu. 

 

7- A originalidade de Lisboa 

A originalidade de cada cidade é fundamental para compreender o processo de 

racionalização da realidade por parte do geógrafo. Encarando as cidades como 

resultantes de determinado tempo, espaço e civilização, Orlando Ribeiro procurará 

definir o que possuem de idiossincrático. Daí recorrer à História, para captar a 

«biografia» de cada uma e assim compreender o seu «espírito».  

No caso da capital portuguesa, com base nos textos em estudo, pode-se definir 

esse espírito como o modo de vida na cidade, destacando os pontos que o autor 

considera manterem-se ao longo do tempo, traços de civilização que ainda hoje podem 

ser notados. Seguem-se os hábitos alimentares, que traduzem os dos portugueses em 

geral, mas de onde emergem os específicos de Lisboa. O Tejo e a relação que a cidade e 

seus habitantes com ele estabelecem também aqui entram, relação amplificada pelo 

                                                             
393 Ribeiro (1994-h), p. 108. 

394 Ribeiro (1994-h), p. 108-109. 

395 Ribeiro (1994-i), p. 124. Sublinhado nosso. 
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papel do porto na dinâmica urbana. Conclui-se com a feição rural da cidade, a dualidade 

entre interflúvios elevados e fundos de vale e a relação entre a topografia e a expansão 

da malha urbana. São vários aspetos, alguns já reportados noutros pontos deste estudo.   

No que toca à forma como se carateriza o modo de vida de Lisboa, Ribeiro dá 

conta de um cosmopolitismo da cidade relatado por cronistas desde o tempo da 

Reconquista, traduzido na variedade das gentes, «três credos, índice de outras tantas 

civilizações, repartiam entre si os habitantes»
396

, cujo convívio não era isento de tensões 

como a que se fazia sentir por vezes face aos «(…) os israelitas, tolerados mas 

segregados e receosos de cobiças e de perseguições que amiúde e com igual violência 

suscitavam entre mouros e cristãos»
397

, mas que permitia que as comunidades sem 

poder político tivessem algum prestígio
398

.  

Da ocupação muçulmana restarão na paisagem de Lisboa aspetos morfológicos, 

como a planta irregular que «pode ainda ver-se em toda a roda do castelo; nuns lugares 

(Alfama) por herança direta do traçado da época muçulmana, noutros (Mouraria), por 

uso inveterado dos habitantes deste bairro, formado com os Mouros forros.»
399

 Esta 

morfologia filia-se nas caraterísticas da cultura islâmica: «A ausência de autoridade e 

organização municipal explica a falta de um plano conjunto; a propriedade da casa 

prevalecente sobre a definição da rua, os recessos que defendem de estranhos a 

intimidade da vida familiar, o desusos de carros no transporte, feitos a lombo de burro 

ou à cabeça das mulheres as esquinas e os esconderijos que facilitam a defesa no estado 

de guerra.»
400

 Esta herança tem ainda hoje um potencial turístico aproveitável (e 

aproveitado), correspondendo a bairros populares da cidade, com identidade bastante 

forte. O convívio entre culturas diferentes neste período na Península Ibérica é imagem 

de marca de outras cidades (Toledo é turisticamente conhecida como «a cidade das três 

                                                             
396 Ribeiro (1994-g), p. 82. 

397 Ribeiro (1994-g), p. 83. 

398 «(…)da menção dum «bispo» (…) pode concluir-se a existência de uma comunidade cristã de certo 

vulto, provida do respetivo chefe religioso, com prestígio suficiente para falar em nome dos sitiados de 

todas as crenças» Ribeiro (1994-g), p. 80. 

399 Ribeiro (1994-g), p. 81. 

400 Ribeiro (1994-g), p. 81. 
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culturas»), e esta tradição de tolerância religiosa (entrecortada por períodos de tensão) 

manter-se-á até meados do século XV
401

.  

A variedade e convívio entre populações de origens diversas manter-se-á, mas 

dentro de uma maior homogeneidade religiosa após a expulsão dos judeus sefarditas e 

dos muçulmanos no reinado de D. Manuel I. Orlando Ribeiro não menciona a questão 

da Inquisição e dos Cristãos Novos mas dá conta que no século XVI, «O número de 

escravos era elevadíssimo: 9950, pouco mais de um décimo da população da cidade, 

pela maior parte africanos de pele negra (…) a gente de recursos empregava-os 

largamente nos serviços domésticos: no interior da casa e na rua, acarretando água, 

fazendo despejos e indo ao mercado às compras, coloriam a vida da cidade de uma nota 

de exotismo, única na Europa do tempo.»
402

 Desta forma, para Ribeiro, não só 

Expansão Ultramarina marcou o desenvolvimento espacial da cidade, como a sua 

paisagem humana. 

Citando o viajante alemão Link, o geógrafo dá conta da variedade humana 

também no século XVIII: «A população é mesclada, há muitos pretos, mulatos e 

galegos. Lisboa não dá ideia do carácter português pois aí se reúnem todos os patifes do 

reino (…)»
403

. E, de forma mais relativa às funções da cidade, já no século XX: 

«(…)população de estivadores, de operários, de marinheiros, de pescadores, de 

vendedores de peixe, habitando no meio das fábricas, depósitos e armazéns, e que, ao 

amanhecer, descem aos cais vizinhos para aí procurar trabalho.»
404

 

Neste quadro, entram também os problemas de saúde pública, a falta de limpeza 

e de civismo ou respeito pelas leis, bem como as formas de convívio social, retratadas 

pelos viajantes do século XVIII: «(…) Lisboa é descrita como uma cidade formosa, 

situada num quadro natural incomparável, mas suja, medíocre no seu comércio e 

provinciana e atrasada nas formas de convívio social.»
405

 Trata-se de tema importante 

para Ribeiro já que a relação social é uma das formas de materializar o seu pensamento 

                                                             
401 «Um foral dos Mouros forros ou livres (1170), outorgado pelo rei, garantiu-lhes o respeito da lei 

religiosa e civil.» Ribeiro (1994-g) p. 82. 

402 Ribeiro (1994-g), p. 99. 

403 Ribeiro (1994-i), p. 121. 

404 No original: «(…) population de dockers, d’ouvriers, de marins, de pêcheurs, de vendeuses de poisson, 

habitant au milieu des usines, des entrepôts et des magasins, et qui, au petit jour, descend sur les quais 

voisins pour y chercher du travail.» Ribeiro (1994-c), p. 35. 

405 Ribeiro (1994-h), p. 106. 
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humanista sobre as cidades. Nessa imagem de Setecentos dava-se também conta da 

forma como o anonimato e falta de coesão humana pautam as relações sociais na urbe, o 

que faz citando Link: «Esta cidade, repetimo-lo é o ponto de encontro de reunião de 

todos os patifes do reino.»
406

 

A falta de limpeza e civismo, recorrentes nos atuais órgãos de comunicação 

social atual e o traço (indicado como) característico do povo português são também 

notados. O geógrafo dedica às condições de saneamento urbano uma secção de um 

artigo e rastreia o fenómeno desde o século XV, bem como as medidas tomadas para o 

combater: «Lisboa foi durante muito tempo uma cidade suja (…) Isto não obstante as 

providências da câmara sobre o seu asseio. Assim, no século XV, havia junto ao Tejo 

umas «privadas do concelho»»
407

 e as «Águas das chuvas, dejetos das casas, sujidades 

de toda a sorte, eram escoados por este meio primitivo [um coletor ou «cano real»]; da 

existência de apenas um «alimpador de canos» (1471) se pode conjeturar que a rede de 

esgotos era rudimentar.  

Sabe-se que em 1486 o rei ordenou que ela se ramificasse por toda a cidade – 

providência que não consta ter-se cumprido inteiramente; mas, aproveitando os 

talvegues naturais, os dois vales convergentes no Rossio passaram a ter os seus 

coletores de enxurradas.»
408

, sendo o Tejo o coletor natural dos esgotos e os escravos 

usados para tratar dos despejos, considerada uma tarefa indigna. A própria traça 

irregular das ruas e o relevo acidentado eram considerados obstáculos à manutenção da 

higiene. No século XVIII, citando Link, «A cidade é pouco limpa, a gente no geral 

triste.»
409

 Ribeiro dá conta da manutenção desta caraterística sobre a qual insiste e 

acrescenta imagens sugestivas: «A cidade é suja (…) mesmo na alta sociedade as 

mulheres catam-se para passar o tempo. Os divertimentos não abundam e, no geral a 

população é triste.»
410

 

O uso de arrojar à rua as imundices domésticas mantém-se até tarde. Mesmo se 

«A canalização regular dos esgotos começou em 1848 (…) [e] em 1853 estabeleceu-se 

um serviço de carroças de lixo (…) Ainda hoje (…) o lixo é abandonado em pacotes ou 

                                                             
406 Ribeiro (1994-d), p. 43. 

407 Ribeiro (1994-i), p. 122. 

408 Ibid. 

409
 Ribeiro (1994-d), p. 42. 

410 Ribeiro (1994-i), p. 121. 
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lançado à rua.» 
411

 O geógrafo indica soluções para esse problema e reflete sobre ele 

com base numa experiência que deu como exemplo muitas vezes, a do «Rei do Lixo» 

estabelecido na periferia da cidade. O aproveitamento económico de desperdícios é 

apontado como uma mais-valia: «Calculou-se que 170 000 habitantes forneceriam por 

ano 50 000 toneladas de adubo (…) poderiam beneficiar-se 34 000 ha.»
412

 

Outros males urbanos são referidos por Ribeiro. Faz referências à peste, 

historicamente recorrente e ligada à falta de higiene crónica: «Os destroços das 

epidemias eram terríveis. As ruelas acanhadas para onde se vazavam todas as 

imundices, as casas apinhadas, algumas com muitos moradores em andares, os 

passadiços, arcos ou balcões em ressalto, que aproximavam as habitações e impediam o 

sol de penetrar até ao chão, facilitavam o contágio [ao qual]  (…) Lisboa, como porto de 

mar, estava particularmente sujeita.»
413

 Não esquece problemas mais recentes, apenas 

aflorados, caso do ambiente caótico e impessoal: «A enorme concentração urbana do 

último século não se fez sem desvantagens: nas cidades está-se mal, constrangido, num 

ambiente ruidoso e inquieto, afastado da natureza e de uma vila tranquila e 

ordenada»
414

, o «(…) estacionamento de automóveis (o problema cada vez mais difícil 

das grandes cidades!) (…)»
415

 tal como os congestionamentos, «cidade fortemente 

centralizada: a maranha e o aperto são aí às vezes aflitivos.»
416

  

Para qualquer lisboeta, a partir desta caraterização do modo de vida destaca-se a 

ausência de certos usos vulgares na cidade. Assim, se o autor faz referências esparsas à 

religiosidade (a ida à missa), não assinala a existência de procissões (algumas como as 

de Nossa Senhora da Saúde e do Corpo de Deus que ainda atualmente se realizam) ou a 

devoção e celebração popular de Santo António. Possíveis explicações são a vontade de 

afastar o plano científico do político e religioso (aspetos que eram amiúde relacionados 

no período de Estado Novo), tal como o facto de Santo António ser também encarado 

como património de outras cidades. A omissão das Marchas Populares passará por estes 

fatores (ganharam no período do Estado Novo algum pendor político enquanto facto de 

propaganda), e serem realizadas também noutras cidades (em Setúbal existem 
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 Ribeiro (1994-i), p.123. 

412 Ibid. 

413 Ribeiro (1994-g), p. 96. 

414 Ribeiro (1994-d), p. 49. 

415
 Ribeiro (1994-g), p. 91. 

416 Ribeiro (1994-f), p. 68. 
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manifestações populares similares) e são fenómeno recente (parecem ter começado na 

década de 1920). Quanto à falta de limpeza, ainda hoje se nota: não é raro encontrar, 

mesmo em bairros ditos nobres, sacos de lixo deixados na rua, impressionando quem 

passa… 

A alimentação corresponde à tradicional do País e reflete tanto as caraterísticas 

do ambiente em que a cidade se insere, nos períodos mais remotos, caso da 

Reconquista, «(…) os figos, secos ou frescos, desempenhariam um grande papel na 

alimentação [sendo que] (…) uvas e passas eram apreciadas pelos Mouros e o pecado da 

bebida não era raro entre gente abastada.»
417

, como a vida de relação da cidade já no 

século XVIII: «O abastecimento da cidade vem de longe: trigo do Magrebe, da Itália, da 

Inglaterra e da França, azeite da Itália, arroz do Levante, feijão seco da Holanda, vacas e 

carneiros de Marrocos, manteiga da Irlanda, queijo da Holanda e Inglaterra. 

Abastecimento incerto, dependente da chegada dos navios e portanto do capricho dos 

ventos e temporais. A cidade consumia por ano 25 000 reses bovinas, 23 000 carneiros e 

8 000 porcos, ao todo 365 000 arrobas.»
418

 Reverbera também a introdução e adoção 

gradual de produtos extra europeus com as Descobertas Marítimas: «Na alimentação 

predominam a carne e os legumes: arroz e batata são ainda pouco cultivados; entre os 

peixes preponderam a sardinha e o bacalhau seco.»
419

 Tudo permitia complementar os 

produtos e áreas fornecedoras tradicionais como se refere nas informações de Link: 

«São as produções do termo, cultivadas por processos rotineiros, que com o peixe, 

alimentam a maior parte da população da capital.»
420

  

Usando a sua capacidade descritiva, Ribeiro complementa as informações do 

alemão recorrendo a relatos de um viajante francês que nota a «(…) falta de produtos 

finos: o leite era pouco e mau, o pão escuro (…) o peixe era abundante e barato e, talvez 

por isso, não se comia nas casas ricas; aos criados dava-se arroz de grelos; inúmeros 

frigideiros (…) fritavam sardinhas em azeite; comidas com pão eram o principal 

alimento do povo; o fumo e o cheiro constituíam uma praga nas casas onde 

instalavam.»
421

 Ribeiro recorre ao exemplo da alimentação não apenas por ser também 

um facto cultural como ainda por ser um elo com as caraterísticas naturais visíveis na 
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paisagem, permitindo discernir caraterísticas típicas: os «(…) regimes alimentares [são] 

fortemente marcados de localismo. Quando se fala em tripeiros e alfacinhas evoca-se, 

sem querer, o maior centro criador de gado bovino e as instalações de regadio dos 

arredores da capital.»
422

 O geógrafo menciona também a riqueza em água do território 

da capital e como as suas gentes recorriam aos chafarizes e fontes (algumas célebres) 

para se abastecerem, a sua distribuição originou um mester específico.  

Entre as caraterísticas únicas da capital há que mencionar a ligação da cidade ao 

Tejo e respetivo estuário. Ao tema o autor dedica o seu último artigo publicado. Quase 

omnipresente numa paisagem que enquadra e embeleza, «(...) muitos miradouros devem 

a sua beleza à proximidade do Tejo para onde descaem em bruscos declives.»
423

 O Tejo 

e respetivo estuário é «(…) inseparável da vida de Lisboa [correspondendo ao] (…) 

acidente mais vasto do litoral português.»
424

  

Este conjunto é visto enquanto facto de Geografia física, sendo «Constituído o 

estuário do Tejo, por um «gargalo» onde o rio se encaixou e as águas do mar acharam 

passagem, e por uma bacia interior deprimida (…)»
425

; e «(…) embora o Tejo se aperte 

entre as margens alcantiladas antes de chegar ao oceano, as alturas raro sobem acima 

dos 100 metros –uma espécie de largo corredor aplanado para a passagem de um grande 

rio.»
426

 Comenta ainda sobre as suas relações económicas, enquanto fator de 

crescimento da urbe influente no desenvolvimento do seu porto e na atividade 

económica: «(…) as correntes de maré mantêm limpa a parte terminal. (…) Raras vezes 

o nevoeiro se mantém a tempo de interromper a navegação ou de a obrigar a 

precauções. Raros são também os dias em que os temporais ponham em risco as 

embarcações. (…) [pelo que] (…) desempenha, na vida da cidade papel do maior 

relevo: acesso fácil abrigo e bons fundos, regularizador das marés, constitui um 

excelente porto natural (…) Ao mesmo tempo as salinas, a pesca, a apanha de ostras e 

outros mariscos, desempenham na economia de subsistência papel hoje modesto mas 

                                                             
422 Ribeiro (1994-d), p. 50. 

423 Ribeiro (1994-e), p. 53. 

424 Ribeiro (1994-i), p. 114. Publicado originalmente em Ribeiro, Orlando (1986) “Lisboa e o Tejo. 

(Fragmento de um livro em preparação sobre Lisboa)”, Cinquentenário do Grupo Amigos de Lisboa, 

1936-1986, Olisipo, Lisboa, (149), 49-54.  
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outrora considerável (…)»
427

. As condições naturais explicam o florescimento da cidade 

enquanto empório marítimo: «(…) as profundidades (máximo 48 m) são suficientes 

para permitir às maiores embarcações acostar.»
428

 

O seu papel na vida de relação é visto historicamente: «A navegação pelo rio e 

seus esteiros aproximava mais de Lisboa vilas distantes, como Santarém, Almeirim, 

Constância ou Abrantes do que algumas do termo, como Mafra ou Torres Vedras.»
429

 

Sendo que «O próprio rio era uma via acessível quase até à fronteira, utilizada até que o 

caminho-de-ferro lhe absorveu o tráfico.»
430

 Ribeiro reconhece que já no século XX 

«(…) o comércio do centro e do sul do país faz-se em grande parte pelo estuário do 

Tejo, rico em peixes, com regime de marés regular, facilmente navegável, e a partir do 

qual se pode alcançar, através de rotas naturais, o interior do país.»
431

  

Concomitante a este aspeto está o seu papel enquanto fator e obstáculo ao 

crescimento da cidade. Assim, «Para lá dos seus limites administrativos, a cidade 

prossegue também ao longo do Tejo.»
432

 Existe «Uma cadeia de vilas unidas pela 

navegação que margina o Tejo.»
433

 Este papel dual é reconhecido por Ribeiro «O 

estuário, separando e unindo ao mesmo tempo o Norte e o Sul do país, recebendo 

matérias-primas tanto pela navegação como pelas estradas terrestres (…) vê nascer um 

rosário de vilas industriais (…)»
434

 Sobretudo após a construção da ligação rodoviária, a 

cidade passará a ser apenas uma, apesar de distribuída pelas duas margens.  

Relacionado com o Tejo surge o porto. Pela sua relação com o Tejo surgirá 

novamente na parte dedicada à originalidade de Lisboa. Ribeiro não estuda o porto 

                                                             
427 Ribeiro (1994-i), p. 116-117. Publicado originalmente em Ribeiro, Orlando (1986) “Lisboa e o Tejo. 

(Fragmento de um livro em preparação sobre Lisboa)”, Cinquentenário do Grupo Amigos de Lisboa, 

1936-1986, Olisipo, Lisboa, (149), 49-54.  

428 No original: «(...) les profondeurs (maximum 48m) sont suffisantes pour permettre aux grands 

bâtiments de venir à quai.» Ribeiro (1994-c), p. 29. 

429 Ribeiro (1994-h), p. 105. 

430 Ribeiro (1994-g), p. 74. Sobre este assunto veja-se Gaspar (1970). 

431 No original: «(…) le commerce du centre et du sud du pays se fait en grande partie par l’estuaire du 

Tage, riche en poissons, au regime de marées régulier, facilement navigable, et d’où l’on peut gagner, per 

des routes naturelles, l’intérieur du pays.» Ribeiro (1994-c), p. 32. 

432 Ribeiro (1994-c), p. 35. No original: «Au-delà de ses limites administratives, la ville se poursuit 

encore le long du Tage.» 

433 Ribeiro (1994-g), p. 75. 

434 Ribeiro (1994-g), p. 107. 
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aprofundadamente, até porque a partir do terceiro quartel do século XX, este entra em 

mutação começando a área ribeirinha a ser ocupada por outras funções, mas cedo 

reconhece a sua importância: «O estudo do porto de Lisboa é um assunto essencial (…) 

examinar o seu funcionamento como porto internacional (…) a que cabe abastecer o 

maior mercado e fornecer às classes menos abastadas de Lisboa a máxima parte de 

alimentação de origem animal. A sua influência sente-se muito longe, na localização das 

indústrias (…) na fisionomia de alguns bairros a cavaleiro do Tejo.»
435

 

O papel do porto de Lisboa é referido sempre na sua relação com o 

desenvolvimento da cidade, enquanto fator de relação e de projeção à escala nacional e 

internacional, ligado à sua posição: «Num litoral muito pouco recortado, o seu porto 

beneficia do entalhe mais profundo e cujo acesso é mais fácil.»
436

 Cedo se lhe 

reconhece importância, sendo que no século XIV existia já o cargo de «guarda do meu 

porto de Lisboa» (criado por D. Dinis). Com o final da Reconquista e estímulo das 

trocas comerciais, a cidade passa a ser paragem obrigatória nas rotas comerciais entre o 

Mediterrâneo e o norte da Europa pelo que o porto ganha importância: «No final da 

Idade Média (…) o seu porto abriga embarcações que se podem contar por 

centenas(…)»
437

, pois vai «mantendo relações comerciais e marítimas desde o mar do 

Norte ao Levante mediterrâneo»
438

.  

A cidade crescia graças ao porto mas é com as Descobertas Marítimas que, para 

o autor, aquela emerge definitivamente, já que aí se centraliza todo empreendimento: 

«Um fato decisivo vem mudar o destino de Lisboa: a transferência de Lagos para aqui 

da Casa da Guiné.»
439

 Além disso «D. Manuel abandonou a velha residência real da 

Alcáçova, alcandorada no cimo do morro do castelo, e fez edificar o Paço da Ribeira, 

dando forma a um terreiro desafogado e largamente aberto ao mar, encontrou o símbolo 

da maior transformação que porventura Lisboa sofreu: de capital de um pequeno povo 

de rurais volveu-se no primeiro empório marítimo do seu tempo.»
440

 O maior porto de 

                                                             
435 Ribeiro (1994-d), p. 50. 

436 Ribeiro (1994-c), p. 29. No original: «Sur un litoral três peu articule, son port profite de l’échancrure la 

plus profonde et dont l’accès est le plus facile.» 

437 Ribeiro (1994-c) p. 32. No original: «A la fin du Moyen-Âge (…) son port abrite des bateaux que l’on 

peut compter par centaines (…)» 

438 Ribeiro (1994-h), p. 104. 

439 Ribeiro (1994-h), p. 104. 

440 Ribeiro (1994-f), p. 69. 
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um país rural transformando-se num dos maiores nós de comunicações marítimas do 

Mundo de então. 

Ribeiro segue a linha de pensamento do humanista Mendes de Vasconcelos em 

Do Sítio de Lisboa…, parafraseando-o: ««pela comodidade do porto acodem a ela de 

todas as partes os navios que de umas e outras levam os mantimentos, e cousas à vida 

necessárias. E assim esta comodidade fez frequentar este porto, e frequentação dele, fez 

crescer a cidade por isso ela se desenvolve ao longo dos cais e praias do Tejo.»
441

 

Reconhece-lhe a influência tanto na morfologia e desenvolvimento, «O porto foi o 

principal estímulo do crescimento da cidade. Desenvolvida ao longo das praias e cais do 

Tejo, «ela é quase em dobro mais comprida que larga», como mostra a situação das suas 

quatro entradas: Enxobregas (Xabregas), Arroios, Andaluzes e Alcântara. O rio 

navegável até à fronteira, mas percorrido até ao Zêzere (porto de Constância) era a 

principal via de comunicação com o resto do país (…) Ao longo da margem tinham-se 

constituído, assim, desembarcadouros privativos, ou de mareantes (Cais de Santarém, 

da Aldeia Galega), ou de produtos (Cais do Carvão, do Tojo, da Madeira)» 
442

, como no 

impacto sobre a população: «Foi ainda o porto que lhe imprimiu a feição de terra de 

«muitas e desvairadas gentes»»
443

. Tudo isto até ao século XIX, numa linha de 

continuidade que agradava ao geógrafo e que este se esforçava por sublinhar, como já se 

constatou.  

A partir daí, com o desenvolvimento dos transportes, a consolidação do Império 

africano e o crescimento da população, toda a área da Ribeira conhece mutações. Desta 

forma se «Todos os bairros que se desenvolvem ao longo da costa têm a marca do porto 

(…)»
444

 elas devem-se muito a estas transformações: «No fim do século XIX, procedeu-

se a importantes trabalhos de ordenamento do porto ganhando território ao rio. Numa 

extensão de mais de 12 km, estendem-se os estaleiros, os cais, as docas especializadas: 

barcos de pesca, grandes paquetes, linhas ultramarinas, cabotagem no interior do 

estuário, marinha de guerra, etc.»
445

 

                                                             
441 Ribeiro (1994-b), p. 16-17. 
442 Ribeiro (1994-h), p. 100. 

443 Ribeiro (1994-b), p. 17. 

444 No original: «Tous les quartiers qui se développent le long du rivage portent l’empreinte du port (…)» 

Ribeiro (1994-c), p. 33. 

