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Para melhor compreendermos esta si-
tuação, e no panorama das Cartas In-
ternacionais, teríamos que recuar no
tempo e identificar os três momentos
em que o conceito de valorização do
património histórico-artístico sofre
uma notória evolução, sendo eles: a
Carta de Atenas (1931), a Carta de Ve-
neza (1964) e a Carta das Cidades Histó-
ricas (1987). ACarta de Atenas lançou
os primeiros princípios que vão estar
na base da conservação e restauro dos
monumentos, embora toda a proble-
mática que diz respeito à escala urba-
na seja completamente ignorada. A
Carta de Veneza, que surge na sequên-
cia da explosão demográfica, do de-
senvolvimento das cidades indus-
triais e da consequente degradação
dos centros históricos, quebrou radi-
calmente a tradição de considerar o
monumento como um objecto indivi-
dual. Finalmente, a Carta Internacional

de Cidades Históricas e Áreas Urbanas,
adoptada pela 8.ª Assembleia Geral da
ICOMOS, em Washington, em 1987,
vem agora articular as cidades com os
monumentos históricos e os valores a
proteger, dando, assim, continuidade
ao mote lançado pela própria Carta de
Veneza: uma cidade deverá evoluir no
tempo e no espaço, a fim de salva-
guardar equilíbrios e harmonias ma-
teriais e espirituais. 
Mas o que mais importa referir, neste
momento, é a importância que este no-
vo documento atribui à ideia de a pro-
tecção das cidades históricas e conjun-
tos ser considerada uma actividade
que deverá associar não só as políticas
económicas e sociais de desenvolvi-
mento, como o planeamento (nacio-
nal, regional, local) à própria pro-
tecção dos monumentos históricos. Is-
to sugere uma outra compreensão da
complexidade do espaço urbano co-

mo veículo que, ao transportar e con-
ter um conjunto animado de referên-
cias e histórias, demonstra a capacida-
de de o sistema assimilar e articular o
tempo no espaço.
Cada vez mais, se reconhece que “a
cultura patrimonial” não está no edifí-
cio singular, nem no conjunto edifica-
do, mas na relação constante entre o ti-
po de espaço público e a tipologia edi-
ficada2. Edificar é fazer espaço e um
espaço qualificado define um lugar de
relações axiais 3.
Porém existe uma outra dimensão de
espaço urbano que, por ignorância ou
preconceito, tem vindo a ser deixada
ao ritmo de intervenções isoladas que
desconhecem o sentido do espaço 
urbano, a sua história e os seus mitos.
Assim que as primeiras luzes inun-
dam a cidade, e como por magia, esta
toma inesperadamente novas formas:
a unidade perde-se, as relações espa-
ciais confundem-se e a hierarquia vi-
sual inverte-se. Estamos perante uma
nova realidade em que a iluminação
desempenha um papel determinante
na recriação do espaço urbano como
conjunto de relações interespaciais só
perceptíveis quando traduzidas vi-
sualmente. A crescente descaracteri-
zação e fragmentação visual da ima-
gem das cidades históricas obriga
também, ao nível da iluminação, a es-
tabelecer o sentido da unidade, que
não poderá ser alcançado com inter-
venções dispersas que têm vindo a ser
desencadeadas, um pouco por todo o
lado. 
Curiosamente, embora o gosto por
projectos de iluminação se tenha con-
quistado com o crescente interesse pe-
la conservação e valorização do patri-
mónio edificado, a filosofia subjacente
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à valorização da imagem do monu-
mento no contexto urbano não tem
acompanhado a própria evolução do
conceito de bem patrimonial.
Tal como os projectos que, neste sécu-
lo, deram origem à iluminação do Tea-
tro Michell, St. George’s Mansions ou
da Ponte de Glasgow; da Pirâmide 
do Louvre, da Torre Eiffel e do Arco 
do Triunfo, em Paris; da Basílica de
S. Marcos, do Campanário e da Igreja de
St.ª Maria della Salute, em Veneza ou,
ainda, do Coliseu e das célebres fontes
de Roma, estas intervenções podem
ser apenas consideradas operações de
elevado charme visual