445 No original «A la fin du XIX ème siècle, on a procédé à d’importants travaux d’amenagement du port 

en gagnant du terrain sur le rivage. Sur une longuer de plus de 12 km, s’étendent les docks, les quais, les 
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Mas a Orlando Ribeiro não escapam as transformações a jusante e a montante 

das mutações espaciais, sejam elas sociais, paisagísticas ou de distribuição da 

população: «Foi, porém, ao longo do Tejo que se deram as alterações mais profundas. 

Não são apenas doze quilómetros de docas e armazéns do porto que franjam a cidade e a 

separam do rio, para onde outrora se abriam muitas residências fidalgas. Atrás deles 

modifica-se a estrutura social dos lugares: Alcântara à beira- mar, é um grande bairro 

fabril; as indústrias mesmo quando nada têm a ver com transportes marítimos, tendem a 

instalar-se na margem do rio (…) o ambiente aristocrático e tranquilo dos sítios de S. 

Apolónia e Xabregas. Comtemplam-se talvez aí os mais belos panoramas de Lisboa, 

com o estuário na frente largo e sereno como um mar interior. Lá estão ainda as 

residências fidalgas e os grandes conventos. Mas o porto e as indústrias produziram 

ainda uma reversão completa da população: os palácios arruínam-se lentamente, 

divididos por tabiques interiores que os transformam em habitações onde se amontoa 

gente pobre, quando não miserável, trabalhadora e buliçosa, que, com o ruído das 

fábricas e do trânsito, para sempre destruiu o sossego de outras eras.»
446

 

Ribeiro acentua a importância do porto e do caminho–de-ferro na presença da 

indústria: «(…) o apetrechamento moderno do porto e a construção do primeiro 

caminho-de-ferro determinaram a formação de bairros de feição industrial na própria 

área da cidade, tanto a oeste (Alcântara), como a leste (Santa Apolónia)»
447

, e a 

consequente formação de bairros com caraterísticas diferenciadas. Chama a atenção 

para fenómenos de economia de aglomeração, como diriam os economistas, muito 

relacionada com a presença das facilidades de comunicação e transporte induzidas pelo 

Tejo e para as consequências da necessidade de alargamento deste espaço, e seu 

impacto sobre os espaços na periferia da cidade: «A vida industrial, que raramente se vê 

estabelecer na periferia não marítima de Lisboa, propaga-se sobretudo ao longo da 

margem do Tejo, atraída pelo porto; mesmo as indústrias que não dependem dele 

também aí se estabeleceram.»
448

 Foi necessário transferir algumas atividades para a 

                                                                                                                                                                                   
basins spécialisés: bateuax de pêche, grands paquebots, lignes d’Outre-Mer, cabotagem de l’intérieur de 

l’estuaire, marine de guerre, etc.» Ribeiro (1994-c), p. 35. 

446 Ribeiro (1994-d), p. 49. 

447 Ribeiro (1994-h), p. 106-107. 

448 No original: «La vie industrielle, que l’on voit rarement s’établir à la périphérie non maritime de 

Lisbonne, se répand surtout le long de la rive du Tage, attirée par le port; même les industries qui n’en 

dependente pas s’y sont aussi établies.» Ribeiro (1994-c), p. 35. 
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margem sul. Este fato é tão mais interessante quanto o Professor pouco escreverá sobre 

a indústria em si e a encara, sobretudo, como um fator explicativo do crescimento da 

cidade. Isso deve-se ao fato de ser um fenómeno recente e um domínio especializado da 

disciplina.  

A última grande caraterística idiossincrática que se tira desta leitura da produção 

olisipográfica de Orlando Ribeiro é a oposição entre o topo urbanizado das colinas e a 

feição rural dos vales: «Pelo fundo dos vales, em boas terras de aluvião, a vida 

campestre insinuava-se entre as alturas povoadas»
449

 responsável pelo já abordado 

imbricamento entre campo e cidade.  

A origem parece ser a necessidade de assegurar o abastecimento da cidade 

medieval aquando de cercos militares: «(…) o grande perímetro da Cerca Nova 

abrangia encravamentos rurais (…) Além do abastecimento das pessoas, necessitavam 

as cidades de forragens verdes para as cavalgaduras (…) e para os gados.»
450

  

As consequências são diversas. Um exemplo, a criação de hortas e jardins na 

cidade, a existência de espaço para construção no interior da cidade e a existência de 

especializações funcionais e toponímia própria: «Para tudo se reservavam certas áreas 

que, até aos nossos dias, se puderam ver ocupadas por hortas e jardins, no coração da 

cidade. (…) estes vazios persistentes, que a edificação urbana consecutiva à última 

guerra não acabou de preencher totalmente, dão à planta de Lisboa um aspeto 

descerrado e conferem à cidade o privilégio raro de possuir no seu centro ainda alguns 

espaços para construção.»
451

   

Sobre os espaços topograficamente diferenciados diz: «Os vales são muitas 

vezes lugares de eleição de caminhos e a margem dos rios acessíveis à navegação o sítio 

natural das relações económicas. Por isso quando estes trechos se urbanizam, tomam 

sempre a feição comercial e artesanal, alimentada pelo porto aí se encontram arruadas as 

corporações de artes e ofícios, as ruas animadas de gente e de trabalho, em contraste 

com a tranquilidade dos mosteiros e residências dos bairros sitos no cimo das colinas e 

planaltos. Em Lisboa (…) a toponímia conserva eco do contraste entre Baixa e Ribeira, 

por um lado e Bairro Alto, Alto de Santa Catarina (século XVI), Alto do Pina, Alto de 

S. João (nomes modernos).»
452

  

                                                             
449 Ribeiro (1994-g), p. 93. 

450 Ribeiro (1994-g), p. 85-86. 

451 Ribeiro (1994-g), p. 86. 

452 Ribeiro (1994-g), p. 93. 
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Sobre a transição progressiva entre espaço rural e urbano, traço próprio da 

cidade durante séculos dirá: «Caminhando para as entradas de Lisboa ao longo das 

casas de residência e anexos agrários (…) era muitas vezes difícil de se dizer se ainda se 

estava na cidade ou fora dela. Esta imagem [da imbricação do campo na cidade] fixada 

com rigor pelos cronistas do tempo, persistiu até às últimas transformações da capital e 

constitui um dos traços mais caraterísticos da sua fisionomia. Cidade bem enraizada no 

terreno do seu alfoz, penetrada pelo campo ao longo dos vales que convergem para o 

centro dela e de vazios nas encostas por onde se expandiu, crescendo segundo linhas de 

trânsito que deixam entre si novos vazios rurais.»
453

 Traço que acompanhará o 

crescimento da cidade e em que Ribeiro muito insistirá.  

O geógrafo cedo tem noção desta transformação mas persiste no seu sublinhar, 

já que tal dá conta da sua forma de fazer Geografia, como se nota no trecho do seu 

primeiro escrito sobre a cidade: «O cultivo de legumes, frutas e cereais (…) inscrevem 

sobre o solo dos arredores de Lisboa os seus mais característicos traços: conjuntamente 

com algumas pastagens e as pequenas aldeias agrícolas, constituem os principais e mais 

típicos elementos humanos da paisagem. O crescimento da cidade, a grande revolução 

industrial e de transportes, a urbanização de algumas povoações pelos veraneantes, a 

intensificação das culturas, alteram esta paisagem, a ponto de lhe fazer perder alguns 

dos seus elementos caraterísticos, como os moinhos que tarde ou cedo serão demolidos. 

A dinâmica dos fenómenos humanos imprime à expressão deles sobre o solo uma 

mobilidade que contrasta com a estabilidade de linhas do quadro natural.»
454

 

Interessado nos fenómenos de continuidade, procurando caraterísticas associadas 

à cultura própria do seu povo, ensaia comparações com a outra grande cidade do 

continente, numa das raras referências que lhe faz: «Lisboa, embora menos que o Porto, 

prolonga-se ou anuncia-se muito longe, pelos caminhos que convergem a ela e onde a 

construção urbana se enlaça na vida rural.»
455

 

Fiel a imagens e exemplos concretos, Ribeiro dá conta de um exemplo 

toponímico, mas também de um traço do gosto popular: «(...) entre os quarteirões de 

prédios, muitos quintais e hortas permitem ao lisboeta satisfazer o seu inveterado gosto 

das coisas campestres. Em plena Baixa, a Rua do Pocinho dentre as Hortas atesta o 

                                                             
453 Ribeiro (1994-g), p. 102. 

454 Ribeiro (1994-b), p. 25. 

455 Ribeiro (1994-g) p. 101. 



129 
 

ruralismo destes pequenos mas persistentes vazios, de que a cultura, meio trabalho meio 

recreio, toma conta.»
456

  

O sucesso de iniciativas como a de um «Mega pic-nic» (julho de 2012) 

promovido por uma cadeia de supermercados, em que se expõem em áreas nobres de 

Lisboa produções e atividades campestres, e o facto de ser fácil em pleno século XXI 

encontrar nos arredores da cidade pequenas hortas em recessos não construídos, podem 

ser interpretados a esta luz ou à existência de uma população recentemente tornada 

urbana com limitações económicas. A dar peso a este fator surge o fato de ser ainda 

possível assistir na cidade ao encontro de desconhecidos que, em conversa casual, 

descobrem ser conterrâneos, começando a conversar até encontrarem conhecimentos 

mútuos.  

Um breve parágrafo para uma imagem de Lisboa que Ribeiro, apesar de lhe 

dedicar uma secção de um dos textos, pouco desenvolveu, a coabitação dos lisboetas 

com os tremores de terra. O autor nota que esta é antiga e persistente: «Raro será o 

habitante que se não tenha tomado de susto perante esta força súbita e imprevisível 

(…)»
457

. Dá conta da sua consagração na toponímia através de uma designação popular, 

o Vale dos Terramotos e sua importância sobre a morfologia da cidade, referindo-se à 

reconstrução da Baixa
458

. 

Todos os aspetos aqui transmitidos refletem a forma de Orlando Ribeiro ver a 

cidade de Lisboa. Relacionando fenómenos naturais e humanos a partir da observação 

da paisagem, destacando fatos de civilização, mas centrando-se na Lisboa tradicional, 

onde realizava visitas de estudo com os alunos, hoje suas testemunhas. 

                                                             
456 Ribeiro (1994-g) p. 101. Pelo contexto, referia-se a uma rua cartografada na planta de Nunes Tinoco 

datada de 1650. Presentemente existe ainda uma Travessa das Hortas da Cera (entre a Rua do Salitre e a 

Avenida da Liberdade) testemunho de hortas que aí persistiram até final do século XIX. 

457 Ribeiro (1994-i) p. 111. 

458 Relativamente a terramotos na toponímia lisboeta só se encontrou uma referência: 

 as Escadinhas dos Terramotos - freguesia do Santo Condestável, com início na Rua D. Maria Pia, nº 577 

e fim na rua do Arco do Carvalhão, nº 149 (Lisboa: Roteiro da Cidade de Lisboa, Câmara Municipal de 

Lisboa, 1962, p. 189). Sabe-se que o topónimo advém da Ermida do Senhor Jesus dos Terramotos, 

situada na Rua Arco do Carvalhão, nº 118, junto às escadinhas. Foi construída entre 1756 e 1798 e 

reconstruída em 1842 (http://toponimia.cm-

lisboa.pt/pls/htmldb/f?p=106:1:2038316787980366::NO::P1_TOP_ID:2897:#ancora, consultado em 

Agosto de 2012). Topónimo ao gosto do autor, ter-se-á perdido e já não é conhecido mesmo entre 

geólogos que foram contatados.  

http://toponimia.cm-lisboa.pt/pls/htmldb/f?p=106:1:2038316787980366::NO::P1_TOP_ID:2897:#ancora
http://toponimia.cm-lisboa.pt/pls/htmldb/f?p=106:1:2038316787980366::NO::P1_TOP_ID:2897:#ancora
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8- A Lisboa divulgada por Ribeiro. 

A produção olisipográfica de Orlando Ribeiro pode ainda ser utilizada para 

procurar compreender a informação e as imagens que possuía das ruas, monumentos e 

espaços da cidade, o seu mapa mental de Lisboa. Com essa finalidade procedeu-se ao 

levantamento dos topónimos citados nos diferentes textos em análise, fazendo-os 

corresponder a implantações gráficas pontuais (monumentos, praças…), lineares 

(avenidas, ruas…), e zonais (jardins, bairros, freguesias…), procedendo-se à sua 

cartografia. A importância das referências é dada através da utilização de símbolos 

proporcionais.  

Da leitura de conjunto dos mapas elaborados releva que a cidade que Orlando 

Ribeiro retrata é a das décadas de 1930 e 1940: o limite oriental é o Alto do Pina, o Alto 

de S. João (3 e 5 menções), o Vale de Chelas (referido 4 vezes), Beato e Madredeus (1 

vez) e Xabregas (7 vezes). O Areeiro, o Arco do Cego (destacando-se o Instituto 

Superior Técnico, onde estudou «ainda rodeado de hortas» no texto de 1935), as 

Avenidas Novas e o Parque Eduardo VII (com 7, 4, 7 e 3 citações respetivamente) 

compõem a fronteira norte. O limite ocidental de Lisboa corresponderia aos bairros de 

Campolide, Campo de Ourique e Alcântara (com 2, 1 e 20 referências cada um). A 

Junqueira (2 vezes mencionada) surge como mera ligação da cidade a um arrabalde, 

desenvolvido após o Terramoto de 1755, composto por Ajuda, Belém e encosta da 

Ajuda ou de Pedrouços (5, 12, 3 e 4 menções). 

Tratava-se da capital do Império Ultramarino mais antigo da Europa, que crescia 

em termos espaciais e populacionais, ultrapassando os 594 000 habitantes no conjunto 

concelhio em 1930. A cidade expandia-se ao longo de vários eixos, que o geógrafo 

identifica, e consolidava novos bairros como o Restelo (início dos 1940) e Alvalade (no 

final da mesma década), via surgir «bairros económicos» fora do seu perímetro 

consolidado (como o da Encarnação, inaugurado em 1946) e graças à expansão do porto 

marítimo, contava com  aglomerações industriais desde fim do século XIX, como Braço 

de Prata, Marvila ou Poço do Bispo. Era também palco de eventos comemorativos de 

cariz nacionalista, como a Exposição do Mundo Português em 1940.  
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Com Duarte Pacheco há um novo projeto global para Lisboa, privilegiando-se o 

crescimento para norte e nordeste, prolongando a Avenida do Almirante Reis, a 

Alameda (1932) e a Praça do Areeiro (1934). Abriu-se a Avenida do Aeroporto (1947, 

atual Avenida de Gago Coutinho), urbanizou-se o bairro de Alvalade, Avenida de Paris 

(1948), Praça de Pasteur (1948) e Avenida de Londres (1948). Surgiram o Bairro Azul 

(1930-37), Avenidas de António Augusto de Aguiar, Sidónio Pais (1948) e Pedro 

Álvares Cabral, tal como a parte ocidental do Parque Eduardo VII. A Avenida de João 

XXI data também de 1948 tal como a Avenida Duarte Pacheco. A cidade era ordenada e 

funcionalmente segregada
459

. Estes factos são contemporâneos do autor, mas ele 

esquece-os em grande parte. 

Fora da cidade o professor dá conta de locais específicos, como o caso do 

Aeroporto (aberto ao tráfego em 1942), do Campo Grande ou da serra de Monsanto (1, 

2 e 10 referências respetivamente), local dos seus primeiros trabalhos de Geologia, 

                                                             
459 Salgueiro (1992). 

Mapa 2- Áreas da cidade referidas por Orlando Ribeiro nos seus textos sobre Lisboa. É usado o 

limite da cidade definido em 1903. 

 

Monsanto 

Alcântara 

Chelas 

                             

 NÚMERO DE REFERÊNCIAS    1-2; 3-12; 18-23;   39-42 

Belém 

Lumiar 
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como os cadernos de campo testemunham
460

 e de núcleos populacionais que se unirão à 

cidade: Benfica, Carnide e o Lumiar (5, 3 e 4 menções). 

No interior da sua cidade o maior número de referências vai para locais de 

relevo bem definido como o Alto de Santa Catarina (4), o Areeiro ou Vale do Areeiro 

(7), a Colina ou Costa do Castelo (18), a Colina de Santana (4), ou a Colina de S. Roque 

ou do Príncipe Real (3) e o (vale da) Rua de S. Bento (7), muitas vezes associados a 

conventos, caso do Alto e Convento da Graça (5), e o Convento e Alto, também Largo 

(mas nunca quartel, que é desde os 1830) do Carmo (4) pelo papel havido na evolução 

da urbanização.  

 

 

 

 

 

O geógrafo dá também conta de monumentos importantes ou bairros associados 

ao sítio ou parte mais antiga da cidade, como o Castelo de S. Jorge e Alfama (9 

referências), Mouraria ou vale da Mouraria (5) e o Convento de S. Francisco, atual 

                                                             
460 Trata-se dos Cadernos de Campo números 1, 3 e 18, depositados na secção de reservados da Biblioteca 

Nacional de Portugal. Encontram-se digitalizados, tendo sido consultados sob essa forma. 

Mapa 3- Locais da cidade referidos por Orlando Ribeiro. Para melhor orientação do leitor, o  tracejado é a linha 

de caminho-de-ferro Lisboa-Sintra. 
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Faculdade de Belas Artes (3). Não esquece as áreas medievais de expansão, caso do 

Bairro Alto que apelida também de Vila Nova de Andrade (7). A área ribeirinha faz 

também parte da cidade do autor através das menções ao Arsenal (5), Cais do Sodré (3) 

e Ribeira (6) enquanto a margem do Tejo (2) e área conquistada ao rio (fala 2 vezes em 

Aterro) (v. Mapas 2 e 3). 

A forma de praticar a sua disciplina transparece igualmente pelo número de 

alusões que faz aos que considera pontos centrais, eixos de crescimento mais antigos e 

importantes da urbe e locais de entrada e saída da cidade, caso da Baixa ou Vale da 

Baixa (42 vezes, o topónimo mais citado), Avenida Almirante Reis e Rua da Palma ou 

vale da Rua da Palma (5) e Avenida de Liberdade/vale da Avenida da Liberdade ou 

simplesmente Avenida, designação bem lisboeta (18). Em 1955 dedicará um artigo 

quase na íntegra a esta artéria. Fruto da sua visão humanista das cidades sustenta que 

deverá manter «…o carácter de lugar de espairecer, através da densa folhagem das suas 

árvores, dos largos passeios ao longo dos largos e das esplanadas dos «cafés».»
461

 

É esta visão que explica as suas menções aos antigos terreiros, locais de 

comércio e contato entre as pessoas, caso do Campo de Santana ou dos Mártires da 

Pátria (3 referências, nomeando-o pelo nome popular), Praça da Figueira (7), Praça do 

Comércio e Ribeira Nova (4 referências). Muitas vezes pontos carregados de história, 

reconvertidos a novas funções, caso da Estação ou (Praça do) Rossio (39) que prefere 

como exemplo à (Praça dos) Restauradores (3) ou do Terreiro do Trigo (3). 

Com base no número de referências podem-se também assinalar os pontos que 

caraterizavam Lisboa para Ribeiro, uma vez que lhe eram exclusivos e ter ideia de 

questões importantes para a Geografia urbana do nosso tempo, mas que não lhe 

despertavam o interesse, caso do comércio do Chiado (1 registo). 

As ruas mencionadas refletem a filiação do autor a um determinado tipo de fazer 

Geografia, que busca na toponímia exemplos para interpretação de base histórica da 

paisagem como é o caso das ruas da Prata (2 referências), do Loureiro, das Olarias, do 

Ouro, dos Sapateiros, da Vinha (1 menção cada). O mesmo sucede com as ruas do 

Alecrim e de S. Roque (1 alusão), também associada ao antigo limite da Muralha 

Fernandina da cidade (v. Mapas 3 e 4).  

Como já foi mencionado, Ribeiro prefere as designações populares, daí que 

apelide dessa forma esta última artéria, que é a atual Rua da Misericórdia (desde 1937). 

                                                             
461 Ribeiro (1994-f), p. 67. 
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A via muda de nome várias vezes durante a República (no mapa do Guia de Portugal, 

de 1924, surge como Rua do Mundo), mas o Professor mantém a designação aprendida 

na sua infância, da mesma forma que os lisboetas atuais designam por Praça do Areeiro 

(nome que recebeu em 1934 e perdeu em 1980) a Praça de Francisco Sá Carneiro
462

. 

 

 

 

 

 

 

A partir dos mapas elaborados fica-se com uma ideia de como Orlando Ribeiro 

resolve o problema da delimitação da sua cidade, o que não se colocaria numa urbe 

muralhada. Para isso parece fazer uso da História. Com efeito se o território do Termo 

de Lisboa (áreas de relação privilegiadas com a capital) ficava todo para Norte e a Oeste 

da cidade, as suas dimensões primitivas são desconhecidas e a sua extensão territorial 

                                                             
462 Para a informação da toponímia recorreu-se ao sítio internet http://toponimia.cm-lisboa.pt/  

dinamizado pela CML (consultado em Abril de 2012). Para conhecer o desenvolvimento da cidade de 

Lisboa através das cartas militares de Portugal, consultar: 

http://www.igeoe.pt/cartoteca/bibliopac/bin/wxis.exe/cartoteca/bibliopac/ (acedido em Junho de 2012). 

Mapa 4- Ruas de Lisboa referidas por Orlando Ribeiro nos seus textos. O tracejado é a linha de caminho-de-

ferro. 
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variou. Em 11 de Setembro de 1852 foram criados os concelhos de Belém e dos Olivais, 

extinguindo-se o termo e limitando a cidade pela Estrada da Circunvalação 
463

. As 

freguesias da Ajuda e dos Olivais eram consideradas limites da cidade por viajantes no 

século XVII. A fronteira da cidade oscilou para fins administrativos e fiscais sendo 

fixada na forma atual em 1903
464

. Orlando Ribeiro esboça o limite de Lisboa 

fluidamente pela Estrada da Circunvalação, o limite «clássico», juntando-lhe 

«arrabaldes» com os quais as relações eram intensas.  

Nos mapas elaborados o autor de Geografia e Civilização não se refere a artérias 

e locais que conhecia bem e dos quais desfrutava, como a Rua da Escola Politécnica e 

ruas contíguas onde viveu e estudou e cujos jardins, restaurantes e cafés frequentava. 

Alude a um miradouro de que gostava apenas uma vez (Alto da Senhora do Monte), tal 

como ao «Museu dos Serviços Geológicos» (designação do atual Museu Geológico). As 

referências ao seu local de trabalho surgem no texto de 1955, numa nota de rodapé 

(acrescentada em 1963) de forma vaga: «Basta dizer que o primeiro centro hospitalar e 

académico da capital não é servido pelo Metropolitano»
465

. Parece procurar manter o 

seu «espaço vivido» no foro privado. 

Com efeito, Orlando Ribeiro frequentava os espaços próximos à Rua da Escola 

Politécnica (Bairro Universitário onde seu Pai possuía um estabelecimento comercial), 

caso do restaurante Lira d’Oiro, as pastelarias Cister e Alsaciana, os jardins Botânico e 

do Príncipe Real, pois vivia na Travessa do Monte do Carmo. As tertúlias de Geografia 

organizavam-se no Restaurante Quebra-Bilhas, no Campo Grande, e na Quinta de S. 

Vicente, em Telheiras. Fora também aluno da primitiva Faculdade de Letras (em 

instalações anexas à Academia de Ciências) e no Liceu de Passos Manuel. Fundará o 

Centro de Estudos Geográficos numa ruela contígua ao Convento de Jesus
466

.  

Nas suas Memórias, o autor descreverá uma Lisboa que certamente contribuiu 

para a sua forma de ver a cidade: «O ambiente do nosso bairro era tranquilo: pela Rua 

da Escola Politécnica passava às vezes um automóvel (…). À esquina da Travessa do 

Monte do Carmo com a Rua de São Marçal parava o leiteiro com a vaca, que mugia 

para os fregueses. Passavam varinas apregoando (…) e subiam aos andares como as 

lavadeiras saloias a quem se entregavam os lençóis e com eles faziam grandes troixas à 

                                                             
463 Vieira da Silva (1968-a). 

464 Vieira da Silva (1968-b). 

465 Ribeiro (1994-f), p. 68, nota de rodapé nº 2.  

466 Gaspar (2008). 
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cabeça e, três vezes por dia, os carteiros que galgavam todos os andares.»
467

 Tratava-se 

de um bairro de urbanização recente, onde a imbricação rural-urbano se notava: «Perto 

de nossa casa havia uma taberna vacaria, com os animais à vista e um agradável odor ao 

feno dos estábulos e ao vinho do termo (…) Mesmo entre prédios de seis andares (…) 

havia quintais onde se ouviam cantar os galos e cresciam figueiras, videiras, couves e 

outras hortaliças e flores (…) A Travessa de São Mamede, por exemplo, só tinha 

prédios de um lado (…)»
468

. Ribeiro dá conta da sua precoce atração pelas «coisas do 

passado» e da importância do conhecimento da cidade tão cedo quanto se lembrava, 

para os seus estudos: «Meu pai, atraído, pelo contrário, pelo progresso, levava-nos aos 

domingos (a meu irmão e a mim) a visitar o porto e as demolições e obras novas que se 

faziam em Lisboa. Sem que estes passeios me agradassem, deram-me razoável ideia da 

cidade, que depois havia de aproveitar quando comecei a interessar-me pelas suas 

transformações.»
469

 Aborda ainda as escolas de bairro onde conclui a instrução 

primária, o Colégio Amaral, e secundária, Liceu de Passos Manuel e a praia lisboeta que 

frequentava, a de Pedrouços, «(…) a primeira do que então se chamava a linha mas 

servida principalmente por elétricos que chegavam ao Dafundo.»
470

 

Entre outros locais refere a quinta de Fontalva e o Palácio do Duque de Palmela 

no seu bairro. Também o bairro da Madragoa e a Embaixada de França, o Hotel dos 

Bicos («junto à famosa casa»), a Sociedade de Concertos, em São Carlos onde assistiu a 

espetáculos musicais, a Biblioteca Nacional (então no Convento de S. Francisco, nunca 

referido com essa função), que frequentou no final do Liceu, a Faculdade de Letras 

(«instalada nos baixos do Convento de Jesus»), a Academia das Ciências e os Serviços 

Geológicos, a Sociedade de Geografia e a Imprensa Nacional («mesmo ao pé da porta») 

e o Colégio Infante Sagres onde lecionou
471

.  

No seu principal texto memorialístico perpassa um afeto pela Lisboa onde 

cresceu que viu alterar-se mas que na sua ideia de Geografia se mantinha, já que possuía 

a «(…) convicção que a paisagem é, quase sempre, um produto do passado. Tudo em 

que o homem intervém se transforma com ele: mas na estrutura de um campo, no casco 

                                                             
467 Ribeiro (2003), p. 49-50. 

468 Ribeiro (2003), p. 50. 

469 Ribeiro (2003), p. 53. 

470 Ribeiro (2003), p. 54. 

471 Recordará essa escola dizendo «passei três anos de ensino num dos melhores colégios de Lisboa». 

Ribeiro (2003), p. 82. 
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vetusto de uma cidade, que foi o seu elemento de localização e o núcleo das suas 

transformações (…) alguma coisa permanece nas próprias obras e nos destinos 

humanos.»
472

 Acrescenta: «O geógrafo sabe (…) que o mundo físico e biológico está 

em perpétua transformação. Mas comparado com a fugacidade de uma vida, ele é 

qualquer coisa que permanece.»
473

. 

Assim, sugere-se que a sua opção na delimitação da cidade se relaciona 

igualmente com o seu espaço vivido e forma de encarar a Geografia, pois é no centro 

histórico que a imbricação entre fenómenos naturais e humanos transparece melhor na 

paisagem. Como tal, a sua visão da cidade está ligada ao contexto espaço-temporal em 

que se molda a sua personalidade de investigador. 

A partir de uma leitura do conjunto dos textos podem também retirar-se algumas 

conclusões e levantar questões. A paisagem surge através de descrições muito vivas, 

mas o autor não se refere a ela diretamente. Não aplica um método específico ao estudo 

de Lisboa, é apenas mais uma cidade apesar de ser a sua terra de origem, cingindo-se 

nos seus textos a factos e não revelando muito do afeto que por ela teria (quando o faz é 

por citações de autores ou expressões populares). Mantém reserva relativamente à 

quantificação, usa apenas como indicadores demográficos os valores da população 

absoluta e os da percentagem relativamente à sua evolução, à população da região ou do 

País. Desconfia da sua infalibilidade e a última utilização é a de dados de 1960 (poucos 

anos após o provável fim dos Estudos Olisiponenses na Universidade). Prefere estudar a 

evolução histórica, hábitos e modos de vida da população de modo a daí extrair fatos 

perenes e caraterizadores do espaço que analisa.  

Os temas que mais aborda são o crescimento espacial, a morfologia e as funções 

da cidade, privilegiando umas em detrimento de outras (estes assuntos surgem em todos 

os textos, exceto no de 1986), tudo com base na observação. Nota-se a falta de 

levantamentos diretos nos subúrbios da capital e a análise das caraterísticas destes, por 

falta de tempo, pois reconhece a importância de conhecer as inter-relações que se 

estabelecem. A sua produção dá também conta de uma cristalização na cidade que 

conheceu na juventude, focando-se nas áreas construídas até aos anos de 1940, omitindo 

grande parte da evolução do perímetro concelhio nos textos posteriores. A influência da 

Etnologia, da Geografia francesa e da História é bem patente.  

                                                             
472 Ribeiro (2003), p.128. 

473 Ribeiro (2003), p. 127. 
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Orlando Ribeiro tem uma visão própria da sua Lisboa. Sendo própria escapa às 

classificações. A sua visão de Lisboa é historicista e ideográfica, humanista e 

culturalista, como acontece com a maioria da sua obra geográfica. O geógrafo aborda os 

fenómenos e suas implicações no tempo, indo buscar no passado as razões dos 

fenómenos visíveis na paisagem e que lhe interessavam. Aqui parece sobressair a sua 

formação em História e Geografia, apurada pelo seu gosto pessoal. Acrescerá ainda a 

Fig. 6- Busto do fundador da olisipografia moderna, Júlio de Castilho, no jardim 

com o seu nome, em Lisboa (fotografia de João Vasco).  
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ideia que «nada existe de novo sob o sol», que usará para atacar novas perspetivas em 

Geografia que abordam os fenómenos de forma inovadora. 

A História é importante pois a Geografia era uma maneira de ver e sentir tudo o 

que persistiu até ao presente estudado. É fonte e fator do conhecimento, sem o qual a 

paisagem, objeto de estudo, perde articulação e interesse. O próprio autor o mencionará: 

«Nunca mais deixei de associar estreitamente as duas ciências e, com tudo o que 

aprendi, continuo a pensar que, sem uma profunda indagação do passado, a visão da 

maior parte dos factos de Geografia humana permanece superficial e incompleta.»
474

  

A sua visão é ideográfica pelo peso que confere às caraterísticas de 

«personalidade» do lugar, vivido desde cedo e por isso comparado com locais que 

conhecerá depois e com as diferenças que conhecerá ao longo da vida. O seu espaço 

vivido de infância e juventude, a forma como o lê, permite chamar a atenção para o fato 

de a Ciência, enquanto compreensão racional dos fenómenos, ter influência do espaço 

(destrinça na capital caraterísticas que só eram claras na sua juventude e a visão 

humanista da cidade que conhecia tão bem) e dos gostos pessoais do cientista, 

concretamente o do «passado». 

 Tem uma abordagem humanista por sublinhar sempre os gostos e caraterísticas 

das pessoas, os locais de convívio, as tradições persistentes, e culturalista pela filiação 

que faz às civilizações que moldam os Homens e que por eles são moldadas, 

transmitindo uma comunidade múltipla que evolui com alguma harmonia ao longo de 

gerações.  

Orlando Ribeiro talvez não gostasse da classificação, mas esta permite aferir 

melhor a sua forma de fazer Geografia urbana, no geral, e olisipografia em particular, 

onde estas visões se fundem de forma muito pessoal. Até que ponto toda a sua 

Geografia urbana se rege por estas diretivas é uma questão que se levanta. 

A abordagem realizada tem vantagens, capta o «espírito» da cidade, 

distinguindo-a das demais, baseada na História fomenta a identidade coletiva e 

recorrendo a elementos e fatos persistentes é uma Ciência cujas aquisições se tornam 

intemporais
475

. Tem também pontos fracos. A acusação de possuir um tom nostálgico 

ou passadista que pode ser rebatida pelo argumento de pretender captar o fim de um 

ciclo de tempo longo pré-industrial. 

                                                             
474 Ribeiro (2003), p. 73. 

475 Essa será a razão para o artigo de 1938 continuar a ser citado décadas após a sua publicação. Veja-se 

Gaspar (1994). 
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Com efeito, se já se limitou no espaço a cidade de Ribeiro cumpre igualmente 

limitá-la no tempo e na temática. Pois, se abordou os aspetos referidos não se debruçou 

sobre muitos outros como a Arquitetura do Ferro (figura 7) ou a alteração dos materiais 

de construção dos edifícios
476

. Aflora o Plano de Urbanização de Lisboa de Duarte 

Pacheco (1935-38), mas minimiza o «prédio de renda» importante para a urbanização 

da cidade no início do século XX. Na década de 1940 parece evitar a arquitetura 

monumental do Estado Novo e a Exposição do Mundo Português, símbolos da ideologia 

dominante e o crescimento posterior da cidade. A partir dos anos de 1960 são omissas 

as questões como a forma de reconstrução de áreas demolidas (mas dá conta das 

demolições), renovação das funções das áreas centrais ou o reabilitar e integrar áreas de 

construção clandestina
477

. Pode-se obstar à crítica dando conta que são fenómenos que, 

na maioria dos casos, surgem ou ganham importância, no final da produção científica de 

Ribeiro e, portanto, o autor não tem tempo de sobre eles refletir. Mas não capta 

particularmente a presença de indústria na cidade.  

De fato, a Exposição Nacional das Industrias Fabris de 1888 parece ter sido a 

primeira grande função da Avenida da Liberdade. O mesmo sucede com outros 

símbolos industriais que omite, com destaque para a Central Elétrica (1903) e o bairro 

de Xabregas, o maior pólo industrial da parte oriental da cidade no início do século XX  

e que o autor decerto conhecia
478

. Estas omissões levantam a questão de qual o peso do 

setor industrial na análise olisipográfica de Ribeiro e porque não realiza tentativas de 

fazer a evolução prospetiva da cidade. 

Esta ausência foi já notada por outros autores. De fato, entre 1872 e 1911 a área 

construída em Lisboa quase duplica. As relações sociais e o modo de produção 

capitalista estão na base dessa transformação. A Lisboa do fim do século XIX é uma 

cidade onde a indústria impõe a sua presença, em núcleos industriais e disputando a área 

central às atividades terciárias. Cidade onde cresce a rede de transportes públicos e 

ocorrem lutas operárias. Só em 1911 a mancha urbana contínua atinge a primeira 

circunvalação. Com a Avenida do Almirante Reis e a Avenida da Liberdade (1884 e 

1877-86) inflete-se o crescimento tradicional à beira do rio, estendendo-se a cidade aos 

planaltos a norte (que Ribeiro testemunha nos primeiros textos). Os transportes públicos 

favorecem as comunicações e ligam a cidade à periferia. Os americanos definem uma 

                                                             
476 Por exemplo, o betão armado generaliza-se na construção durante a década de 1930. 

477 Fernandes (1994).  

478 Custódio (1994). 



141 
 

rede urbana. Surgem pátios e vilas em áreas de franja que alojam os operários. Existem 

três concentrações importantes: uma ligada ao vale de Alcântara, outra da Graça à 

Penha de França e Alto do Pina e a última acompanha a margem do Tejo, no setor 

oriental da cidade
479

. Ribeiro tem noção de tudo isso mas não o estuda, cristalizando as 

suas temáticas na cidade do século XIX, que continuava a urbe histórica.  

Perpassa nos textos uma ideia de harmonia e estabilidade que não se coaduna 

com a de dinâmica cidade moderna
480

. Até que ponto as caraterísticas da abordagem a 

Lisboa se podem generalizar a todo o edifício de estudo urbano de Ribeiro? Existirão 

exceções? Quais serão?  

Estas omissões talvez sejam justificadas pelo fato do autor não estar muito 

interessado na visão utilitária da Ciência. Segundo Ribeiro, a Ciência relaciona-se antes 

de mais com o puro conhecimento, e é um instrumento de progresso e fonte de prazer 

pessoal. Critica sempre a especialização vendo a sua disciplina de forma 

multidisciplinar. Refere mesmo que fazer Ciência não tem de ser incompatível com uma 

sensibilidade poética, apesar de não dispensar a visão crítica e a curiosidade 

desinteressada (mas refletida e com humildade intelectual, sem seguir «modas») que se 

baseia sobretudo na vocação
481

. 

A consequência é uma Geografia vista como tendo pouca utilidade prática e que 

não respondia aos problemas de uma cidade que crescia rapidamente. A alteração na 

forma de abordar as cidades tornou-se premente a partir dos 1960. Urgia a aplicação 

prática da disciplina, parecendo ter cessado o tempo dos cultores da «ciência pura». 

Surgem condições para uma «Nova Geografia». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
479 Salgueiro e Garcia (1988). 

480 Por oposição à ideia de harmonia pode-se fazer notar a pouca atenção dada ao fenómeno do «bairrismo 

lisboeta». 

481 Uma abordagem à ao pensamento epistemológico do autor pode ser consultada em: Maia (2011). 
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Fig. 7- Uma perspetiva de Lisboa: o elevador de Santa Justa distingue-se junto ao 

Convento do Carmo e entre construções mais tradicionais.  
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Capítulo III- A difusão e a receção da olisipografia ribeiriana  

Orlando Ribeiro além de elaborar estudos geográficos sobre Lisboa, irá ainda 

desenvolver outras atividades tendo a cidade por objeto. Será o primeiro docente da 

cadeira de Estudos Olisiponenses da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Essa iniciativa é aqui abordada de forma pioneira, enquadrada na dinâmica que lhe deu 

origem, com base na documentação de arquivo e na imprensa coeva. A partir dela 

ensaia-se uma abordagem ao pensamento pedagógico do geógrafo. 

Após dar a conhecer o trabalho de Orlando Ribeiro cumpre dar conta da sua 

receção e do seu impacto. Para isso procura-se avaliá-los de duas formas, uma 

«quantitativa», através do número de referências aos textos do autor em investigações 

posteriores de carácter geográfico e afins, outra «mais qualitativa», comparando o 

trabalho de Orlando Ribeiro com outro geógrafo português seu contemporâneo que 

também escreveu sobre Lisboa. Trata-se de uma tentativa de abordagem contextualista à 

História da Ciência que se entende ser mais correta. 

 

1- Os Estudos Olisiponenses 

Pode-se apontar a raiz dos estudos sobre Lisboa no Humanismo português. 

Autores como Cristóvão Rodrigues de Oliveira (1551), João Brandão de Buarcos (1552) 

Damião de Góis (1554) e, já no século XVII, Luis Mendes de Vasconcelos (1608) ou 

Frei Nicolau de Oliveira (1620), procuram transmitir uma ideia da cidade, da sua 

importância, passado e raízes. Demonstram como a cidade é objeto antigo da História 

local portuguesa.  

No final de Oitocentos, Júlio de Castilho (1840-1919) (figura 6) surge como o 

criador da olisipografia enquanto ciência histórica. Estuda a evolução de praças e ruas, 

traça a história dos edifícios, apresenta elementos para a história de arte, instituições, 

episódios relacionados com os locais. A característica marcante da sua obra é a 

variedade temática e contributo em diversos domínios. Em 1879 surge o primeiro 

volume de Lisboa Antiga. Seguiram-se sete volumes tratando dos bairros orientais da 

cidade, entre 1884 e 1890. Em 1893, publica A Ribeira de Lisboa onde estuda a área 

marginal do Tejo. Entre 1902 e 1904 amplia o seu trabalho com O Bairro Alto, em 5 

volumes. Trabalhou para a reedição dos Bairros Orientais, continuada por Vieira da 

Silva. Os seguidores tornaram-se especialistas. Destacam-se José Joaquim Gomes de 

Brito (1843-1923), na toponímia com Ruas de Lisboa (1935); Eduardo Freire de 



144 
 

Oliveira (1841-?), através de Elementos para a História do Município de Lisboa (1882); 

Gustavo Matos Sequeira, publica Depois do Terremoto: Subsídios para a História dos 

bairros Ocidentais de Lisboa (1916) e O Carmo e a Trindade (1939). Augusto Vieira da 

Silva estuda o Castelo e as muralhas da cidade: localiza as tercenas reais, a misericórdia, 

a comuna dos judeus e desfaz equívocos históricos. Pastor de Macedo edita uma Lisboa 

de Lés-a-Lés (1940). Um importante divulgador foi Norberto de Araújo. 

Geralmente a olisipografia recebe contributos de autores com outra formação: 

Marcello Caetano, Rómulo de Carvalho e José Augusto França são os mais célebres. 

Surgem também obras coletivas: Lisboa-Oito Séculos de História (1947) e Monumentos 

e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa (1975); também os catálogos das Exposições 

promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa; e os periódicos Olisipo (1938) e Revista 

Municipal (1939). No Boletim da Junta Distrital de Lisboa destacam-se duas separatas 

que são verdadeiros livros: de Raquel Soeiro de Brito (1977), de índole geográfica, e 

Maria João Madeira Rodrigues (1979), sobre a evolução urbanística e arquitetónica
482

. 

Ribeiro não é um olisipógrafo de raiz. Como ficou dito apenas trabalhou a 

cidade de forma secundária, participando em obras coletivas e redigindo os artigos 

referidos, não fazendo de Lisboa o seu sistemático objeto de estudo
483

. Cedo convive 

com o meio nomeadamente com o professor Celestino da Costa. Participou no grupo 

«Amigos de Lisboa» (sócio número 1827)
484

 e esteve enquadrado nas comemorações 

dos 800 anos da reconquista cristã de Lisboa, celebradas em 1947. Era então um jovem 

professor da Universidade de Lisboa. 

O contexto histórico em que se insere a criação da cadeira de Estudos 

Olisiponenses da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é o de um conjunto de 

iniciativas individuais e movimentos coletivos que surgem na primeira metade do 

século XX, temporários ou permanentes, que visam divulgar a História da cidade. O  

primeiro deles é a criação do Grupo «Amigos de Lisboa» (ideia que surge em 1917, 

                                                             
482 Para esta resenha seguiu-se: Castelo Branco (1980) e (1994). 

483 De modo a esclarecer melhor a ideia que tinha sobre o trabalho na área, é de notar como não constam 

da sua biblioteca os autores de história lendária, reforçando o que já ficou exposto sobre exigência que 

punha na escolha das suas fontes. 

484 Trata-se do número indicado na «Lista dos Sócios Aprovados nos anos de 1945 e 1946». Informação 

colhida em Olissipo - Boletim do Grupo «Amigos de Lisboa», ano X, (37), (1947), p. 58. Aí consta como 

«Orlando Ribeiro, professor da Faculdade de Letras». Repare-se que corresponde ao período da primeira 

edição do Curso de Estudos Olisiponenses na Faculdade de Letras e ao consulado de Celestino da Costa 

enquanto presidente da Junta Diretiva do Grupo. 
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exposta por  dois lisboetas numa carta ao jornal O Século). Em 1926, no Diário de 

Lisboa, Norberto de Araújo retoma a ideia apoiado por Matos de Sequeira e Pastor de 

Macedo. A 18 de Abril de 1936, a I Assembleia Geral dos «Amigos de Lisboa» aprova 

os estatutos e elege a direção: Presidente, Vieira da Silva e Secretário-geral da Junta 

Diretiva, Pastor de Macedo. Em Janeiro de 1938 publica-se o primeiro número da sua 

revista, Olisipo
485

.  

Nos anos seguintes ocorrem: a dinamização do pavilhão da fundação, da 

ocupação, da conquista e da independência na Exposição do Mundo Português (1940), 

organizado por Matos Sequeira, Vieira da Silva e Pastor de Macedo; de um Cortejo 

Histórico, bem como a inauguração do Museu da Cidade no palácio da Mitra (1942), as 

Comemorações da Conquista de Lisboa (1947); e a criação do Gabinete de Estudos 

Olisiponenses (1954) 
486

. A isto acrescerá um regime político de cariz nacionalista e a 

nomeação do militar Álvaro da Salvação Barreto (1890-1975) para presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa em 1944 (cargo em que se mantém até 1959). Haveria 

assim dinâmica, verba e beneplácito político para o arranque de iniciativas novas sobre 

a cidade. 

A origem da ideia de divulgar os estudos sobre Lisboa na Faculdade de Letras 

encontra-se documentada. As cartas e artigos publicados na imprensa permitem definir a 

génese do projeto e traduzem empenho no seu desenvolvimento por parte de múltiplas 

personalidades. Estes testemunhos são marcos formais de um processo informal na sua 

primeira etapa, não documentado e difícil de reconstruir.  

O momento em que surge a ideia de um curso de olisipografia data de 30 de 

Agosto de 1934, num editorial do Diário de Lisboa. Falava-se então na criação, na 

Faculdade de Letras, de uma cadeira ou curso de estudos olisiponenses. O proponente 

da ideia foi Norberto de Araújo, um dos redatores do periódico. A proposta nunca foi 

abandonada ou votada à indiferença, amadurecendo durante dez anos. Luís Pastor de 

Macedo, vereador e depois presidente substituto da Câmara Municipal de Lisboa e o 

então diretor da Faculdade de Letras, João da Silva Correia (1891-1937) abraçaram a 

ideia e estabeleceram a plataforma que foi aceite pelo Reitor, José Caeiro da Mata 

(1877-1963), pela Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do seu presidente, tenente-

coronel Salvação Barreto e responsável pelos assuntos culturais, Jaime Lopes Dias 

                                                             
485 Moreira ( 2002). 

486 Ibid. 
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(1890-1977) e, finalmente, pela Faculdade de Letras, representada pelo diretor seguinte 

José Joaquim de Oliveira Guimarães (1877-1960) 
487

. 

No referido editorial do Diário de Lisboa o proponente da ideia dá conta do 

crescimento do número de trabalhos sobre Lisboa e da criação de um fenómeno de 

especialização: «O interesse pelos estudos olisiponenses cresce de lustro para lustro e 

desenvolve-se num profícuo sentido cultural, a ponto de ter criado já uma especialidade 

erudita histórica e literária (…) o amor por Lisboa aumenta (…) As fontes de estudo são 

inúmeras desde os cronistas velhos com Fernão Lopes à testa (…)». Mostra-se 

preocupado com a falta de orientação das linhas de pesquisa, método e fluidez do objeto 

de trabalho: «O estudo desorientado tem graves inconvenientes e demora a maturação e 

a solidez dos conhecimentos adquiridos sem método nesta matéria inesgotável de 

erudição olisiponense que, além de uma especialidade é já uma ciência classificada.» 

Concluindo que: «Impõe-se por isso, e por muitas razões que neste arrazoado se 

omitem, a criação na Faculdade de Letras de Lisboa de uma cadeira de estudos 

Olisiponenses. Com ela aproveitariam a ciência e a cultura em geral, Lisboa em 

particular e consequentemente o país (…)». O autor tem noção das despesas que 

acarretaria, atribuindo ao Estado os encargos («magros cinquenta contos»). A finalidade 

era que a cadeira «(…)criaria primeiro alunos e depois mestres orientados e capazes de 

tornarem útil e prática uma sabedoria que hoje para muitos pouco além vai de 

preocupação espiritual e ou diletantismo arqueológico e literário.» Não esquece a 

aplicação prática: «(…) os indivíduos habilitados com essa disciplina na Faculdade de 

                                                             
487 «Os Estudos Olisiponenses foram uma iniciativa do «Diário de Lisboa»», Diário de Lisboa, 26 de 

Dezembro de 1945, p.n.n. Por lapso evidente do autor, a data do editorial referido é indicada como 20 de 

Agosto de 1935. Tendo-se encontrado o artigo mencionado e outras cartas datadas de 1934, o momento 

fica claramente definido. A distância temporal ou erro tipográfico poderão explicar a falha. Com o intuito 

de melhor esclarecer a participação de Orlando Ribeiro na lecionação desta cadeira (forma como foi 

nomeado, estrutura dos cursos, número de vezes que lecionou, até que ano funcionaram) procuraram-se 

registos dos contatos entre todas estas personalidades e o geógrafo. Relativamente a correspondência, 

nada foi encontrado exceto uma missiva de Ribeiro a agradecer a Jaime Lopes Dias o envio de 

publicações editadas pelos serviços culturais. Sendo pessoas que trabalhavam em Lisboa e nos mesmos 

meios os contatos seriam sobretudo diretos. Na carta referida, Ribeiro agradece a «…gentileza de enviar-

me ótimo material para a elaboração dos trabalhos geográficos a que me dedico acerca da capital», 

sustentando a relação entre o magistério e a sua produção científica (Legado Científico de Orlando 

Ribeiro, carta datada de 26 de Dezembro de 1949). Agradece-se à Prof.ª Doutora Suzanne Daveau esta 

informação. 
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Letras estariam naturalmente indicados para ocuparem cargos nos museus, arquivos e 

bibliotecas de Lisboa, para servirem no pelouro cultural do município e para realizarem 

(…) a história da cidade de Lisboa.» Apela depois a Pastor de Macedo (vereador na 

Câmara Municipal de Lisboa), Carneiro Pacheco (Reitor da Universidade) e Manuel 

Rodrigues (Ministro da Instrução)
488

. 

A resposta é célere. Em 3 Setembro de 1934, é publicada no mesmo jornal, uma 

carta de João da Silva Correia de apoio incondicional à iniciativa. Após um preâmbulo 

onde se refere que «(…)se contam por dezenas as manifestações de concordância e de 

decidido apoio por nós recebidas», passa-se à missiva do diretor da Faculdade de Letras. 

Sublinha-se que é dirigida a Norberto de Araújo e terá sido recebida no dia seguinte ao 

editorial. Traduz o entusiasmo pela ideia: «Fica bem na Faculdade de Letras de Lisboa a 

cadeira de estudos Olisiponenses (…) para que se conheça e ame Lisboa». Sugere ainda 

o seu estatuto: «deverá existir como cadeira anexa ou acessória» e a sua natureza: «A 

nova cadeira seria obrigatória para quem se destinasse a funções culturais municipais», 

traduzindo a vontade de encontrar solução para o mais óbvio dos problemas: «Quanto 

aos encargos (…) estão eles muito longe de ser insustentáveis, já porque o ensino 

superior - principalmente quando restritos a uma só cadeira — é pessimamente 

remunerado já porque o especialista feito para a regência nova pode muito bem – 

porque teve de viver até hoje alheio à cátedra — exercer outro cargo público, o que 

reduz a um terço a verba docente necessária.»
489

 

Assim, encontraram-se rapidamente vontades que seriam secundadas 

politicamente pelo pelouro cultural da Câmara Municipal de Lisboa. A 6 de Setembro 

de 1934, Luís Pastor de Macedo dirige-se ao presidente da edilidade, chamando a 

atenção para a necessidade de sistematizar os elementos históricos sobre a capital, 

fundamentais para a compreensão da nacionalidade: «A história da capital avulta de tal 

forma na história geral da nação, a necessidade de se sistematizarem os dispersos 

elementos que sobre ela existem é tão evidente que a fundação da cadeira de «Estudos 

Olisiponenses» se apresenta como uma instante necessidade cultural (…) eis porque 

tenho a honra de propor a S. Exª o Sr. Presidente designe um vereador que, junto da 

direção da Faculdade de Letras, faça sentir a colaboração do Município no desejo de se 

                                                             
488 Araújo, Norberto, «Na Faculdade de Letras- Estudos Olisiponenses»  Diário de Lisboa, 30 de Agosto 

de 1934 p.n.n.. 

489 Correia, João da Silva «Cadeira de Estudos Olisiponenses», Diário de Lisboa, 3de Setembro de 1934, 

p.n.n.  
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efetivar no próximo ano letivo a criação, naquele estabelecimento de ensino, duma 

cadeira de «Estudos Olisiponenses». A proposta foi acolhida unanimemente com «apoio 

incondicional e entusiástico» sendo que o Diário de Lisboa congratulou-se com a 

adesão da Câmara Municipal e noticiou que Pastor de Macedo havia ficado encarregue 

do contato com João da Silva Correia e Carneiro Pacheco. Conclui-se com a 

necessidade de estabelecer um currículo e nomear um especialista para a docência: 

«Logo que a criação da cadeira esteja decida estabelecer-se-á o plano do curso desses 

estudos em duas cadeiras acessórias à faculdade de frequência livre ou obrigatória 

conforme resolvido pelo ministério de instrução da universidade» Seriam convidados 

Vieira da Silva e Matos Sequeira para a regência da cadeira
490

. 

Cumpre agora procurar explicar o hiato de cerca de uma década entre a proposta 

de criação da cadeira e o seu arranque efetivo. Vários são os fatores que concorrem para 

a explicação. Do lado da Faculdade de Letras, a necessidade de um professor 

qualificado (por impedimento dos propostos), instalações adequadas e o falecimento do 

diretor Silva Correia. Da parte do Estado, a necessidade de estabilidade e vontade 

política e de financiamento. Durante estes onze anos a autarquia conheceu seis edis 

(Duarte Pacheco ocupará o cargo cerca de seis anos promovendo diversas obras que 

marcaram a cidade e ainda a Exposição de 1940) pelo que a instabilidade no cargo e os 

constantes apelos à atenção dos presidentes terão secundarizado o arranque do tão 

almejado curso.  

De resto, desde 1935 que estava definida a sua orgânica (curso livre) e critério 

de nomeação do docente: era escolhido pelo Conselho Escolar, após parecer da Câmara 

Municipal, que provia à sua manutenção. Ficavam também definidas a periodicidade e a 

duração («uma lição conferência semanal entre 1 de Novembro e 31 de Maio»), a 

duração do contrato do docente, («contratado anualmente, mas este contrato (…) pode 

prorrogar-se por um ou ainda dois anos mais»), o seu salário («gratificação de 7.000$ 

distribuído pelos sete meses letivos») e condições de financiamento («A Câmara 

Municipal de Lisboa (…) porá esta importância ao dispor da Faculdade no começo de 

cada ano económico»)
491

. Sabe-se que existia uma interrupção perto do final do ano 

civil. 

                                                             
490 «Uma iniciativa do «Diário de Lisboa» - A Câmara Chamou a si a ideia de criar uma cadeira de 

Estudos Olisiponenses e aprovou uma proposta nesse sentido», A Cidade, 7 de Setembro de 1934, p.n.n. 

491 Diário do Governo, Decreto 25 060, de 18 de Fevereiro de 1935. 
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A dinâmica referida terá sido reforçada por Vieira da Silva em carta ao Diário 

de Notícias no início de 1945, em que alerta para o perigo do esquecimento da ideia e da 

burocracia: «Há mais de dez anos que a ideia da criação de um curso foi lançada na 

imprensa. Foi aproveitada pelos serviços culturais da câmara. O município tinha verba 

para o curso semestral, o ministério da educação nomearia o professor. Mas não se 

contou com a burocracia — e como não se contou com ela, tudo ficou a certa altura 

emperrado…» O consagrado olisipógrafo chama a atenção para o interesse cultural e 

utilidade prática dum curso livre sobre Lisboa: «Poderia ter também um aspeto mais 

prático ainda a criação dessa cadeira tão necessária: a de dar aos que a frequentassem 

com aproveitamento um motivo de preferência na nomeação para certos cargos 

municipais — para o arquivo histórico, para as bibliotecas, para o museu de Lisboa, 

para as diversas modalidades dos serviços culturais onde se exigem sabedoria e amor 

das coisas lisboetas (…) ressuscitar o esplendor e as misérias, as grandezas e as 

deficiências desta urbe milenária». Na cadeira «se sistematizariam os materiais 

abundantíssimos que andam dispersos. Nela se despertariam novas vocações.»
492

 Terá 

sido esta voz já consagrada a recordar a ideia e, conjuntamente com um novo edil e sua 

vontade de dinamismo, com o aproximar da data de celebração da Reconquista da 

cidade, estabelecer a olisipografia na Universidade, em 1945. 

Assim, a 21 de Junho desse ano, a Câmara Municipal de Lisboa ratifica a 

escolha de Orlando Ribeiro, Professor catedrático da secção de Ciências Geográficas 

para a regência da cadeira, proposta pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. Reconhece-se a sua competência, pesando na nomeação o fato de conhecer 

muito bem a cidade: «natural de Lisboa e especialista já largamente experimentado em 

assuntos de Geografia Humana (…) cientista capaz de versar com a conveniente 

amplitude e profundidade os numerosos problemas que se prendem com a evocação 

histórica da vida da nossa capital». Devem-se referir os elogios que lhe são feitos pelo 

vereador João do Couto: «(…) poucas pessoas dispõem como ele das qualidades e 

prestígio para orientar esses estudos [e] a cadeira de estudos olisiponenses está em boas 

mãos.» Refere também que o programa que a Faculdade de Letras estabelecia no ofício 

de nomeação estava de acordo com o que se esboçara para a organização do futuro 

museu da cidade de Lisboa e que «(…) o Doutor Orlando Ribeiro virá a ser um 

                                                             
492 Vieira da Silva, A. «Uma ideia que ainda não Vingou - Quando haverá Estudos Olisiponenses na 

faculdade de letras?», Diário de Notícias, 27 de Fevereiro de1945, p.n.n. 
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excelente colaborador na grande obra de pôr de pé o Museu da Cidade, não em bases 

imprecisas mas dentro de um critério cientificamente determinado.»
493

 

O geógrafo surge como um académico respeitado e não como olisipógrafo sob a 

indicação de Vieira da Silva (que define o programa do curso), Norberto de Araújo e de 

Celestino da Costa, que, na qualidade de presidente do Grupo «Amigos de Lisboa» é 

nomeado vogal da Comissão de Honra das comemorações do VIII Centenário da 

Tomada de Lisboa no mês seguinte
494

. Câmara Municipal e Faculdade de Letras 

acordaram a forma prática do projeto, nomeadamente a duração do curso (de Novembro 

a Maio), nomeação do docente e honorários deste, que seriam satisfeitos pela Câmara 

Municipal: «A pessoa escolhida, conquanto alheia ao restrito círculo dos olisipógrafos 

existentes é contudo um estudioso, dotado de inteligência viva e espírito perspicaz, o 

que nos permite alimentar a esperança de que dará bem a conhecer aos seus discípulos o 

que é a nossa cidade, as suas belezas e a sua história.»
495

 

Vieira da Silva, além destas justificações, anexa ao seu texto uma proposta de 

programa. Anotam-se os tópicos principais e o número de pontos em que se subdividiam 

relativos a questões muito específicas:  

 

«Esquema de um programa de um curso de Estudos Olisiponenses:  

Lisboa (introdução de cariz geo- histórico), 10 pontos; 

Documentação histórica, 13; 

                                                             
493 Ata nº 93 de 21 de Junho de 1945 in Atas das Sessões da Câmara Municipal de Lisboa: 1886-1982 

(Lisboa, Imprensa Democrática, 1886-1982) 79 vols., vol. 57, p. 24-26. Nesta ata faz-se referência ao 

ofício nº 1173 do Diretor da FLUL. Este não foi encontrado, deixando-se um apelo à organização e 

preservação de algo fundamental para a prática de História da Ciência, os Arquivos da Universidade de 

Lisboa. Também não existem mais referências à colaboração de Ribeiro com o Museu da Cidade. Mário 

Chicó que era conservador do Museu e amigo de Orlando Ribeiro, deixa escrito que a organização do 

Museu da Cidade se baseia nos exemplos de instituições similares de quatro cidades europeias, e que «Só 

nos museus de Geografia Humana o público pode ter uma visão clara e precisa das cidades nos seus 

vários aspetos(…)», daí a criação de museus consagrados à evolução histórica de aglomerados urbanos. 

Propunha mesmo uma «secção consagrada à formação e desenvolvimento da cidade de Lisboa (secção 

principal do museu(…)». Orlando Ribeiro pode ter sido consultor do Museu ou apenas de Chicó, mas não 

se encontraram evidências materiais disso. As citações são extraídas de: Chicó (1943) p. 1 e 27.  

494 Acta nº 94, de 19 de Julho de 1945 in Atas das Sessões da Câmara Municipal de Lisboa: 1886-1982 

(Lisboa, Imprensa Democrática, 1886- 1982) 79 vols. vol. 57, p. 22-24. Sobre a indicação do nome de 

Orlando Ribeiro veja-se também Oliveira (1983) e Vieira da Silva (1960). 

495 Vieira da Silva (1960).  
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Acontecimentos e factos memoráveis passados em Lisboa, 29; 

Iconografia da cidade, 11;  

Águas, 6;  

Correios, telégrafos, telefones, estações emissoras e recetoras de radiofonia, 3;  

Gás e eletricidade, 6;  

Porto de Lisboa, 7;  

Caminhos-de-ferro, 8;  

Fortificações, 4;  

Edifícios públicos, 45;  

Edifícios particulares, 29;  

Teatros e outras casas de espetáculos, 7;  

Igrejas e paróquias, ermidas e capelas, 4;  

Conventos, Mosteiros e suas igrejas 4;  

Vias públicas, arcos pontes e viadutos, 26;  

Jardins e passeios públicos, 8;  

Jardins e quintas mais interessantes de particulares, 2;  

Cemitérios e jazigos, 5;  

Mercados e feiras, 4;  

Monumentos escultórios e estátuas, 12;  

Belas artes, 7.»  

 

E boas razões tinha Vieira da Silva para divulgar o programa. 
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Fig. 8- Cartaz informativo sobre a Cadeira de Estudos Olisiponenses. 

(Arquivo do Gabinete de Estudos Olisiponenses). 
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A nomeação de Ribeiro não parece ter sido consensual. O fato de não ter 

experiência em olisipografia e não ser historiador parece não ter caído bem em alguns 

meios. Tal pode ser compreendido a partir de uma carta anónima publicada na imprensa 

onde essas questões são levantadas: «Qual será o programa da mesma cadeira? Qual 

será o espírito que presidirá à elaboração dos seus capítulos e teses e da respetiva 

metodologia? (…) a nomeação respetiva não recaiu sobre nenhum dos historiadores de 

Lisboa com obra sobre o aliciante assunto embora a alta categoria intelectual do 

professor indicado nos mereça todo o justo respeito. (…) O único ponto que parece 

necessário ventilar é o que se refere ao espírito e finalidade da cadeira respetiva. (…) 

Quando a ideia foi lançada (…) o que se tinha em mira não era uma cátedra de estudos 

superiores sobre o aglomerado citadino lisbonense, dentro do quadro geral da geografia 

humana (…) mas antes uma cadeira de História da Cidade de forma a preparar-se nas 

gerações novas o ambiente e a base científica e literária necessários para que fosse 

possível a aparição de continuadores de um Castilho (…) o estudo profundo da cidade 

permite uma consciência dos problemas da mesma, os quais, de outra forma, encontram 

deficiente clima para que consigam as suas soluções.»
496

  

Mas a questão que parece ser o cerne da polémica é o pendor histórico do 

estudo, relacionado com uma suposta conceção tradicional de uma Geografia 

enumerativa e descritiva: «A cadeira de Estudos Olisiponenses podia atingir um duplo 

fim – criar a consciência dos futuros escritores de Lisboa e provocar-lhes o amor da 

cidade. Se o seu programa for mais histórico do que geográfico — entendendo por 

história da cidade o prospeto evolutivo desde a orografia às suas leis de expansão, desde 

os regimes climatéricos à transformação etno-arqueológica — e se ele tiver sempre um 

caracter acessível (…) a cadeira terá atingido os fins para que foi alvitrada a sua 

fundação (…) é evidente (…) que a árida explanação geo-humana onde não se atende à 

arquitetura, ao pitoresco, aos costumes tradicionais (…) seria incompleta e não atingiria 

o fim evidente que levou à criação da cadeira.»
497 

De qualquer forma a abertura das aulas da cadeira de estudos olisiponenses 

ocorreu a 25 de Outubro de 1945, dando origem a um dos textos já analisados. Tratou-

se de uma cerimónia incluída nas comemorações dos 798 anos da reconquista de 
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 «Lisboa na Universidade Lisboa», O Século, 21 de Julho de 1945, p.n.n. 

497 «Lisboa na Universidade Lisboa», O Século, 21 de Julho de 1945, p.n.n. 
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Lisboa, uma Sessão Solene nos Paços do Concelho. O Professor, entre outras temáticas, 

deu conta do que pretendia abordar na lecionação da cadeira. 

No plano de estudos proposto por Ribeiro e explanado em «Evolução e 

Perspetivas dos Estudos Olisiponenses», «a cada ano aprofundando alguns» temas, 

surge a vontade de examinar «(…) o sítio onde a urbe se implantou e as suas relações de 

posição, os caminhos a que se liga, as regiões a que pertence ou com que entra em 

contato», e promover o «estudo da formação e crescimento de Lisboa (…) encarado 

tanto em relação com disposições naturais como com as necessidades e funções criadas 

pela civilização.» Dos aspetos mais importantes aos aparentemente mais ínfimos, o seu 

programa a todos toca. Por um lado, não esquece o porto de Lisboa ao «examinar o seu 

funcionamento como porto internacional» e a sua influência, a vida material da cidade 

«ligada a correntes do tráfego universal»; por outro, os regimes alimentares locais, 

pretendendo «Estabelecer para os diversos grupos da escala social, a composição típica 

das refeições e a proveniência dos alimentos» Não esquece fenómenos de relação e de 

circulação: «O abastecimento de águas, os esgotos a energia e a iluminação, os 

problemas do trânsito (…) constituem outros tantos aspetos essenciais da existência 

material das cidades. Nenhum talvez como a circulação nos dá uma imagem da vida: ela 

é como o sangue que percorre a urbe (…)». Pretende também «(…) organizar inquéritos 

familiares [que] permitem fazer ideia de como vive, trabalha e pensa a gente dos 

diversos estratos sociais.» Refere uma monografia que realizou sobre um grupo 

profissional (sobre os estivadores, e que não foi publicada) e a ideia de usar métodos da 

Sociologia. Procuraria ainda distinguir as regiões da cidade e partir para o estudo dos 

arredores, sob três aspetos fundamentais: residencial, industrial e de veraneio, não 

esquecendo as áreas rurais entre os tentáculos urbanos. Mostra ainda vontade de 

ministrar um ensino desinteressado mas útil: «Destina-se esta cadeira de estudos 

olisiponenses a ministrar um ensino desinteressado, e o fim principal a que visa é a 

cultura dos temas de Lisboa. Mas desinteressado não significa inútil, nem cultura 

afastamento da realidade (…). Desejaria por isso que as aulas (…) pudessem também 

servir a cidade e os seus problemas.»
498

 

Repare-se como o geógrafo segue, de forma genérica, a forma como caraterizará 

as urbes que estudou enquanto um todo, quase como numa monografia. Propõe-se 

estudar o porto fluvio-marítimo mas pouco escreverá sobre ele, tal como acontece com 
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os regimes alimentares, as questões sociais e os arredores da cidade. A maior omissão 

nos seus textos sobre Lisboa parece ser mesmo a questão «das regiões da cidade». 

Também se pode notar o destaque que dá aos fenómenos de relação e a relativa baixa 

produção escrita sobre essa matéria. O contrário ocorre com os fenómenos que dão 

carater à cidade. O recurso ao trabalho de campo recorrendo à interdisciplinaridade 

surge como intenção. A visão da Geografia enquanto disciplina que busca na relação 

entre fenómenos naturais e humanos, particularmente a História e civilização, chaves 

explicativas, está patente, tal como o valor quase ontológico do trabalho de 

investigação, mas com uma preocupação de utilidade.     

Tomando a data dessa sessão de 25 de Outubro de 1945, como o início do curso, 

pode-se concluir que a primeira edição da cadeira teve 17 lições, tendo funcionado de 

forma regular até 15 de Maio de 1946, no Palácio Galveias, no Campo Pequeno. Tendo 

recebido algum destaque nos Anais da Cidade de Lisboa por ser uma iniciativa recente, 

podem-se seguir os assuntos tratados na maioria das aulas, através da reconstituição 

parcial dos Planos do Curso (Anexo 3).  

O curso surge dividido em duas grandes partes, o quadro natural com pelo 

menos seis aulas (onde entraram o relevo e os tremores de terra, tema de encerramento), 

e as origens e desenvolvimento da cidade: origens da urbe, Lisboa moura, cidade 

medieval, o crescimento urbano no século XV, a relação entre o crescimento da cidade e 

fatores naturais (com exemplos antigos e atuais), o período Manuelino, e duas sessões 

sobre «Problemas e Métodos no Estudo das Cidades». O cariz histórico e a ideia da 

unidade da Geografia estão bem presentes. 

Nos anos letivos 1946/47, 1947/48 e 1948/49 a regência da cadeira foi da 

responsabilidade do Professor Doutor Mário Correia Telles de Araújo e Albuquerque 

(1888-1975), historiador e professor da Faculdade de Letras de Lisboa, onde se 

doutorou em 1930. Pela formação do docente, deu-se mais relevo a aspetos da História e 

da Sociologia, desaparecendo praticamente o quadro natural. Ocorrem também 

comparações entre cidades. O curso parece ter um pendor mais erudito e as aulas serem 

mais teóricas que as de Ribeiro: anuncia-se a projeção de gravuras, por contraponto a 

estratégias mais «ativas» do geógrafo.  

Como previsto no Decreto-Lei de criação, estes programas foram sequenciais. 

Sabe-se que em 1947/48 e 1948/49 a inscrição para o curso ocorria na secretaria da 

Faculdade de Letras e no Palácio Galveias. As aulas eram às quintas-feiras, iniciando-se 

na última semana de Novembro, durando cerca de uma hora ao final da tarde (das 18 às 
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19 horas). A frequência do curso era gratuita. A existência de vários livretes com os 

planos destes cursos em diferentes instituições (na atualidade) parece traduzir um forte 

investimento por parte da Câmara Municipal de Lisboa, até por coincidirem com a data 

do centenário da reconquista da cidade
499

. 

É importante dar conta destes anos letivos uma vez que foram momentos de 

consolidação da cadeira, criando-se rotinas de funcionamento. Não se conhece o 

número ou caraterísticas dos discentes da cadeira (um órgão de comunicação social fala 

de «numerosos alunos»), nem qual o método pedagógico usado, mas é de crer que fosse 

o expositivo tradicional. 

Não se sabe qual o fator que originou a mudança no regente da cadeira. Além da 

já indicada vontade de ligar a disciplina mais à História que à Geografia, concorrerá 

para isso o fato de Ribeiro ser amiúde uma voz incómoda e a crítica aos trabalhos dos 

olisipógrafos e à própria disciplina poderá ter sido mal recebida. Pode ainda questionar-

se se a ausência do geógrafo esteve relacionado com o fato de Celestino da Costa ser 

afastado da universidade em 1947, quando um ministro afastou também outros 

professores como Pulido Valente, Fernando Fonseca ou Cândido de Oliveira que não 

davam garantias de colaboração com o Estado Novo. Sabe-se também que o geógrafo 

passou parte do ano de 1947 em trabalho na Guiné e que, nos anos seguintes, esteve 

envolvido na preparação e realização do XVI Congresso Internacional de Geografia, 

ocorrido em Lisboa em 1949 (Abril), o que invalidava a lecionação da cadeira
500

. 

Mário de Albuquerque era historiador e professor reputado e ocupou o cargo de 

vereador da Câmara Municipal de Lisboa, de 1946 a 1949 e de 1950 a 1954, sob a 

presidência de Salvação Barreto. Foi vogal da comissão Executiva do VIII Centenário 

                                                             
499 Estudos olisiponenses instituídos e patrocinados pela Câmara Municipal de Lisboa : programa para o 

ano de 1947-1948 / Doutor Mário de Albuquerque ; Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa, CML, [1947] 

e Estudos olisiponenses: programa para o ano lectivo de 1948-1949: Professor Doutor Mário de 

Albuquerque / [ed. lit.] Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, CM [1948]. Foram 

encontrados vários exemplares em bom estado no Gabinete de Estudos Olisiponenses, Biblioteca 

Nacional de Portugal e Biblioteca Central do Palácio Galveias. 

500 Sabe-se que Ribeiro esteve de Março a Maio de 1947, na Guiné. De 8 a 17 de Dezembro de 1947 

participou na II Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais. Informação recolhida em: Daveau, 

(2010). Também em Novembro de 1947 a União Geográfica Internacional decide realizar o I Congresso 

do pós-guerra em Lisboa. Informação colhida em: Daveau (1999), pp. 26-29. 
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da Tomada de Lisboa, Secção de Solenidades Religiosas e Culturais
501

. Estava assim 

bem inserido no meio da olisipografia. Teve também carreira política como deputado
502

. 

Tem-se por certo que Orlando Ribeiro regeu a cadeira nos dois anos letivos 

seguintes (figura 8) (1949/50 e 1950/51). O curso teria já ganho alguma dimensão sendo 

publicitado em cartazes próprios
503

. O Professor gozava já de algum prestígio sobretudo 

internacional, sendo vice-presidente da União Geográfica Internacional. Em 1949, o 

tema foi «O desenvolvimento de Lisboa do século XVI aos nossos dias». O plano do 

curso surge com 5 pontos: 

«1-Condições naturais e históricas do desenvolvimento da capital. O sítio e as 

imposições do relevo. Formação e caracteres do núcleo urbano. Os elementos 

fundamentais da planta de Lisboa fixados antes do séc. XVI;  

2- Quadro de Lisboa Quinhentista. A estrutura e as funções da cidade. Formação 

de Bairros novos. Fisionomia da população. A vida marítima e a importância do porto. 

As transformações de Lisboa até ao terramoto;  

3- O terramoto de 1755 e a sua influência na fisionomia moderna da cidade. Leis 

do crescimento desta. A concentração urbana e a evolução da população nas diferentes 

áreas da cidade;  

4- Desenvolvimento de Lisboa a partir da tração mecânica. A eliminação dos 

vazios internos e a expansão pelos arredores. Estímulos e sentidos do crescimento;  

5- Os problemas do desenvolvimento de Lisboa. Concentração da População. 

Atração da Cidade. Abastecimento. Trânsito. Relações marítimas e aéreas. Estrutura e 

Fisionomia da Cidade Atual. Perspetivas do seu desenvolvimento.» 

Era ainda anunciado que «Além das aulas o ensino constará também de 

excursões (pelo menos uma em cada mês)» e de sessões de seminário. As aulas 

iniciavam-se em Novembro e concluíam-se em Maio, decorrendo às quintas-feiras ao 

final da tarde (seis horas e um quarto) no Palácio Galveias
504

. 

                                                             
501 Informação colhida em: Revista Municipal, Lisboa, (28/29), (1946) p. 46- 47. 

502 Pereira (2000). 

503 Durante a investigação foram encontrados o programa do ano letivo 1947/48 e cartazes relativos a 

1951/52, 1952/53 e 1953/54.  

504 Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. Cadeira de Estudos Olisiponenses instituída e 

patrocinada pela câmara Municipal de Lisboa: programa para o ano lectivo 1949-1950 FLUL Lisboa: C. 

Municipal [1949] folheto. 
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Naturalmente o que era anunciado mudaria conforme as caraterísticas e 

interesses dos alunos e a própria atualidade, não sendo necessariamente igual ao 

previsto. O aprofundamento dos temas decorreria disso e do número de aulas 

disponíveis. Sabe-se que no ano letivo 1949/50 o curso teve uma visita de estudo ao 

Castelo de S. Jorge e em pelo menos três aulas foi abordada a vida espiritual e religiosa 

da capital, sobre a qual Ribeiro pouco escreveu. Não há notícia de professores 

convidados para abordar assuntos específicos de forma pontual, pelo que se pensa ser o 

regente a assegurar todas as aulas. Também não se conhecem os dados pessoais dos 

alunos. Constariam de um arquivo mas não foram encontrados ou estarão perdidos. 

Assim, no conjunto do programa, nota-se a diminuição da importância dada ao 

quadro natural face à primeira edição regida e o aumento do peso das questões relativas 

ao desenvolvimento urbano, nomeadamente a relação com os transportes e dinâmicas 

demográficas. Interessante é o realce dado ao Terramoto de 1755, por contraponto à sua 

«minimização» notada na produção escrita, e atualidade do ponto «Relações marítimas 

e aéreas. Estrutura e Fisionomia da Cidade Atual. Perspetivas do seu desenvolvimento.» 

O avião era ainda recente enquanto meio de transporte e existe a preocupação de 

perspetivar o desenvolvimento de Lisboa, o que não se nota nos textos. O relevo dado às 

questões religiosas e espirituais na capital, sustentam as observações realizadas sobre a 

dicotomia entre currículo divulgado e prática letiva, decorrentes das contingências 

indicadas. Até porque, como notado, Ribeiro apenas as aflora nos textos. 

Em 1950, o Curso dado por Orlando Ribeiro foi subordinado ao tema «O 

desenvolvimento de Lisboa no último século e meio» tendo um programa com seis 

pontos:  

«1- Posição e Sítio. Formação e carateres do Núcleo Urbano. Lisboa, Capital e 

Porto. Elementos permanentes da planta da cidade; 

 2- Lisboa Moderna. Quadro Geral das transformações devidas ao aumento da 

população e aos transportes mecânicos; 

 3- A população de Lisboa de 1840 a 1940. Variação em diferentes áreas 

urbanas. Exemplo de várias freguesias;  

4-Tendências do Crescimento da cidade. Transformações da fisionomia dos 

bairros antigos e formação de bairros novos;  

5- Eliminação de vazios interiores. Os aterros e obras do Porto. A expansão 

pelos arredores: do veraneio à residência. Os subúrbios industriais;  
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6- Os problemas do desenvolvimento de Lisboa. Concentração da população. 

Atração da cidade. Abastecimento. Trânsito. Relações terrestres, marítimas e aéreas. 

Estrutura e fisionomia da cidade atual. Perspetivas do seu desenvolvimento.».  

Anunciava-se ainda que além das aulas, o ensino constaria também de excursões 

e de sessões de seminário (discussões de método e orientação de trabalhos de alunos)
505

. 

Em concreto sabe-se apenas que uma das aulas versou sobre «O Crescimento da 

População de Lisboa» (08/02/1951). A abertura do curso é noticiada na imprensa num 

texto inspirado pelo cartaz citado
506

. 

Neste programa perpassa uma maior experiência letiva relativamente ao anterior. 

Aligeiram-se pontos de maior pendor historicista (traduzido no próprio tema da edição 

do curso), dando-se mais relevo a aspetos contemporâneos que podiam ser analisados 

facilmente a partir da observação da paisagem (pontos 4, 5 e 6), caso de  

«Transformações da fisionomia dos bairros antigos»,  «Os aterros e obras do Porto. A 

expansão pelos arredores: do veraneio à residência. Os subúrbios industriais.» ou ainda 

«Estrutura e fisionomia da cidade atual».  

Conjugada com visitas de estudo e trabalho prático (previstos), pode-se concluir 

que a perspetiva geográfica dos Estudos Olisiponenses ficava estabelecida. Pode-se 

questionar a razão para vários destes pontos serem apenas aflorados na produção escrita 

do geógrafo. A resposta poderá passar tanto pelo gosto já retratado que Ribeiro tinha em 

definir os fenómenos perenes recorrendo à História tal como pela possibilidade de 

observar in loco estes fenómenos recentes (no plano do curso a baliza temporal são os 

anos de 1940), não sendo necessário fixá-los por escrito. Esta valorização do tempo 

presente pode parecer paradoxal, mas talvez deva ser encarada como a forma de 

sublinhar a diferença entre a abordagem do geógrafo à cidade face à do historiador.  

Comparando estas edições com as da responsabilidade de Mário de Albuquerque 

e o plano proposto por Vieira da Silva, pode-se concluir que Orlando Ribeiro dá, 

naturalmente, um cunho pessoal às edições da cadeira que rege, fruto dos seus interesses 

e da sua formação. Assim, se por um lado foca temas clássicos da Geografia urbana, 

sítio, posição e relações com o quadro natural, parece socorrer-se da História, como 

                                                             
505 Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. Cadeira de Estudos Olisiponenses instituída e 

patrocinada pela Câmara Municipal de Lisboa: programa para o ano lectivo 1950-1951 FLUL Lisboa: 

Câmara Municipal [1950] folheto. 

506 «Começam Hoje as Lições do Curso de Estudos Olisiponenses», Diário Popular, 23 de Novembro de 

1950, p. 4. 
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fator explicativo da expansão da cidade e não olvida os fenómenos de relação nem os 

problemas e perspetivas do desenvolvimento da cidade (os arredores e o, então recente, 

transporte aéreo). Tem a preocupação de se centrar, sobretudo, na cidade 

contemporânea e procurar explicá-la e perspetivá-la. O plano traçado reforça a hipótese 

de que os textos escritos sobre a cidade se encontram relacionados com esta sua 

atividade docente (as proporcionassem e concomitantemente resultassem das reflexões 

nas aulas). 

Mas é no campo pedagógico que Orlando Ribeiro parece inovar relativamente ao 

seu colega: recorre às visitas de estudo e à orientação de trabalhos por parte dos alunos, 

procurando iniciá-los na investigação, provavelmente de acordo com os seus próprios 

interesses. É de notar que o vasto programa delineado pelo olisipógrafo Vieira da Silva 

não foi senão muito parcialmente abordado: demasiado extenso seria irrealista aplicá-lo 

em cursos que não excediam as vinte aulas (o máximo que se rastreou foi um ano letivo 

com dezoito). 

Em 1951/52, 1952/53 e 1953/54 o responsável voltou a ser Mário de 

Albuquerque. São também anos em que os programas foram sequenciais. Pouco se 

apurou da sua implementação prática. São anos em que o geógrafo realiza várias 

atividades, entre as quais o estudo da erupção vulcânica na ilha do Fogo, que invalidam 

o magistério olisiponense
507

. Não se encontraram referências a qualquer edição em 

1954/55 e não se identificou o responsável pelos ciclos dos anos letivos 1955/56 e 

1956/57, ano a partir do qual se deixam de encontrar referências aos estudos 

olisiponenses universitários nas publicações da Câmara Municipal de Lisboa
508

.   

As últimas menções que se encontraram são vagas e relativas ao início do curso 

no dia 21 de Novembro de 1955 (segunda-feira) e para a edição seguinte, a 22 de 

Novembro de 1956 (quinta -feira). Não é indicado o responsável pela cadeira. De resto, 

Ribeiro esteve em missão geográfica na então Índia Portuguesa nos finais de 1955 e 

                                                             
507 A erupção vulcânica na ilha do Fogo, arquipélago de Cabo Verde, teve início no dia 12 de Junho de 

1951. Orlando Ribeiro oferece-se para a estudar e obtém autorização ministerial. Aí se encontrará em 

Junho/Julho de 1951 e Dezembro de 1952/Janeiro de 1953 desta feita acompanhado do geólogo Torre de 

Assunção e outros. Ver: Daveau, S. «Apresentação» e Ribeiro, O. «Prefácio» in Ribeiro (1998) p. 7-10 e 

p. 15-19. Sabe-se igualmente que o Professor lecionou em várias instituições nesses anos, como o 

Instituto de Medicina Tropical, em 1950-51, e também a Escola Superior Colonial. Informação recolhida 

em: Daveau (2010). 

508 A ausência de referências em 1954/55, quando encontradas duas no ano letivo anterior, sustenta a 

hipótese de não ter funcionado o curso. 
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durante a primeira metade de 1956, com Raquel Soeiro de Brito e Mariano Feio, espaço 

temporal que coincide com o das atividades letivas
509

.  

O geógrafo esteve no Brasil, onde participou no Congresso Internacional de 

Geografia, no Rio de Janeiro, em Agosto de 1956, e foi docente no curso de Altos 

Estudos Geográficos na Universidade do Brasil em Agosto-Setembro do mesmo ano
510

. 

Em 1957 foi Membro da Comissão organizadora do III Colóquio Internacional de 

Estudos Luso – Brasileiros. Em Outubro acompanhou a erupção vulcânica dos 

Capelinhos, na Ilha do Faial, nos Açores (tudo após o fim do período letivo da cadeira, 

de Novembro a Maio). Não se tendo apurado em concreto o tempo que esteve na 

universidade brasileira, não é possível estabelecer sem margem de dúvida se regeu a 

cadeira de olisipografia em Lisboa
511

. Quanto a Mário de Albuquerque sabe-se que 

acumulava a docência com o cargo de deputado na Assembleia Nacional. Foi-o de 1939 

a 1945 e de 1949 a 1957. 

O silêncio dos órgãos de informação sobre o tema deve ser alvo de reflexão. 

Conseguiram-se rastrear ocorrências relativas a esta cadeira a partir da secção 

«Efemérides» nos Anais do Município de Lisboa (publicados entre 1938 e 1964, 

mantendo a secção). Sabendo que o Ribeiro afirmava, já na década de 1990, ter sido 

responsável pela cadeira durante quatro anos
512

, resta inconclusivo o conhecimento do 

último ano destes estudos.  

Com efeito, por um lado, sabe-se que quatro décadas após os acontecimentos, 

plenas de outras atividades docentes (o geógrafo participou igualmente em cursos de 

férias da Faculdade de Letras e no II Congresso das Capitais do Mundo, em 1950 — a 

presidência da Comissão Executiva era de Mário de Albuquerque — que também 

ocorreram no Palácio Galveias), conferências e viagens e o desacordo entre anos letivos 

e civis poderão ter concorrido para um lapso. Por outro lado, a ausência de fatos 

                                                             
509 A Missão de Geografia à India foi criada em Maio de 1955 e Ribeiro nomeado em 1 de Agosto de 

1955. No fim de Setembro estava no Cairo e, em 9 de Outubro, em Pangim, Goa. O relatório final da 

missão data de Agosto de 1956. No final de Fevereiro de 1956, Ribeiro volta a Lisboa. Ver: Daveau 

(1999). 

 

510 Orlando Ribeiro foi responsável pelo curso «O Mediterrâneo e o Mundo Tropical» (informação 

gentilmente dada pela Profª. Doutora Suzanne Daveau). Deu uma entrevista à imprensa a 13 de Agosto de 

1956. 

511 Estas informações foram colhidas em Barreto (1999). 

512 Ribeiro (1994-d), p. 39, nota de rodapé sem número.  
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documentados não desmente a afirmação. Também não se conhece a data segura da 

última edição do curso sendo forte a possibilidade de ser a de 1956/57, pelas razões 

apresentadas. 

Na década de 1950, Ribeiro terá inúmeras solicitações enquanto geógrafo 

reconhecido internacionalmente e também nas províncias ultramarinas, enquanto Mário 

de Albuquerque teria também outras atividades exteriores à Faculdade. Numa altura em 

que as celebrações do Centenário da Conquista de Lisboa estavam já distantes, o curso 

não teria tanta atualidade e adesão junto do público lisboeta e, funcionando em regime 

gratuito para os alunos, era portanto fonte de despesas para a autarquia: salário do 

docente, que montava a 1000 escudos por mês, mas também instalações e funcionários, 

publicidade, talvez mesmo material a distribuir aos alunos.    

Concorrerão para a extinção da cadeira de Estudos Olisiponenses na Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa o desaparecimento do seu ideólogo (Norberto de 

Araújo, em 1952) e de dois mentores da ideia (Vieira da Silva e Celestino da Costa, em 

1951 e 1956 respetivamente), e a dificuldade em assegurar um professor qualificado e 

disponível nos quadros da instituição.  

 

2- A difusão e a receção dos resultados 

Tendo em vista restringir e controlar o universo de informação, esta análise da 

difusão e receção de resultados da obra olisipográfica de Orlando Ribeiro, é realizada 

através de uma amostra que se pensa ser significativa: estudos publicados sobre Lisboa 

com interesse para a Geografia, editados entre 1938 (publicação do primeiro artigo de 

Ribeiro sobre Lisboa) e 1981 (data da jubilação do Professor). Será durante estas mais 

de quatro décadas, enquanto investigava e ensinava ativamente e orientava numerosas 

dissertações, que a sua produção sobre Lisboa teria maior influência. Para realizar esse 

levantamento foi utilizada uma obra de referência na bibliografia geográfica sobre 

Portugal continental, em geral, e na Geografia urbana em particular
513

.  

A Bibliografia Geográfica de Portugal, publicada em dois volumes, em 1948 e 

1982, é a principal obra de referência relativa à evolução dos estudos geográficos sobre 

Portugal. O primeiro volume foi preparado por Mariano Feio que usou muito material 

reunido por Hermann Lautensach; o segundo foi coordenado por Ilídio do Amaral e 

                                                             
513 Lautensach (1948) e Daveau e Amaral (1982); Gaspar (1975). Pesquisou-se ainda na coleção completa 

da revista Finisterra até 1981.  
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Suzanne Daveau. Enquanto naquele, os trabalhos sobre cidades eram muito raros
514

, 

neste existe já um capítulo dedicado à Geografia urbana, o XVI, com 79 referências 

relativas a todas as cidades de Portugal (2550 a 2627), dividido em cinco secções: 

Geral, População Urbana, Funções Urbanas, Urbanismo e Planeamento e Sistemas e 

Cidades. Excluíram-se os trabalhos sem data e ante a delimitação entre Geografia 

regional e urbana e da indefinição do que é espaço urbano, partiu-se do título e sumário 

de cada um dos artigos referidos. 

Deste levantamento conservaram-se 22 trabalhos sobre Lisboa. Correspondem a 

dois livros, quatro dissertações de licenciatura (uma em Ciências Geográficas e uma em 

Geografia, as outras em Ciências Históricas e Filosóficas e História), dois trabalhos 

equivalentes a dissertação de Mestrado apresentadas em França, duas separatas de 

publicações periódicas, sendo os restantes artigos de diversas publicações
515

. A 

formação dos autores é muito diversa, desde jovens a concluírem estudos de licenciatura 

a um médico olisipógrafo, arquitetos e urbanistas. Predominam os investigadores na 

área da Geografia, vários antigos alunos de Orlando Ribeiro. O geógrafo é referido em 9 

trabalhos (cerca de 41%), orientando um, em que tal não sucede. Em seguida elencam-

se os estudos em que o geógrafo é mencionado. 

Em 1951 é referido por Celestino da Costa no seu livro sobre Lisboa
516

. O antigo 

responsável pela Junta de Educação Nacional, se não indica bibliografia dá conta da 

influência que recebeu logo na Introdução. Fala de mestres mais recentes da 

olisipografia e destaca Ribeiro: «Serviram-me também, os ensinamentos de outros que 

têm encarado o problema de Lisboa por formas muito diferentes das daqueles nomes 

consagrados e, entre eles, destacarei o professor Orlando Ribeiro, geógrafo que muito 

tem estudado o sítio de Lisboa e que, com disciplina e métodos científicos, analisa a 

história da sua gente.»
517

 Celestino da Costa atendeu às conclusões de Ribeiro sobre a 

                                                             
514 Com efeito, no I vol. da Bibliografia Geográfica de Portugal (com obras até 1948)  Lautensach apenas 

refere no ponto XXIX, dedicado a Lisboa, como "monografias geográficas": J.G.Kohl - Lissabon 

(Leipzig, 1874); L. Schwalbach «La physionomie géographique de Lisbonne» (Varsovia-Lisboa, 1934), 

que não é citada por O.Ribeiro; U. Becken - Die Entwicklung des Stadtbildes von Lissabon (Hamburgo, 

1937) e O. Ribeiro «Le site et la croissance de Lisbonne» (Paris, 1938). A seguir aparecem ou os 

trabalhos dos olisipógrafos, ou obras específicas sobre aspectos geológicos, climáticos, arqueológicos, 

arquitectónicos etc, de Lisboa. 

515 Os trabalhos que serviram de amostra podem ser consultados no Anexo 4.  

516 Celestino da Costa (1951). 

517 Celestino da Costa (1951), p. 3. 
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litologia e a sua relação com a morfologia urbana e os tipos de construção. Usa o mapa 

geológico de Lisboa presente no livro Lisboa, Oito Séculos de História (1ª estampa) e 

que acompanhava o texto de 1947, «O Território de Lisboa», já apresentado, e na 

conclusão alude ao magistério da olisipografia na Faculdade de Letras: «O desejo de 

não alongar este trabalho impede-me de me ocupar dos aspetos culturais da evolução de 

Lisboa (…) da Cadeira de Estudos Olisiponenses anexa à Faculdade de Letras, que os 

professores desta, Drs. Orlando Ribeiro e Mário de Albuquerque, já regeram(…)»
518

.  

O então estudante de Ciências Geográficas, Manuel do Vale Costa terá sido o 

autor que mais fortemente foi marcado pelo antigo professor de olisipografia
519

. 

Orlando Ribeiro e Francisco Tenreiro foram os orientadores da sua dissertação de 

licenciatura, sendo o método aprendido replicado, a bibliografia escolhida a partir de 

autores caros ao orientador, sendo o próprio tema uma curiosidade antiga do Professor 

(já o referia no texto com a data de 1935), os «saloios».  

A estrutura do trabalho é a de uma monografia clássica. Inicia com um 

agradecimento ao Professor Doutor Orlando Ribeiro numa «Nota» introdutória e cita-o 

na abertura do trabalho: «O Homem é um fator da fisionomia dos lugares que a sua 

presença animou e as suas obras materiais carregam de nova expressão.»
520

 O índice da 

monografia é o seguinte: Capítulo I - Quadro Natural; Capítulo II - O Saloio e a Terra 

Saloia; Capítulo III- População; Capítulo IV - Atividade Económica e a Conclusão. 

Nota-se o peso dado ao trabalho de campo («dez meses de excursões ao campo»)
521

, 

questionários ou inquéritos à população, a leitura da paisagem (abundam as fotografias) 

e o método qualitativo, cujas limitações já se faziam sentir: «É certo que não podemos 

aprofundar mais os problemas como deviam ter sido, mas a sua complexidade real é tal 

que se nos afigura pouco seguro tirar conclusões demasiado precisas por falta de 

elementos.»
522

 Pretendendo estudar a «terra saloia» cita nomes caros a Ribeiro: David 

Lopes, José Leite Vasconcelos ou Alberto Pimentel logo na introdução. Ainda se refere 

a áreas onde o saloio primitivamente se instalou e que estão no atual concelho de 

Lisboa, tal como já nos anos de 1950 (daí a sua inclusão na amostra): S. Sebastião da 

Pedreira, Benfica, Pedrouços, concelhos de Belém (até 1885) e Olivais (até 1886). Estes 

                                                             
518 Celestino da Costa (1951), p. 35 

519 Costa (1956). 

520 Costa (1956), p. 7 

521 Costa (1956), p. 116 

522 Costa (1956), p. 116  



165 
 

surgem nos dados do Censo de 1878, a que recorre. Finalmente, cita 19 obras na 

bibliografia, 4 de Orlando Ribeiro. Sobre Lisboa não cita artigos do Professor. Aluno e 

geógrafo como ele, a presença do ensino e contato direto são mais fortes.  

O estudo de Maria Armanda Narciso de Barros, «O Desenvolvimento de Lisboa de 

1890 a 1940 (Contribuição para o seu estudo Geográfico)», recebe igualmente influência do 

geógrafo
523

. Trata-se de um conjunto de artigos publicado em quatro números da 

Revista Municipal onde a autora elabora um extenso ensaio monográfico sobre a cidade, 

mais descritivo que explicativo, com a seguinte estrutura: I- A Cidade, II-História, III- 

A Capital e a sua divisão administrativa, IV- As zonas de Atividade Urbana, V-

Evolução Populacional, VI- Prolongamento da cidade pelos seus arredores, VII- 

Desenvolvimento Populacional dos Arredores de Lisboa, VIII- Transportes Coletivos 

Urbanos e Suburbanos e Conclusão
524

. Estes dois últimos capítulos parecem ser os mais 

originais (dá conta cartograficamente da variação da população dos arredores). Possui 

diversos mapas, quadros e gráficos. Se não faz referências aos trabalhos do geógrafo ao 

longo do texto, menciona-o na bibliografia: «Dr. Orlando Ribeiro: O Crescimento de 

Lisboa. Notas de Geografia Humana (Inédito) -1933», entre 14 trabalhos. Tal referência 

                                                             
523 Barros (1956-57). Existe uma dissertação de licenciatura em Ciências Geográficas de Maria Armanda 

de Sousa Narciso «Evolução da Cidade de Lisboa e Desenvolvimento da sua População de 1890 a 1940», 

Lisboa, 127 páginas, s/ data (na base de dados da biblioteca da FLUL surge o ano de 1947). Dada a 

estrutura, texto inicial comum e título será seguramente a base do artigo. A alteração do nome da autora 

(acréscimo do último apelido) dever-se-á a alteração do estado civil. Foi orientada por Luis Schwalbach e 

Orlando Ribeiro. A estrutura dessa dissertação é: I- Panorama Geográfico de Lisboa, II-De Como Nasceu 

e Cresceu a Cidade, III- Divisão Administrativa da Capital, IV- Génese e Caraterísticas das zonas de 

Atividade Urbana, V- Crescimento da População, Especialmente de 1890 a 1940, VI- Expansão 

Suburbana e Suas Diretrizes, VII- Desenvolvimento Populacional dos Arredores de Lisboa (1890-1940), 

VIII- Transportes Coletivos Urbanos e Suburbanos, Conclusão. Cita dois artigos de Orlando Ribeiro («O 

Crescimento de Lisboa. Notas de Geografia Humana. (Inédito), 1938 — que demonstra a existência de 

lapso na edição posterior — e «Le Site et la Croissance de Lisbonne») e, de Luis Schwalbach «La 

Physionomie Géographique de Lisbonne» e «Algumas Paisagens Geográficas da Península de Lisboa». 

Por se tratar de trabalho anterior e menos aperfeiçoado, optou-se por incluir a versão mais recente na 

amostra, dando conta do seu antecedente. A existência de marcas de correções na própria tese consultada 

na Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, vem de encontro a esta opção. 

São citados ao todo 33 trabalhos. Dá-se nesta nota de rodapé conta da estrutura do trabalho a fim de 

permitir a comparação com o incluído na amostra, que nele se baseou.  

524 Pode-se recorrer a: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RevMunicipal/N74/N74_item1/ 

P59.html (consultado em Julho de 2012).  

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RevMunicipal/N74/N74_item1/%20P59.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RevMunicipal/N74/N74_item1/%20P59.html
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bibliográfica decorre de gralha ou falha tipográfica como se demonstrará. Os geógrafos 

Demangeon e Silva Teles são também mencionados.  

Isabel Amaral, uma estudante de história recorre também a trabalhos de 

Ribeiro
525

. Trata-se de um estudo de arqueologia orientado por Manuel Heleno, que 

pretende contribuir para o conhecimento das origens de Lisboa abordando a época 

anterior à urbanização. A autora cita mais dois geógrafos, Pierre George acerca dos 

fatores geográficos que interferem com a cidade e Luis Schwalbach sobre as paisagens 

da região de Lisboa e «La Physionomie Geographique de Lisbonne». Orlando Ribeiro 

surge mencionado no Capítulo «Breve nota sobre a formação geológica de Lisboa»
526

. 

Trata-se do texto «O Território de Lisboa», de 1947. No total recorreu a 75 trabalhos 

presentes na bibliografia. 

A partir de 1960 a influência do autor de Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico 

na produção sobre Lisboa começa a decair. Para isso contribuirão o aumento do número 

de investigadores e professores com orientações científicas variadas, a diversificação 

temática e o objeto dos trabalhos, amiúde mais especializados, a penetração gradual da 

nova forma de praticar Geografia, de influência neo-positivista e quantitativa que 

respondia às necessidades de planeamento num país que se via afetado por forte êxodo 

rural e rápido crescimento dos subúrbios das cidades. A criação de um Grupo de 

Estudos de Geografia Urbana do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de 

Lisboa reflete esta dinâmica.  

O fato de Ribeiro privilegiar a orientação de investigações cada vez mais 

aprofundadas e desaparecer o magistério olisiponense na Faculdade de Letras, tal como 

o concentrar-se na escrita de trabalhos de síntese da sua experiência e ter cada vez 

menos alunos de outras disciplinas científicas com a institucionalização do curso de 

Geografia (1957) poderá também ajudar a compreender este fenómeno
527

.  

                                                             
525 Amaral (1960). 

526 Amaral (1960), p. 18. 

527 Com efeito é a partir dessa década que se multiplicam os títulos que serão mais marcantes: Atitude e 

Explicação em Geografia Humana (1960), Geografia e Civilização (1961), Aspectos e Problemas da 

Expansão Portuguesa (1962), Problemas da Universidade (1964), Mediterrâneo, Ambiente e Tradição 

(1968), Ensaios de Geografia Humana e Regional (1970) e Introduções Geográficas à História de 

Portugal (1977). Como se explicou antes, Ribeiro mantém produção de Geografia urbana. É mesmo o 

período em que mais a cultiva, mas acredita-se que o faz com um caráter «defensivo» e que o gradual e 

natural, afastamento dos estudantes condicionou a sua influência, particularmente, no que respeita a 

Lisboa. Veja-se o artigo de Garcia (1998) para enquadrar este período na produção global do cientista. 
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Desta forma se a produção sobre Lisboa na amostra é maioritariamente de 

geógrafos, Orlando Ribeiro, em relação ao aumento da produção científica na sua 

disciplina, é menos citado e alvo de menos referências bibliográficas. O aparente hiato 

durante a década de 1960, na produção sobre Lisboa, com interesse para os geógrafos, 

pode ser explicado pela atenção dada às aglomerações que ainda não sentiam os efeitos 

do crescimento populacional decorrente do êxodo rural, caso de Elvas, Viseu, Caminha, 

Alenquer, Guarda ou Braga
528

 e as consequências do crescimento da capital sobre 

núcleos vizinhos como Queluz, Barreiro ou as aldeias de Abóboda e Trajouce. As 

abordagens parecem privilegiar centros facilmente identificáveis no espaço, onde a 

Geografia tradicional tinha dado provas de capacidade explicativa em detrimento de 

fenómenos para os quais se sentia não existirem ferramentas, como notara Manuel Vale 

da Costa. 

Contudo, Ribeiro surge citado num estudo especializado de Geografia urbana, 

dedicado às atividades terciárias de Lisboa, editado em Paris em 1969
529

. Pelo próprio 

título, Étude Géographique du Terciaire Supérieur à Lisbonne, tem-se já a noção de se 

tratar de uma nova forma de realizar Geografia urbana, não preocupada com a evolução 

e morfologia da cidade mas com a distribuição das atividades económicas. As 11 

                                                                                                                                                                                   
Tem de se entender a influência de Ribeiro também conhecendo o número de alunos de Geografia nas 

décadas de 1940 e 1950. A título de exemplo fica o testemunho de Mariano Feio, seu assistente de 1945 a 

1951, que afirma não serem mais de três os estudantes matriculados: Feio (1984), p. 33. 

528 Os trabalhos que dão conta dessa dinâmica são: Severo, Maria João Carvalho Cardeira Breve 

apontamento Geográfico sobre a cidade de Elvas FLUC, Dissertação de Licenciatura em Geografia, 

Coimbra, 1962; Hermes, K. “Viseu, Geographische Skizze einer Portugiesischen Stadt” Geographische 

Zeitschrift, 53, (1965), 117-139; Melo, F. Lopes de “Determinação da zona de influência de Évora” A 

Cidade de Évora Évora 48-50, (1965/67), 5-50; Cruz, Maria Alfreda “Caminha, Evolução e estrutura de 

uma Antiga Vila Portuária”, Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Centro de Estudos 

Geográficos, Lisboa, II (3), (1967) 77-128; Paviani, A. “Alenquer. Aspectos Geográficos de uma Vila 

Portuguesa” Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, III (5), 

(1968) 32-78; Carvalho, Maria Armanda Evolução Urbana da Guarda FLUC Dissertação de Licenciatura 

em Geografia, Coimbra, 1968; Marques, Maria Ângela Amaral Aspetos da geografia da circulação na 

cidade de Braga no século XX, FLUC, Dissertação de Licenciatura em Geografia, Coimbra, 1968. Muitos 

destes estudos não são da Escola de Geografia de Lisboa, mas representam o leque de interesses nessa 

década no país no que respeita à Geografia urbana. 

529 Behamou (1969). O geógrafo recebe a primeira palavra nos agradecimentos: «Sr. Professor Orlando 

Ribeiro, Diretor do Centro de Estudos Geográficos de Lisboa, que me acolheu amavelmente no seu 

Centro (…)» (p. 2). 
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páginas consagradas à metodologia provam-no. Transcreve-se o fundamental do índice: 

Introdução; Primeira Parte - Metodologia; Segunda Parte - Análise do terciário superior 

em Lisboa, as suas estruturas e a sua evolução; Terceira Parte - A localização do 

terciário superior e sua evolução; Quarta Parte - O papel do terciário superior português 

no espaço português: esboço de hierarquia urbana; Conclusão. O autor refere sobre 

Lisboa «O Território de Lisboa» (1947). Existe outro trabalho do geógrafo mencionado 

entre os 19 trabalhos presentes na bibliografia. 

Em 1971 Teresa Barata Salgueiro estuda as redes de transportes em Lisboa
530

. O 

nome do fundador do Centro de Estudos Geográficos surge nos agradecimentos, e numa 

nota de rodapé com uma informação oral, sobre a influência de um fenómeno do relevo 

(cornija do vale de Loures) sobre a organização do transporte rodoviário
531

. Apresenta 

12 trabalhos na bibliografia, nenhum deles de Orlando Ribeiro. O autor mais citado é 

Jorge Gaspar, testemunhando a difusão de novas ideias.  

Maria Amélia Lima estudou o bairro de Alcântara, sob orientação de Ilídio do 

Amaral
532

. A perspetiva de utilidade no planeamento parece transparecer no índice do 

trabalho: Grandes linhas de evolução geográfica e histórica do bairro de Alcântara; 

Estudo geográfico da população de Alcântara; Complexo estrutural e funcional do 

bairro de Alcântara; Tendências e perspetivas mais salientes para o bairro de Alcântara. 

A cidade é tomada como organismo, na linha da Escola Ecológica de Chicago. Procura 

elementos bairristas (uma casa típica de fado) e procede ao levantamento da distribuição 

funcional por andares, localização de pátios e vilas. As referências a Orlando Ribeiro 

são 5, a primeira nos agradecimentos
533

. Na bibliografia, surgem 6 trabalhos do 

geógrafo em 47 títulos. Sobre Lisboa recorre-se a «Evolução e Perspetivas dos Estudos 

Olissiponenses» (1945) e «O Território de Lisboa» (1947). 

Em 1971 é novamente é citado a nível internacional
534

. Uma tese apresentada em 

França debruça-se sobre o papel da Baixa enquanto centro de comércio e serviços, 

refletindo já interesses da «Nova Geografia»: La Baixa- Centre Traditionnel des 

                                                             
530 Salgueiro (1971). 

531 Salgueiro (1971) «O Professor Orlando Ribeiro teve a amabilidade de ler o manuscrito e sugerir 

algumas modificações, pelo que me sinto muito reconhecida», p. 2 (Prefácio) e p. 50 (nota de rodapé nº 

1). 

532 Lima(1971). 

533 Lima (1971), p. 2 

534 Betoun (1971).   
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Affaires de Lisbonne de Jan Betoun. Ainda assim, Ribeiro surge com 5 obras em 77 

trabalhos referidos na bibliografia. Sobre Lisboa são mencionados os textos «O 

Crescimento de Lisboa» (à altura ainda inédito, mas datado de 1935, o que vai ao 

encontro ao que antes se disse sobre a possibilidade de gralha quando estava datado de 

1933 na bibliografia citada por Maria Armanda Barros), «Le Site et La Croissance de 

Lisbonne» (1938), «O Território de Lisboa» (1945) e «Em torno da Estrutura de 

Lisboa» (1955). É referido nos agradecimentos enquanto «(…) diretor do Centro de 

Estudos Geográficos de Lisboa, que me prestou tão bom acolhimento e excelentes 

condições de trabalho.»
535

 

 Raquel Soeiro de Brito, uma das mais antigas discípulas de Orlando Ribeiro 

escreve também sobre a capital, em 1977
536

. O esboço geográfico que realiza sobre 

Lisboa tem uma estrutura monográfica que se reflete no índice: Introdução, Lisboa: 

Uma Cidade sem ser no País; Lisboa e a sua expansão; A População de Lisboa; Lisboa 

centro de atividades diversificadas; A aglomeração de Lisboa; Conclusão. Cita 5 

trabalhos de Ribeiro num total de 41 presentes na bibliografia. Da produção sobre 

Lisboa menciona os artigos «Le site et la croissance de Lisbonne» (1938), «Evolução e 

Perspetivas dos Estudos Olissiponenses» (1945) e «O Território de Lisboa» (1947). 

 Na amostra utilizada apenas mais um estudo tem forte influência do geógrafo. 

Trata-se de um trabalho orientado pelo próprio Orlando Ribeiro no ano letivo 1978/79. 

Aborda o abastecimento de água à cidade de Lisboa de forma historicista e com base na 

análise de elementos visíveis da paisagem, nomeadamente construções (aquedutos e 

chafarizes). Dá conta do progressivo afastamento das áreas abastecedoras, desde o atual 

concelho da Amadora à nascente do Alviela. Aborda ainda a rede de abastecimento de 

água na cidade e sua distribuição (aguadeiros). Conclui com uma tabela cronológica do 

tema e faz uma comparação do consumo de água de outras cidades. A bibliografia tem 

cariz histórico, corográfico e interdisciplinar (história de arte) mas não cita qualquer dos 

seus trabalhos
537

. 

 Mesmo nos trabalhos onde Ribeiro não é referido existe a sua influência no que 

respeita ao método. Com efeito o Professor pugnará sempre pela observação, descrição, 

reflexão e interpretação da paisagem com base no trabalho de campo e no inquérito ou 

                                                             
535 No original: «(...) Directeur du Centre d'Études Géographiques de Lisbonne, ce qui m'a donné  si bon 

accueil et des excellentes conditions de travail.» Betoun (1971). 

536 Brito (1977). 

537 Ferreira (1981). 
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entrevista aos habitantes do local. Privilegia, particularmente a observação pessoal. Esta 

perspetiva é a aplicada mesmo nos trabalhos da década de 1970, de alguns alunos seus 

que se enquadram e defendem a «Nova Geografia»
538

. 

Finalmente, dois trabalhos devem ser referidos. O primeiro, de Amélia Sequeira, 

foi orientado por Suzanne Daveau, em 1979/80
539

. Aborda as questões relativas ao 

abastecimento de água à região de Lisboa, desde finais do século XIX, decorrentes do 

constante aumento de população e de maiores necessidades: captação, adução, 

capacidade de distribuição e capacidade de reserva. Há grande preocupação com a 

qualidade da água e já não só com a garantia de abastecimento. O estudo dá conta da 

transferência da principal fonte de abastecimento da bacia do Tejo para a do Zêzere. 

Apesar da proximidade de ideias, não há referências a Orlando Ribeiro.  

O segundo é do arquiteto Keil do Amaral (1910-1975)
540

. Reúne um conjunto de 

reflexões variadas sobre a capital. Apesar de algumas ideias poderem ter influências 

comuns, Ribeiro não é citado. No índice alguns pontos transparecem interesses comuns 

especialmente no que respeita às «famílias urbanas»: Sobre o Crescimento Urbano e 

Suburbano de Lisboa; Alguns números e as realidades a que dizem respeito; Sobre a 

solidão em Comum; Sobre a grandeza das cidades; Sobre a ganância, o amor e outros 

materiais de construção; Sobre o automóvel na cidade; Sobre uma aragem mediterrânica 

nos aspetos mais lisboetas de Lisboa; Sobre Mulheres entaladas e a intervenção dos 

artistas plásticos na dignificação da cidade; Sobre edifícios de outros tempos e a nossa 

condição especial de lisboetas; Sobre o município e a nossa condição de lisboetas.  

Dá-se conta destas proximidades uma vez que, tal como para as fontes, existe 

uma componente de influência informal, que dificilmente pode ser objetivada. Pode-se 

assim concluir que, de forma quantitativa, e a partir de uma amostra muito reduzida, o 

trabalho de Ribeiro influenciou geógrafos e pessoas de outras formações em graus 

                                                             
538 Refere Jorge Gaspar, na sua marcante tese de doutoramento: «Não menos difícil, complexa e 

trabalhosa foi a tarefa constante de ajustar e avaliar os conceitos teóricos, no geral e ao pormenor, a uma 

realidade palpável mas fluida, em que a observação do geógrafo, por mais apurada e crítica que seja, pode 

levar a visões subjetivas, a esquemas falsos, sempre que não queira limitar-se à descrição ou interpretação 

localizada e parcial. Uma das nossas maiores preocupações foi esse ajustamento entre duas conceções de 

fazer geografia: a teórica e a empírica, uma que assenta em conceitos básicos generalizantes, outra 

alicerçada na observação criteriosa dos factos. Duas atitudes isoladamente antagónicas, mas que 

conjugadas se completam: complementaridade de método e de atitude (…)» Gaspar (1972), p. 50.  

539 Sequeira (1981). 

540 Amaral (1970). 
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variáveis, na Universidade e fora dela, dentro e fora do País, num total de 41% dos 

trabalhos que compõem a amostra. A sua evolução parece decair com o tempo 

acompanhando o grau do seu envolvimento no estudo da cidade e no ensino. Também 

as mudanças teórico-metodológicas na Geografia influenciam o impacte do seu 

trabalho, tal como as afinidades culturais e as relações de convívio científico 

estabelecidas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor do 

trabalho 

Data Tema/assunto Percentagem de 

Trabalhos de 

Ribeiro na 

bibliografia 

Número de 

artigos de 

Ribeiro sobre 

Lisboa citados 

Número de 

artigos de 

Schwalbach 

sobre Lisboa 

citados 

Manuel do Vale 

Costa 

1956 Arredores da Cidade 21 0 0 

Maria Narcido de 

Barros 

1956 e 1957 Evolução da Cidade 7,1 1 0 

Isabel Amaral 1960 Origens da Cidade 1,3 1 1 

François 

Behamou 

1969 Terciário Superior em 

Lisboa 

10,5 1 0 

Maria Amélia 

Lima 

1971 Bairros da cidade 12,8 2 0 

Jan Betoun 1971 A Baixa e suas funções 6,5 4 0 

Raquel Soeiro de 

Brito 

1977 A Cidade no seu todo. 12,2 3 0 

Tabela 4- Impacto do trabalho de olisipografia de Orlando Ribeiro (referências na bibliografia e 

citações) e comparação com trabalhos de Luis Schwalbach sobre o tema.  
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Existe uma relação entre o número de alunos que teve até à década de 1960
541

 e 

a sua influência fora da sua disciplina, compensando o reduzido número de alunos que a 

frequentavam. A partir de 1968 começa a ser menos citado proporcionalmente à 

produção na área da Geografia urbana, devido à influência da «Nova Geografia»: nesta 

amostra surgem 16 publicações, só 6 recorrem aos seus trabalhos por contraponto aos 4 

em 6 de 1949 a 1968. São produções de antigos alunos que foram estudar ao estrangeiro 

e aí hauriram novas conceções científicas que cultivam em detrimento do possibilismo 

historicista de matriz francesa cultivado por Ribeiro. A esta evolução no seio da Ciência 

geográfica, junta-se uma nova sociedade, com novas necessidades e interesses, em que a 

abordagem até então realizada já não dava resposta. A evolução tecnológica (técnicas de 

simplificação de cálculo) terá também o seu papel bem como a cristalização de Orlando 

Ribeiro num tipo específico de abordagem. 

Procurou-se ainda aferir o grau de importância que os trabalhos de Ribeiro 

tiveram na produção científico-cultural posterior, comparando-o com outro geógrafo seu 

contemporâneo, com formação inicial similar e que aborda temáticas próximas.  

Luis Filipe de Lencastre Schwalbach Lucci (1888-1956) era oriundo de uma 

família integrada no meio cultural e político da capital. Frequentou o Curso Superior de 

Letras (Secção de História e Geografia), tendo sido professor em liceus da cidade e 

autor de vários compêndios e atlas para o ensino secundário. Publicou diversos 

trabalhos de divulgação e foi Professor Assistente na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, chegando à cátedra de Ciências Geográficas em 1930. Publicou 

mais de 70 títulos, particularmente na área da Geografia física e política, sendo membro 

da Sociedade de Geografia de Lisboa, onde exerceu vários cargos. Publicou seis artigos 

sobre a capital e arredores onde reflete leituras diversas e grande informação, mas 

poucas interpretações originais 
542

.  

                                                             
541 Orlando Ribeiro enquanto docente de Ciências Geográficas recebia alunos de outros cursos que 

conheceriam melhor o seu trabalho e lecionou os estudos sobre Lisboa. 

542 Os dados sobre este académico foram recolhidos em Teles (2000), p. 94-105 (dados biográficos) e 

310-314 (dados bibliográficos). Os artigos de Luis Schwalbach sobre Lisboa são: “La Physionomie 

Géographique de Lisbonne”, Congrès International de Géographie, Varsovie, 1934, (Lisboa: Empresa 

Nacional de Publicidade, 1934); “Algumas Paisagens Geográficas da Península de Lisboa”, Separata do 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, n° ll e 12, Novembro/Dezembro, Lisboa, 1939; “O Porto 

de Lisboa”, Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Série n.° 65, N° 9 e l0, Setembro / Outubro, 

Lisboa, (1947), 575 -593; “Os Tentáculos das Cidades: referências especiais a Lisboa”, Separata da 

Revista Municipal n.° 44 e 45, Oficinas Gráficas da CM.L, Lisboa, 1950; “Lisboa: seus tesouros e suas 



173 
 

No universo da amostra, o seu trabalho é citado apenas uma vez, no já referido 

trabalho de arqueologia de Isabel Amaral de 1960
543

 a propósito do enquadramento da 

região alvo em estudo elaborado cerca de 20 anos após a publicação. Não existe mais 

qualquer referência à obra deste geógrafo em qualquer outro estudo incluído na seleção 

feita a partir da Bibliografia Geográfica de Portugal, o que permite concluir que 

Orlando Ribeiro, com 4 artigos publicados nesta temática, a que se acrescenta o datado 

de 1935, «O Crescimento de Lisboa» (que circularia manuscrito ou datilografado num 

círculo restrito) é citado por mais autores e através de mais trabalhos sobre Lisboa e não 

só.  

Tem assim um impacto bem superior, por força da sua qualidade, assente em 

trabalho de campo, observação da paisagem, reflexão e interpretação pessoal dos 

fenómenos. A luta pelo trabalho original que o Professor iniciou precocemente, por 

contraponto à erudição e releitura de bibliografia, método muito praticado por outros 

académicos seus contemporâneos, parece surgir como fator explicativo desta diferença 

(tabela 4 dá conta do exposto). 

Os artigos de Ribeiro mais citados são: «O Território de Lisboa» (1947), 5 

citações (2 internacionais); «Le Site et la Croissance de Lisbonne» (1938) (escrito em 

francês), tem 2 citações, só 1 em trabalhos estrangeiros
544

; e «Evolução e Perspetivas 

dos Estudos Olisiponenses» (1945) com 2 citações. Os artigos de 1964 e 1986 («Lisboa, 

a Cidade e a Região» e «Lisboa e o Tejo…», respetivamente) nunca são citados (são 

realizados com finalidade e abordam assuntos muito específicos), tal como os inéditos. 

O texto que se manteve inédito, «O Crescimento de Lisboa» datado de 1935 é 

igualmente mencionado 2 vezes (uma num estudo estrangeiro), permitindo constatar 

que circulava e era consultado. O tema da Geomorfologia e das relações entre Geologia 

e paisagem, condicionantes da evolução da cidade, é assim o mais referido, pois aborda 

fenómenos intemporais e imutáveis. A explicação da evolução da cidade justificará as 

restantes citações, bem como a apresentação de fontes históricas sobre Lisboa. 

                                                                                                                                                                                   
deficiências”, Revista Municipal N° 51, (Lisboa, CM.L, 1951), 5-12; “Famílias de cidades: alguns 

parentescos de Lisboa”, Revista Municipal  N° 63, (Lisboa: C.M.L., 1954), 41-45.  

543 Amaral (1960), Trata-se do artigo Schwalbach, Luís “Algumas Paisagens Geográficas da Península de 

Lisboa”, Separata do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, n° ll e 12, Novembro/Dezembro, 

Lisboa, 1939. 

544 Este artigo surge citado num trabalho de 1994, mais de meio século após a sua publicação. Veja-se 

Gaspar (1994). 
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Relativamente ao Curso de Estudos Olisiponenses, o impacto parece ser bem 

menor. Com efeito, o próprio Ribeiro lamentará que a Câmara Municipal de Lisboa não 

retire qualquer utilidade da criação da cadeira
545

. Com efeito, como já se indicou, o 

curso funcionou vários anos mas não se estabelece a data da sua extinção nem a 

manutenção do seu funcionamento com certeza absoluta. Também o grau com que os 

órgãos de comunicação social dão cobertura da sua atividade oscila muito. Realidades 

que testemunham um interesse relativo que decresce com o afastamento às celebrações 

que lhe deram origem.  

De fato, a última referência que se rastreou sobre o curso data de 1983, quando 

Cândido de Oliveira lamenta a sua extinção de forma algo vaga, a propósito de um 

elogio ao olisipógrafo Celestino da Costa, seu mentor
546

. Conjugando os vários silêncios 

(num trabalho de síntese sobre olisipografia não lhe é feita qualquer referência
547

), 

pode-se supor que tendo tido um público base restrito, as suas consequências se fizeram 

sentir de forma ténue e pouco perdurável. O seu impacto ocorre sobretudo junto do 

próprio Ribeiro, estimulando a produção científica. Refletem a sua forma de ensino, 

ligam-se à produção escrita e testemunham a vontade de ampliar o efeito da produção 

de olisipografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
545 Ribeiro (1994-f), p. 69, nota de rodapé nº 4. 

546 Oliveira (1983) 

547 Castelo Branco (1980). 
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Considerações Finais 

  Os estudos que Orlando Ribeiro realizou sobre Lisboa, refletem a sua formação, 

gostos e forma de encarar as cidades. A análise do seu trabalho permite extrair ilações 

sobre a sua evolução enquanto académico e relativamente à forma como entendia o 

domínio da Geografia urbana, a Geografia e a Ciência. Permitem apreender a imagem 

que possuía da capital portuguesa e conhecer a receção e difusão dessa imagem. 

Existe uma relação entre o contexto espaço-temporal do seu percurso científico, 

o seu gosto pessoal pelo passado e a forma de praticar Geografia urbana. A sua cidade é 

a primeira que estuda enquanto académico. É do seu conhecimento de Lisboa, desde a 

infância, que vai buscar a delimitação do objeto de estudo e parte da forma como 

carateriza a cidade, pois foi testemunha da fase final de processos de crescimento 

urbano que se repetiram ao longo do tempo e que aponta como caraterísticas próprias da 

capital. O gosto pelo passado realça a abordagem historicista. 

Após os seus estudos em Portugal, Ribeiro visa melhorar a sua formação em 

Paris. Aprende a analisar as cidades no quadro de uma Geografia unitária, onde a 

Geografia urbana assentava no carácter de cada núcleo populacional, resultante em 

muito das condições naturais do sítio e da posição. Os aspetos particulares de cada caso 

tinham muita importância e eram realçados através da comparação com outras cidades. 

Dava-se destaque à população e ao ambiente natural, mas não se abarcava o complexo 

sistema económico-social que compõe um aglomerado urbano. A abordagem do «sítio e 

posição» tinha também pouco significado para o estudo de grandes áreas urbanas, o que 

explica o foco no «centro histórico». Nos seus textos sobre cidades, Orlando Ribeiro 

pratica a dialética das escalas, abordando a sua posição e fenómenos de relação, 

destacando a evolução histórica. Dá ênfase a uma abordagem corológica e 

interdisciplinar. Cristaliza na abordagem aprendida e apurada pela experiência e gosto 

pessoal e ignora os fenómenos para os quais ela não possuía tanta capacidade 

interpretativa, como o estudo dos subúrbios. Após a sua aprendizagem em França 

recebe influências pouco significativas: os levantamentos quantitativos de funções 

terciárias com uma base histórica nos últimos textos, parecem ser o melhor exemplo. 

A obra olisipográfica de Orlando Ribeiro serve também para se avaliar a forma 

como encarava a Geografia e a Ciência. A primeira é disciplina de charneira, que, com o 

contributo de outros campos do saber, explica a localização dos fenómenos terrestres e 

os interrelaciona. Tem caráter indutivo, partindo da observação e trabalho de campo, 

interessando-se especialmente pelos fatos de civilização e que persistem no tempo. O 
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geógrafo recorre a fontes locais e bem informadas, amiúde discutindo e recebendo 

contributos dos que lhe são próximos, havendo algum peso das relações informais. A 

segunda, a Ciência, é uma empresa coletiva de apreensão racional da realidade, que tem 

de ser feita de forma multidisciplinar, sistemática e com caráter dialético. São as 

relações informais sobretudo com médicos que, a certa altura, contribuem para o 

apuramento metodológico. 

Aplica a Lisboa o método que praticava: observação, descrição, comparação e 

interpretação com base no trabalho de campo. Na evolução da sua olisipografia, a 

dialética com novas formas de abordar as cidades parece surgir um acento no 

historicismo e nos fatos de civilização por contraponto aos fenómenos naturais que 

perdem o lugar que tinham nos primeiros textos. 

Orlando Ribeiro carateriza a cidade onde nasceu com base na sua implantação 

favorável, sítio e posição, que lhe permite destacar-se de entre as restantes cidades 

portuguesas, assumindo a função de capital do país e depois do império ultramarino, o 

que fomenta a evolução populacional e a expansão territorial. Na morfologia da cidade 

fixa-se nos traços que mais a filiam a uma civilização, olvidando mutações como a 

reconstrução posterior ao terramoto de 1755, privilegiando o humanismo na urbe e o 

caráter historicista da sua matriz explicativa. A sua forma de estudar as funções urbanas 

e vida de relação acentuam estas caraterísticas da sua análise. Finalmente, a importância 

que dá aos aspetos originais da cidade fixam a sua visão como ideográfica. Nos aspetos 

que foca de Lisboa omite fenómenos contemporâneos (caso do surto industrial) em 

detrimento dos de permanência, dando conta da sua formação e gosto pessoal. Quase 

parece estar cristalizado no tempo e no espaço, ao restringir a cidade grosso modo aos 

seus limites administrativos. 

A sua docência nos Estudos Olisiponenses não deixou grande marca. Magistério 

realizado de forma intermitente terá estimulado a sua reflexão e produção científica. 

Serve igualmente de testemunho do seu papel enquanto pedagogo inovador, através da 

realização de visitas de estudo e do apelo à investigação por parte dos alunos. A 

abordagem à sua vertente de pedagógica deverá ser realizada de forma mais profunda. 

Consequentemente, a sua abordagem é preterida relativamente a outras com 

mais fácil aplicação ao urbanismo e ao planeamento urbano que se enquadram na 

denominada «Nova Geografia». Orlando Ribeiro dá preferência às condições naturais e 

de civilização, à síntese de saberes, à observação e à descrição da paisagem. Mesmo 

assim, os seus trabalhos continuam a ter leitores e utilidade, apesar de perderem impacto 
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com o aumento do número de investigadores, da diversidade de questões abordadas e 

especializações em Geografia. A originalidade do seu pensamento explica essa marca. 

Tal como o centrar-se em aspetos imutáveis, nomeadamente a Geomorfologia e suas 

implicações na paisagem e no desenvolvimento urbano. Ainda assim, a sua Geografia 

de Lisboa capta a «personalidade» da cidade, aquilo que pode dar aos seus habitantes e 

naturais um sentimento de identidade. Algo que lhes sirva de referência comum. Desta 

forma a sua obra é válida e útil e Orlando Ribeiro um cientista presente. 
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Anexo 1 

O Sítio e o crescimento de Lisboa 
548

 

Poucas grandes cidades beneficiam, tanto quanto Lisboa, de uma implantação 

«predestinada» tanto pelo sítio como pela posição (Fig. 1). Num litoral muito pouco 

recortado, o seu porto beneficia do entalhe mais profundo e cujo acesso é mais fácil. As 

outras povoações costeiras abrigam-se em estuários assoreados ou atrás de cordões 

arenosos que apenas permitem canais instáveis onde é necessário manter 

cuidadosamente as profundidades favoráveis à navegação. No «gargalo» que dá acesso 

ao «estuário» do Tejo, vasto como um mar interior, as profundidades (máximo 48 m) 

são suficientes para permitir às maiores embarcações acostar. As correntes de maré 

afetam este corredor, enquanto as aluviões transportadas pelo rio se depositam num 

verdadeiro delta interior e as vasas colmatam as reentrâncias da margem oposta a 

Lisboa. Do lado da cidade, linhas de colinas ou faixas de planaltos aproximam-se da 

costa. O núcleo primitivo da aglomeração está situado justamente sobre a colina com 

declives mais íngremes, na vertente sul cuja base era banhada pelas águas do Tejo antes 

dos aterros que se iniciaram no século XIV. Lisboa é assim o último exemplo ocidental 

de um sítio mediterrâneo típico, combinando as vantagens de uma baía abrigada do 

vento do largo e de um relevo fácil de defender, a partir do qual se pode vigiar o porto. 

A região de Lisboa é uma bacia sinclinal ocupada em parte pelo estuário do 

Tejo; para Norte, esta bacia termina através de uma bela costa miocénica, que segue 

uma ribeira subsequente; para Sul, o terreno eleva-se para formar a cadeia terciária da 

Arrábida que se vislumbra no horizonte da cidade. 

No interior desta bacia, os estratos, que vão do Cretácico ao Mioceno, foram 

deslocados por algumas saliências anticlinais, por falhas e flexuras que orientam um 

relevo exumado dos seus elementos brandos. Contudo a parte ocupada pelo centro da 

cidade apresenta uma estrutura monoclinal, com os estratos mergulhando em direção ao 

Tejo. Pode-se reconstruir, conservados pelos 90-110 metros de altitude, elementos de 

uma superfície nivelada (provavelmente do Plioceno final) entalhada por uma série de 

vales consequentes perpendiculares à costa. Devido à proximidade do nível de base, 

                                                             
548 Comunicação apresentada à Association de Géographes Français e publicada sob forma condensada 

no seu Bulletin, Paris, 1938; nova redação destinada ao Congresso Internacional de Geografia, Lisboa, 

1949, mas mantida inédita. As notas datam de 1963. 

*A tradução é da versão presente em: Ribeiro, O. (1994) Opúsculos Geográficos V Temas Urbanos, 

Lisboa, F.C.G., 29-37. Manteve-se a numeração das figuras (N.T.). 
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encaixaram-se nesta superfície, diminuindo a profundidade dos vales rapidamente para 

montante, de tal forma que a região apresenta, na margem do Tejo, uma alternância de 

sulcos profundos e de colinas alongadas que se fundem no interior para formar um 

planalto levemente ondulado. Os declives são assaz íngremes e as partes do planalto 

constituídas por rocha dura (molasso calcário) formam cornijas no alto das vertentes. 

Estes contrastes de relevo tiveram no desenvolvimento de Lisboa uma influência 

decisiva (Fig. 2). O velho oppidum pré- romano estabeleceu-se sobre um retalho circular 

de planalto, no local mais fácil de defender e mais próximo do Tejo. Sabe-se muito 

pouco acerca da cidade romana (Olisippo) cujos vestígios arqueológicos permitem 

supor que extravasava a cerca da alta Idade Média. Esta última marca provavelmente na 

vida urbana uma fase de regressão, após o desenvolvimento da época romana. No início 

do século XII, a cidade árabe (Lichbouna) abrigava-se atrás de fortes muralhas e era 

coroada por um castelo construído com calcários amarelados extraídos do planalto sobre 

o qual se levanta. Este núcleo fortificado estava estabelecido na vertente que descia para 

o Tejo, enquanto os arrabaldes se espalhavam para Este e Oeste. Pode-se reconhecer, no 

traçado tortuoso das ruelas e dos impasses, a planta típica das cidades muçulmanas. Esta 

planta sobreviveu até aos nossos dias em alguns bairros onde a reconstrução, após o 

tremor de terra de 1755, respeitou a implantação das casas arruinadas.  

 

 

 

Fig. 1- A posição de Lisboa na embocadura do Tejo. Altitude: 1. menos de 25 metros, 

2. Entre 25 e 200 m, 3. Entre 200 e 400 m, 4.mais de 400 m; 5. Estradas principais e vias 

férreas; 6. Limite da aglomeração urbana. 
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Pouco após a conquista portuguesa, Lisboa torna-se capital (século XIII). No 

final da Idade Média, os seus trabalhadores agrupam-se em corporações, o seu porto 

abriga embarcações que se podem contar por centenas, o comércio do centro e do sul do 

país faz-se em grande parte pelo estuário do Tejo, rico em peixes, com regime de 

regular marés, facilmente navegável, e a partir do qual se pode alcançar, através de rotas 

naturais, o interior do país. Em torno de Lisboa estendem-se solos assaz férteis 

provenientes da alteração das argilas e margas miocénicas e do manto basáltico, estes 

últimos de uma fertilidade proverbial para a produção do trigo. Uma agricultura 

minuciosa que ostenta a marca árabe, com um sábio sistema de irrigação ainda em uso 

alimentava a população já numerosa da cidade. Esta rapidamente extravasa as muralhas 

para se propagar ao exterior, em numerosos arrabaldes constituídos em torno de 

conventos ou igrejas (do século XII ao XIV), quase sempre empoleirados nas elevações. 

Contudo, o desenvolvimento de Lisboa não se faz em auréolas concêntricas, como uma 

mancha de óleo que se expande, mas ao longo de linhas de colinas, separadas por vales 

cujas aluviões suportavam culturas irrigadas; as poucas colinas mais íngremes estavam, 

mesmo no centro da cidade, cobertas de oliveiras. De tal forma que Lisboa apresentava 

Fig. 2- Esquema do sítio genético de Lisboa. A velha povoação estendeu-se 

primeiro pela vertente meridional da colina do castelo; depois a Baixa estruturou-se no 

vale situado a oeste, entre a Ribeira e o Rossio; a expansão às outras colinas é mais 

recente e é feita sobretudo a partir das igrejas conventuais. 
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o curioso fenómeno de uma penetração da vida rural mesmo no coração da cidade e de 

um imbricamento de aspetos urbanos e campestres na periferia, a ponto de não se poder 

dizer, por vezes, se ainda se estava na cidade ou se dela já se havia saído. Estes 

testemunhos do campo são hoje ilhéus cada vez mais pequenos, perdidos num oceano 

de casas, mas as velhas gravuras e as descrições dos autores são assaz expressivas a este 

respeito. A toponímia das ruas guarda ainda a recordação das árvores, das vinhas ou das 

culturas hortícolas que substituíram. Nos nossos dias pode-se citar o exemplo análogo 

de dois novos bairros (Alto do Pina, Alto de São João) cujos blocos de imóveis 

dominam um vale pitoresco que conserva ainda a sua fisionomia campestre. 

Uma outra linha de crescimento é marcada pela margem do estuário. Aí a vida 

marítima foi sempre intensa. É a oeste da colina do castelo, na Baixa, bairro que ocupa 

o fundo de um vale desembocando no Tejo, que, desde o século XV, se acumulam as 

atividade urbanas: comércio, banca, ministérios, serviços administrativos, distrações, 

que se concentram cada vez mais nesta espécie de City. Em alguns minutos pode-se 

alcançar os cais que se repartem ao longo da costa, onde desembarcam homens e 

mercadorias. É para este bairro populoso que o rei D. Manuel, no tempo das 

Descobertas, transferiu a sua residência, até aí alcandorada na colina do castelo. Esta 

construção opulenta batida pelas ondas, com sacadas dando para o Tejo, era tanto um 

palácio, como uma alfândega e um armazém, onde se acumulavam as riquezas da Índia 

que o Rei, primeiro comerciante dos seus Estados, mantinha vigiadas. A cidade não é 

mais a capital de um pequeno país de camponeses, mas um centro cosmopolita, 

cruzamento das rotas do Oceano e do Mediterrâneo, onde os estrangeiros, atraídos pelo 

comércio, são tão numerosos no dizer de um escritor da época, que aí se encontra 

sempre alguém de qualquer país. Todos os bairros que se desenvolvem ao longo da do 

rio têm a marca do porto: bairros de negros, navegadores, de Ingleses – nome que 

designa para o povo o conjunto dos estrangeiros—, de pescadores, de vendedores de 

peixe, todos gentes que vivem em contato com o mar ou que chegam por via marítima. 

Lisboa, com os seus 100 000 habitantes, encontra-se entre as cidades célebres da 

Europa: a lenda enobrece-a atribuindo-lhe Ulisses como fundador, como Roma foi 

construída sobre sete colinas, como Constantinopla contempla um mar interior. No 

momento em que as relações comerciais se viram para os portos do atlântico e do Mar 

do Norte, tem–se gosto em aproximar das outras velhas cidades mediterrâneas, dotando 

assim esta capital de uma auréola de nobreza e prestígio antigos. Os monumentos, 
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palácios, igrejas aí se multiplicam. Esta prosperidade não durou muito tempo, mas a sua 

marca foi tão profunda que ainda se encontram os seus traços um pouco por todo o lado. 

 

O período de D. João V e o de Pombal, após o grande tremor de terra de 1755, 

marca melhoramentos e modificações muito consideráveis, mas os elementos essenciais 

da morfologia urbana estavam já fixados. Na Baixa, onde o que restava das casas 

afetadas pelo sismo foi demolido a tiros de canhão, o traçado das ruas mudou. Contudo 

as grandes praças do século XV existem ainda: a Praça do Comércio, que se abre para o 

Tejo como uma espécie de entrada simbólica de Lisboa, e o Rossio, verdadeiro 

cruzamento urbano situado mais no interior, de onde partiam até há algum tempo todas 

as linhas de transporte e onde conduziam as vias férreas que ligavam a cidade a três 

quartos do país 
549

. Entre as duas praças, no fundo plano do vale, desenvolve-se o plano 

pombalino, ortogonal, de uma regularidade monótona, que substitui as velhas ruas 

tortuosas. Tanto a Este como a Oeste o solo sobe até ao topo das colinas; ao norte do 

Rossio, o vale bifurca-se em Y, e ao longo dos dois ramos, avenidas, que retomaram em 

parte o traçado de antigos caminhos rurais, conduzem aos bairros periféricos. 

Como por todo o lado, a segunda metade do século XIX marca o início de uma 

importante fase de crescimento que se mantém. As manchas rurais que tínhamos 

assinalado mesmo no centro da cidade cobrem-se de casas e só restam delas alguns 

testemunhos nos declives mais íngremes. Novos bairros estendem-se para o Norte, onde 

os planaltos são menos entalhados pelas ribeiras, o que permite o desenvolvimento de 

uma planta regular (Avenidas Novas). Alargam-se ruas estreitas, demolem-se velhos 

imóveis, retificam-se ruas tortuosas, abrem-se largas avenidas, convertem-se espaços 

vazios em parques e em jardins. Os moinhos de vento que coroavam as elevações, as 

hortas (culturas hortícolas) com o seu sábio sistema de irrigação, as vinhas, os olivais e 

os campos de cereais, desaparecem sob um manto uniforme de ruas e casas. O 

camponês faz-se operário ou refugia-se mais longe, recuando perante esta transgressão 

urbana. Ao mesmo tempo, a aceleração dos meios de transporte modifica as relações da 

cidade com algumas povoações dos arredores. As quintas e as casas de campo onde se 

passava o verão têm tendência a tornar-se lugares de residência permanente. O solo 

valoriza-se ao longo das linhas das carreiras que permitem alcançar em 30 ou 40 

                                                             
549 Apenas recentemente foi necessário multiplicar os pontos de partida e chegada da circulação [1963].  
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minutos o centro de Lisboa 
550

. Observa-se assim estas propriedades tão sabiamente 

organizadas, que comportavam um jardim de recreio e uma exploração agrícola, 

fragmentarem-se em loteamentos. Algumas vilas dos arredores urbanizam-se por sua 

vez e ligam-se definitivamente à cidade. Contudo o campo mantém os seus direitos. 

Mesmo no interior dos limites administrativos de Lisboa que encerram 8.250 hectares, 

como entre os 5 ou 6 tentáculos que prolongam a área urbana para lá dos seus limites, 

subsistem lugarejos de camponeses, velhas casas rurais decadentes, instalações 

agrícolas um pouco à margem, recantos perdidos que conservam o ritmo lento de uma 

vida rotineira. É ainda a penetração da paisagem rural e da paisagem urbana que já 

havíamos assinalado como um aspeto caraterístico da velha Lisboa. Como outrora, o 

relevo tem o seu papel neste contraste mas a sua influência faz-se sentir em sentido 

inverso: já não são mais as colinas mas os vales que atraem o povoamento. Esta 

inversão é também fácil de compreender. Na cidade construía-se nos terrenos menos 

férteis das elevações poupando os vales com solo rico. Na periferia, são justamente os 

vales, explorados de uma forma mais intensiva, que determinaram a fixação dos homens 

e o traçado dos caminhos, elementos que, por seu turno, guiaram o crescimento urbano. 

No fim do século XIX, procedeu-se a importantes trabalhos de ordenamento do 

porto ganhando terreno ao rio. Numa extensão de mais de 12 km, estendem-se os 

estaleiros, os cais, as docas especializadas: barcos de pesca, grandes paquetes, linhas 

ultramarinas, cabotagem no interior do estuário, marinha de guerra, etc. Apesar da sua 

extensão o conjunto das instalações do porto está no limite do suficiente para as 

necessidades da navegação atual. Foi necessário transferir para a margem sul o arsenal e 

uma parte dos depósitos e estaleiros de construção naval. Os bairros de residência que, 

no passado, alinhavam na margem do Tejo as fachadas dos seus palácios e dos seus 

conventos, encontram-se hoje separados do rio pela fileira de instalações industriais que 

acompanhou o desenvolvimento do porto. Aí instala-se também uma população de 

estivadores, de operários, de marinheiros, de pescadores, de vendedores de peixe, 

habitando no meio das fábricas, depósitos e armazéns, e que, ao amanhecer, descem aos 

cais vizinhos para aí procurar trabalho. A vida industrial, que raramente se vê 

estabelecer na periferia não marítima de Lisboa, propaga-se sobretudo ao longo da 

margem do Tejo, atraída pelo porto; mesmo as indústrias que não dependem dele 

                                                             
550 Hoje as carreiras foram suprimidas do centro da cidade e o metro assegura a correspondência com os 

que se deslocam para a periferia. Um serviço de autocarro serve praticamente todas as vilas e lugares dos 

arredores. A tendência indicada apenas se acentua [1963]. 
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também aí se estabeleceram. Algumas sobem o rio até Vila Franca de Xira, outras 

transbordaram para a margem sul, onde a maior aglomeração dos arredores de Lisboa 

deve a sua importância às fábricas e aos numerosos operários que aí trabalham 

(Barreiro, 16.000 habitantes). 

Para lá dos seus limites administrativos, a cidade prossegue também ao longo do 

Tejo. A montante, os estabelecimentos industriais estabelecem-se no meio de culturas 

hortícolas, que aniquilam ou que empurram para mais longe. A jusante, para o 

Atlântico, na parte chamada desde há alguns anos Costa do Sol, sucedem-se praias 

ensolaradas, abrigadas dos ventos do Norte, que recebem no verão a população citadina 

abastada. Estão todas ligadas por comboios rápidos e frequentes, a uma estação situada 

não longe do centro da cidade. Já várias estações de veraneio se transformam em 

moradas permanentes. Até Cascais, em plena costa atlântica, num percurso de 26 km, 

avista-se sempre casas e não se tem a impressão de ter deixado a cidade. Mas caso se 

observe do alto das colinas da margem sul, vê-se que esta fileira de casas quase não se 

prolonga para o interior. O fato tinha já ocorrido a Link que, no início do século XIX, 

descrevia a parte oeste de Lisboa como uma espécie de longa rua paralela ao litoral. 

Para o interior, o campo desarborizado onde se cultivam cereais alternando com 

leguminosas, estende-se sobre os solos avermelhados provenientes da alteração dos 

basaltos ou sobre os afloramentos mais pobres de argilas ou margas miocénicas. 

 

As modificações da paisagem dos arredores que acabámos de resumir, registam 

o aumento da população da cidade. Em 1840, Lisboa contava 192.000 habitantes; em 

1864, 198.000; 1890, 290.000; em 1911, 435.000; em 1930, 594.000 o que corresponde 

a um décimo da população portuguesa 
551

. O aumento seguiu um ritmo diferente 

conforme os bairros. A Baixa e os seus arrabaldes, centro de negócios, da administração 

e de lazer, repleta durante o dia, despovoa-se à noite. Os escritórios, os bancos, os cafés, 

os armazéns, deixam pouco espaço aos apartamentos: desde há 50 anos a sua população 

está estacionária ou diminui. A toda à volta, no que era Lisboa até ao meio do século 

XIX, os aumentos são em geral inferiores a 50%; na periferia, o crescimento é enorme 

(mais de 200%); no bairro das Avenidas Novas mais de 1.000%. 

                                                             
551 Em 1960, 817.000 habitantes [1963]. 
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Como explicar esta força de crescimento, este poderoso impulso, num país que 

tem apenas duas cidades com mais de 50.000 habitantes? 
552

 Para isso contribuem 

primeiro as funções de capital que Lisboa exerce em toda a sua plenitude. A 

administração, as escolas e os estabelecimentos científicos, os museus, os teatros, as 

distrações, marcam um profundo contraste com as cidades de província. Lisboa é ao 

mesmo tempo o maior centro de comércio, de banca e indústria, o maior porto 

marítimo. Possui tanto uma mão-de-obra abundante e hábil, uma população de 

marinheiros e pescadores, um campesinato vigoroso ainda que rotineiro. 

Para compreender as funções geográficas de Lisboa, é necessário colocar a 

cidade num quadro mais vasto que o de um país de 6 milhões de habitantes cuja 

população cresce rapidamente. Até ao século XV Lisboa foi somente uma cidade 

portuguesa. Na época das Grandes Descobertas, tornou-se um porto de mar ligado para 

sempre à grandes correntes de circulação oceânica. Assim, a posição de Lisboa explica 

o seu destino: situada num cotovelo do litoral europeu, próximo tanto do Mediterrâneo, 

do Mar do Norte e da África Ocidental, contemplando também a América, Lisboa 

oferece o acesso fácil do seu imenso estuário aos barcos de todos os países que, 

sulcando em todos os sentidos o mar vizinho, transportam, desde o século XVI, os 

produtos de todos os locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
552 Porto, chamada a justo título a capital do Norte, no centro de uma região sobrepovoada, tem 232.000 

habitantes; passa-se depois para cifras muito baixas: Setúbal, 46.000; Coimbra, 27.000 (dados de 1930). 
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Anexo 2 

Uma visita de estudo ao centro de Lisboa 

Trata-se de uma reconstituição da visita de estudo realizada por Orlando Ribeiro 

na parte mais antiga da cidade, aquando do II Colóquio Ibérico de Geografia em 1980. 

Não tem pretensão de ser uma réplica exata, até porque ao organizar este tipo de 

atividade existe uma dinâmica própria que a influencia. Mesmo existindo um «Guião» 

esse deve ser encarado como meramente indicativo.  

De forma genérica eram abordados o sítio de Lisboa e as razões da fixação 

humana, a morfologia urbana e a evolução e crescimento espacial e populacional da 

cidade, definindo-se grandes fases relacionando-as com questões sociais, económicas 

(destacando-se as atividades da população) e pormenores arquitetónicos, caso dos 

materiais de construção e decoração utilizados nos edifícios: os azulejos, o ferro forjado 

nas varandas, o estilo das janelas ou a forma dos telhados. A metodologia baseava-se na 

observação, recorrendo à imbricação de fenómenos naturais e humanos, particularmente 

os aspetos históricos, para explicar estas dinâmicas. A toponímia era também muito 

explorada. 

Indicam-se algumas paragens possíveis no itinerário estabelecido e temáticas 

abordadas (v. Anexo 2-A). Partindo da Praça da Figueira recordar a origem e 

caraterísticas desta e do Rossio (praças gémeas) localizando-as no cruzamento dos eixos 

de crescimento da cidade (os vales das Avenidas da Liberdade e do Almirante Reis). 

Dá-se ideia da estrutura da cidade e dos seus limites nos finais do século XIV, com base 

na Cerca Fernandina. Caminhando até ao início da Rua da Madalena, chamar a atenção 

para a existência do Bairro da Mouraria e da fixação de população com origem árabe 

nessa área da cidade até à Reconquista cristã. Destacar a existência dos vales e da água 

para as atividades agrícola e produção de têxteis (tinturaria) e tratamento de peles. Entre 

os edifícios, destaque para a capela de Nossa Sra. da Saúde e da procissão que ainda 

hoje se realiza. 

Subindo a colina do Castelo, a partir da Rua do Poço do Borratém, Rua dos 

Surradores e Rua das Farinhas, dar conta de pormenores da toponímia e seu significado 

com base nas atividades da população. Dar conta do fato de existirem casas estreitas que 

iam sendo acrescentadas por andares à medida que era necessário pelo crescimento da 

população. Notar as caraterísticas da planta irregular da Mouraria (escadinhas, becos, 

vielas) relacionando-a com a cidade árabe. É ainda possível apreciar a diminuta área das 
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freguesias da cidade histórica ao cruzar a «fronteira» entre as paróquias de São 

Cristóvão e de São Lourenço 

Na Rua da Costa do Castelo, notar o efeito do relevo no fato de seguir uma curva 

de nível correspondendo a um elemento de uma planta com caraterísticas 

radioconcêntricas. Reparar na existência de construções anteriores ao terramoto de 1755 

que mantêm antigas funções (como um asilo de órfãos com origem no século XVII), em 

pormenores arquitetónicos como as varandas de ferro forjado, jardins interiores e 

fachadas cobertas de azulejos ou o contraste entre o passeio branco de calcário e a via 

de circulação de basalto negro. Notar a existência da Villa do Castelo e a sua origem no 

século XIX para alojar os operários numa cidade que os surtos industriais transformam. 

Parando nas escadinhas do Marquês de Ponte de Lima, observa-se um vale. As 

escadinhas têm origem no forte declive decorrente do entalhe da arriba que descia para 

o vale da Baixa, durante a romanização, ainda uma baía. Nesta área da cidade, os vales 

foram os últimos locais a ser ocupados por estarem reservados para agricultura, 

enquanto os topos das colinas recebiam núcleos populacionais, em torno de igrejas e 

conventos. Um exemplo é a colina do convento da Graça, em que cresciam núcleos 

populacionais em torno do estaleiro de construção, que podia demorar muitas décadas 

ou mesmo séculos. Nas áreas de maior declive ainda existem locais ocupados por 

espaços verdes, antigas hortas e jardins. 

Contornando a muralha e entrando no Castelo de S. Jorge desde o seu 

miradouro, assinalar os eixos de crescimento da cidade relacionados com o relevo: o 

«Y» formado pelo vale da Baixa e os vales da Avenida da Liberdade e Avenida do 

Almirante Reis. As colinas do Castelo (sítio de implantação original da cidade), de 

Santana e do Bairro Alto. No interior do perímetro muralhado, localiza-se o bairro do 

Castelo, fechado e bem delimitado. No Largo do Menino de Deus observar a «casa mais 

antiga de Lisboa» que datará do século XV. O miradouro do castelo de S. Jorge é um 

ponto de observação do Tejo entre o corredor na direção da foz e o Mar da Palha, para o 

interior. Trata-se de uma colina dissimétrica que do ponto de vista geoestratégico 

permite o controlo das rotas entre Sintra e Palmela, locais de importância militar.  

Descendo para Alfama encontra-se o miradouro de Santa Luzia com as 

representações em painéis de azulejos da conquista cristã de Lisboa e o Terreiro do Paço 

pré 1755, assim como o busto de Júlio de Castilho, iniciador da olisipografia. No 

miradouro das Portas do Sol (nome de porta da antiga Cerca Moura), notam-se as 

muralhas árabes e a estrutura irregular de Alfama. Desce-se até ao largo de S. Miguel 
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observando a vida do bairro, com os seus clubes desportivos e recreativos, alguns da 1ª 

República e muito perto uns dos outros. Todas as freguesias/paróquias possuem a sua 

Igreja (daí a origem do nome). Destacar o torreão da primitiva Cerca Moura, junto à 

Rua da Judiaria. No largo das Alcaçarias recordar as fontes quentes e frias de Alfama e 

também no Largo de S. Rafael.  

Na rua de S. João da Praça chamar a atenção para a dimensão de uma praça 

medieval, espaço amplo na planta da época. Finalmente, saindo a muralha no Terreiro 

do Trigo localizar o Chafariz d’el Rei para dar conta da importância do abastecimento 

de água na cidade e presença de outros chafarizes nas imediações. 

O Tejo chegava ao sopé da colina, junto à muralha, onde existia o porto 

medieval, com cais específicos para descarregar e embarcar mercadorias (Rua do Cais 

de Santarém) para fora do País, através do oceano e para o seu interior pelo Tejo, não 

esquecendo a forte relação entre Lisboa e a margem sul do estuário. 

Não se pretende aqui esgotar a questão, mas apenas dar conta de questões que poderiam 

ser abordadas com os diversos públicos interessados. A distância corresponde a cerca de 

3 quilómetros, demorando aproximadamente três horas. 
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 Base do mapa: http://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&tab=wl 

ANEXO 2A- VISITA DE ESTUDO 

AO CENTRO DE LISBOA 

A linha azul corresponde ao itinerário 

percorrido. 

A- Praça da Figueira; B- Rua da 

Madalena/Poço do Borratém; C- Rua das 

Farinhas; D- Igreja de S. Cristóvão E- 

Rua da Costa do Castelo; F- Largo do 

Menino de Deus; G- Miradouro do 

Castelo; H- Rua de Santa Cruz do 

Castelo; I- Miradouros de Santa Luzia e 

Portas do Sol; I/J- Alfama/ Terreiro do 

Trigo.  
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Anexo 3- Curso de Estudos Olisiponenses:  

ANO LETIVO 1945/46 
553 

Data Lição Título Responsável Observações 

25/10/1945 1 Conferência Inaugural da 

cadeira de Estudos 

Olisiponenses. Originou o 

texto “Evolução e 

perspectivas dos Estudos 

Olisiponenses», Revista 

Municipal, Publicação 

Cultural da Câmara 

Municipal de Lisboa, 

Lisboa, 27, 1945, p. 3-12. 

 

Orlando Ribeiro Cerimónia 

incluída nas 

comemorações 

do 798º 

aniversário da 

conquista de 

Lisboa aos 

mouros. Sessão 

Solene nos 

Paços do 

Concelho 

28/10/45 2 Não Identificado [Orlando Ribeiro] A 24/01/1946 é 

referido ser esta 

a data de 

inauguração do 

curso. 

Sem data 3 Não Identificado [Orlando Ribeiro]  

Sem data 4 Não Identificado [Orlando Ribeiro]  

Sem data 5 Não Identificado [Orlando Ribeiro]  

24/01/1946 6 «O Relevo de Lisboa» Orlando Ribeiro  

07/02/46 7 «Tremores de Terra- 

Conclusão do Quadro 

Natural» 

[Orlando Ribeiro]  

14/02/46 8 «Origens da Cidade de 

Lisboa-Olisippo» 

[Orlando Ribeiro]  

21/02/46 9 «Lisboa Moura- Notícias 

Históricas e Vestígios 

Arqueológicos» 

[Orlando Ribeiro]  

28/02/46 10 «Introdução ao Estudo da 

Cidade Medieval. 

Bibliografia e Métodos» 

[Orlando Ribeiro]  

14/03/46 11 «Desenvolvimento da 

Cidade Medieval. As obras 

de D. Dinis. A Cerca de D. 

[Orlando Ribeiro]  

                                                             
553 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1945 e 1946, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). Quando não são indicadas mais informações, refere-se «Não Identificado» ou «sem data».  
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Fernando» 

21/03/46 12 «Tendências de 

Crescimento da Cidade. A 

Baixa e Expansão para 

Oeste. As Fundações 

Urbanas durante o século 

XV» 

[Orlando Ribeiro]  

28/03/46 13 «O desenvolvimento da 

Cidade nas suas Relações 

com os fatores naturais. 

Exemplos Antigos e 

Atuais» 

[Orlando Ribeiro]  

04/04/46 14 «Lisboa manuelina. 

Transformações. Vida 

Marítima. Embelezamento. 

A Ribeira e o Terreiro do 

Paço» 

[Orlando Ribeiro]  

02/05/46 15 «Problemas e Métodos no 

Estudo das Cidades» 

[Orlando Ribeiro]  

09/05/46 16 «Problemas e Métodos no 

Estudo das Cidades» 

[Orlando Ribeiro]  

15/05/46 17 «Técnicas do 

Estabelecimento de 

Monografias Familiares». 

Orlando Ribeiro Encerramento 

do primeiro 

ciclo da cadeira 

de Estudos 

Olisiponenses 
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ANO LETIVO 1946/47  554 

Data Lição Título Responsável 

22/11/1946 1 Não Identificado Mário de Albuquerque 

29/11/46 2 Não Identificado Mário de Albuquerque 

17/01/1947 Não 

Identificado 

Não Identificado Mário de Albuquerque 

24/01/47 Não 

Identificado 

«Lisboa na época árabe» Mário de Albuquerque 

07/02/47 Não 

Identificado 

Não Identificado [Mário de Albuquerque] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
554 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1946 e 1947, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). A 17/10/1947 há notícia do Prof. Doutor Mário de Albuquerque ter proferido nos Paços 

do Concelho uma conferência «Lisboa, Velha Capital Europeia». Não sendo indicado estar integrada no 

ciclo, optou-se por dar aqui notícia dela, mas não a incluir. Poderá tratar-se de uma «Sessão Inaugural» 

simbólica, ou qualquer outro tipo de atividade. Não existem mais notícias a partir da data indicada. 
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ANO LETIVO 1947/48 555 

Data Lição Título Responsável Observações 

27/11/1947 1 «Lisboa nos séculos XV e XVI-

Abertura do Curso-Plano de 

Trabalho-indicações Gerais» 

Mário de Albuquerque  

Sem data 2 «O desenvolvimento do Gosto 

pela vida Urbana- o amor à 

cidade- o papel de Lisboa na 

vida nacional» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 3 «O desejo de tornar Lisboa mais 

bela e mais higiénica» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 4 «O orgulho citadino e a 

consciência da Importância de 

Lisboa e do Seu papel histórico» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 5 «O aparecimento da poesia da 

cidade-literatura apologética de 

Lisboa e o oposicionismo 

literário ao seu predomínio» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 6 «As visões urbanistas—

Francisco de Holanda e a 

Fábrica que falece a cidade de 

Lisboa- com projeções» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 7 «O Panorama da Cidade 

segundo as descrições dos 

[Mário de Albuquerque]  

                                                             
555 Optou-se por dar conta da estrutura transmitida no jornal A Voz de 28/06/1948 sob o título «Cadeira de 

estudos Olisiponenses» (p.n.n.). A data de fim do curso é também a referida aqui. Também se informa 

que as aulas foram «executadas com muito interesse por numerosos alunos». O Programa Apresentado 

era o seguinte: Formação do espírito urbano; Panorama da Cidade; População; O viver urbano; A 

Sociedade Lisboeta; Ideias e Sentimentos; O Porto de Lisboa; Lisboa Imperial; Lisboa Mercantil; O 

Trabalho; Festas e Cerimónias; Catástrofes e Lutos; O final do século XVI e os prenúncios do novo 

século. (Faculdade de Letras de Lisboa, Estudos Olisiponenses instituído e patrocinado pela Câmara 

Municipal de Lisboa. Programa para o ano de 1947-1948 Professor: Doutor Mário de Albuquerque 

Lisboa Oficinas Gráficas da CML Livrete com capa cartonada e 8 páginas). A data indicada para a 

primeira lição é a referida nesta fonte. Transmite-se esta informação a fim de permitir a comparação 

indicativa entre um programa previsto e a sua (provável) implementação. Sabe-se também que as aulas 

funcionaram todas as quintas-feiras, todavia desconhece-se a duração da pausa escolar. Sublinhe-se que 

não foi lecionado por Orlando Ribeiro e estranha-se a falta de referências nos Anais do Município de 

Lisboa.  
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viajantes e as velhas vistas de 

lisboa (iluminuras e gravura – 

(com projeções)» 

Sem data 8 «A Área da cidade- parte urbana 

e parte rustica» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 9 «O crescimento da cidade do 

princípio do século XV ao fim 

do século XVI- novos 

arruamentos e novos bairros» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 10 «Comparação de Lisboa com as 

outras cidades europeias da 

mesma época» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 11 «Melhoramentos urbanos e 

serviços públicos na cidade» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 12 «Aspetos arquitetónicos- os 

principais monumentos de 

Lisboa no século XVI» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 13 «Casario e Ruas» [Mário de Albuquerque]  

Sem data 14 «Lugares públicos de reunião – 

hospedarias» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 15 «Cálculos da população de 

Lisboa nos séculos XV e XVI» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 16 «A força tentacular de Lisboa- 

coisas internas e externas do 

desenvolvimento da cidade» 

[Mário de Albuquerque]  

Sem data 17 «Mouros e Judeus- escravos- 

forasteiros» 

[Mário de Albuquerque]  

20/05/1948 18 

(última) 

«Tipos e almas» [Mário de Albuquerque] O número das 

lições é estimado 

com base nos 

sumários 

transmitidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

ANO LETIVO 1948/49 
556 

Data Lição Título Responsável Observações 

24/11/1948 1 «O Viver Urbano-Lisboa diurna e 

noturna» 

Mário de Albuquerque O número das 

lições que não a 

primeira é 

reconstruído 

com base nas 

datas das 

referências. 

02/12/48 2 «Visão de Lisboa noturna nos séculos 

XV e XVI» 

Mário de Albuquerque  

10/12/48 3 «A Higiene e Habitação em Lisboa 

nos séculos XV e XVI» 

Mário de Albuquerque  

15/12/48 4 «Habitação e o Mobiliário de Lisboa 

nos séculos XV e XVI» 

Mário de Albuquerque  

16/12/48 5 «Lisboa da Época dos 

Descobrimentos» 

Mário de Albuquerque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
556

 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1948 e 1949, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). Sublinhe-se que o fato do curso de Estudos Olisiponenses voltar a ser referido nesta 

publicação após o interregno de alguns meses não é exclusivo deste ano letivo. Com efeito, notar-se-á a 

cobertura desigual do desenrolar do curso. Sublinhe-se que duas lições são proferidas em dias seguidos. 

Tal pode indicar irregularidade no funcionamento das mesmas devido a falta de assiduidade do professor 

ou dos alunos. 



214 
 

ANO LETIVO 1949/50 
557 

Data Lição Título Responsável Observações 

24/11/1949 1 Não Identificado [Orlando Ribeiro] Ver nota de 

rodapé 

15/12/49 Não 

Identificado 
Não Identificado [Orlando Ribeiro]  

15/01/1950 Não 

Identificado 
Visita de Estudo ao Castelo de S. 

Jorge 

Orlando Ribeiro  

16/02/50 Não 

Identificado 
«Comércio, Indústria e Vida 

Espiritual de Lisboa» 

Orlando Ribeiro  

02/03/50 Não 

Identificado 
«A Vida Espiritual de Lisboa» [Orlando Ribeiro]  

09/02/50 Não 

Identificado 
«A Vida Religiosa; Igrejas e 

Conventos de Lisboa»  

[Orlando Ribeiro]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
557 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1949 e 1950, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). A irregularidade com que as referências surgem, não permite reconstruir a numeração das 

lições (tal sucede com várias edições posteriores). Algumas das lições foram proferidas nos «Paços do 

Concelho», uma vez que no Palácio Galveias decorreu nesse ano o «II Congresso das Capitais do 

Mundo». Para dia 24/11/49 menciona-se: «Iniciou-se o Curso de Estudos Olisiponenses no Palácio 

Galveias». Para 15/12/49 refere-se «Realizou-se a última lição do primeiro período do presente ano letivo 

da Cadeira de Estudos Olisiponenses que registou grande frequência». 
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ANO LETIVO 1950/51 
558 

Data Lição Título Responsável 

22/11/1950 1 Não Identificado [Orlando Ribeiro] 

08/02/1951 Não 

Identificado 

«O Crescimento da População de Lisboa» Orlando Ribeiro 

 

ANO LETIVO 1951/52 
559 

Data Lição Título  Responsável 

23/11/1951 1 Não Identificado Mário de Albuquerque 

10/01/1952 2 Não Identificado [Mário de Albuquerque] 

17/01/52 3 Não Identificado [Mário de Albuquerque] 

 

ANO LETIVO 1952/53 
560 

Data Lição Título  Responsável 

24/11/1952 1 «Lisboa no Período Romântico» Mário de Albuquerque 

04/12/52 Não 

Identificado 

Não Identificado [Mário de Albuquerque] 

15/01/1953 Não 

Identificado 

Não Identificado Mário de Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

                                                             
558 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1950 e 1951, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). A irregularidade com que as referências surgem, não permite reconstruir a numeração das 

lições. Para dia 22/11/50 menciona-se «Iniciaram-se no Palácio Galveias as lições da Cadeira de Estudos 

Olissiponenses». 

559 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1951 e 1952, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). A irregularidade com que as referências surgem, não permite reconstruir a numeração das 

lições. Para dia 23/11/51 menciona-se «Primeira lição do novo ano letivo do Curso Olisiponense»; para 

10/01/52 « No Palácio Galveias a Primeira lição da Cadeira de Estudos Olisiponenses do Corrente ano» e 

em 17/01/52 « No Palácio Galveias a habitual lição da Cadeira de Estudos Olisiponenses». 

560 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1952 e 1953, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). Para dia 24/11/52 menciona-se antes do sumário « Iniciaram-se no Palácio Galveias as 

lições da Cadeira de Estudos Olisiponenses relativas ao ano letivo 1952/53»; para 04/12/52 «No palácio 

Galveias realizou-se mais uma lição da cadeira de estudos Olisiponenses» e em 15/01/53 «No Palácio 

Galveias prosseguiram as lições». 
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ANO LETIVO 1953/54 
561 

Data Lição Título  Responsável 

20/11/1953 1 Não identificado Mário de Albuquerque 

11/12/53 Não 

identificado 

Não identificado [Mário de Albuquerque] 

 

ANO LETIVO 1955/56 
562 

Data Lição Título  Responsável 

21/11/55 1 Não Identificado Não Identificado 

 

 

ANO LETIVO 1956/57 563 

Data Lição Título  Responsável 

22/11/56 1 Não Identificado 

 

Não identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
561 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1954 e 1955, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). Para dia 20/11/53 menciona-se «Reabriu no Palácio Galveias Curso de estudos 

Olisiponenses da Faculdade de Letras de Lisboa em colaboração com a Câmara Municipal»; 11/12/53 

surge «No Palácio Galveias mais uma lição da cadeira». 

562 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1956 e 1957, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). Para dia 21/11/55 menciona-se «Recomeçou no Palácio Galveias o Curso Livre da 

Cadeira de Estudos Olisiponenses da Faculdade de Letras de Lisboa». 

563 Com base no levantamento realizado em Anais do Município de Lisboa 1957 e 1958, Lisboa (Secção 

«Efemérides»). Para dia 22/11/1956 menciona-se «Iniciou-se no Palácio Galveias o Curso da Cadeira de 

Estudos Olisiponenses (edição 56/57)». 
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Anexo 4- Trabalhos que serviram de amostra para avaliar a difusão do 

pensamento olisipográfico de Orlando Ribeiro 

1- Celestino da Costa, A. A evolução de uma cidade: Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 

Lisboa, 1951); 

2- Costa, Manuel do Vale O campo e a cidade a oeste de Lisboa FLUL Tese de licenciatura em 

Ciências Geográficas apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 

1956;  

3- Barros, Maria Narciso de “O Desenvolvimento de Lisboa de 1890 a 1940 (Contribuição para o 

seu estudo Geográfico)” Revista Municipal nºs 71 (1956), 26-37; 72 (1957), 43-56; 73 (1957), 

41-60; 74 (1957), 29-57;  

4- Nogueira, Maria Helena de Jesus Aspectos do comércio de Lisboa : 1775-1810 FLUL 

Dissertação de licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas, Lisboa, 1960;  

5- Amaral, Isabel Maria Côrte-Real Lisboa: contribuição para o estudo das suas origens  FLUL 

Tese de licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, Lisboa, 1960;  

6- Marques, Maria da Conceição Coutinho de Oliveira O desenvolvimento urbano de 

Lisboa : 1879-1938 : introdução ao seu estudo  FLUL Dissertação de licenciatura em História, 

Lisboa, 1968;  

7- Behamou, François Etude Géographique du Tertiaire Supérieur à Lisbonne, (Paris: Inst. Geog. 

Fac des Lettres, Mémoire de maitrise spécialisee de Géographie urbaine, 1969);  

8- Amaral, Francisco Keil Lisboa : uma cidade em transformação (Lisboa: Europa-

América, 1970);  

9- Salgueiro, T. B. “A rede de transportes colectivos na aglomeração de Lisboa”  Estudos de 

Geografia Urbana; 1 (Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1971);  

10- Lima, Maria Amélia Fonseca Freire de Alcântara : evolução dum bairro de Lisboa FLUL 

Dissertação de Licenciatura em Geografia, Lisboa, 1971;  

11- Betoun, Jan La baixa-centre traditionnel des affaires de Lisbonne. (Paris: Memoire de Maitrise 

de Geographie Urbaine Nanterre, Université de Paris, 1971);  

12- Salgueiro, T. B. “Fenómeno Urbano e Desenvolvimento social na região de Lisboa” Finisterra, 

Revista Portuguesa de Geografia. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, VII, (13), (1972) 130-

135;  

13- Salgueiro, T. B. Bairros clandestinos na periferia de Lisboa Estudos de Geografia Urbana ; 4 

(Lisboa: Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudos Geográficos,  1972);  

14- Paixão, Maria Carvalho “Alfama Uma Visão Ecológica” Geographica Lisboa, 8, (32), (Out., 

1972) 2-21;  

15- Brito, Raquel Soeiro de “Lisboa: esboço geográfico” Sep. Bol. Cultural da Junta Distrital de 

Lisboa, 82 Lisboa, 1977;  

16- Rodrigues, Maria João Madeira “Tradição, Transição e Mudança” Sep. Bol. Cultural da Junta 

Distrital de Lisboa, 87, Lisboa, 1979;  

17- Ferrão, João Centros de comércio e serviços na cidade de Lisboa  Estudos de Geografia 

Urbana ; 6 (Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1974). ;  

18- Gaspar, Jorge; Correia, Fernando “A distribuição das actividades terciárias na cidade de Lisboa 

segundo as estatísticas fiscais” Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Centro de Estudos 

Geográficos, Lisboa,, X- (20), (1975) 193-220;  

19- Gaspar, Jorge; Correia, Fernando; Ferreira,  Maria Júlia; Ferrão, João; Branco, Graça “Centros 

de comércio e serviços na cidade de Lisboa”, Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. 

Centro de Estudos Geográficos, Lisboa,, X-(20), (1975) 230- 253;  

20- Gaspar, Jorge “A dinâmica funcional do centro de Lisboa” Finisterra, Revista Portuguesa de 

Geografia. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, XI-(21), (1976), 37-150;  
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21- Ferreira, Maria Dolores “O abastecimento de água à cidade de Lisboa nos séculos XVIII e XIX” 

 Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, XVI, 

(31), (1981), 122-138;  

22- Sequeira, Amélia «Problemas actuais do abastecimento de água à região de Lisboa»  Finisterra, 

Revista Portuguesa de Geografia. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, XVI, Número (31), 

(1981), 138-150. 

 

 


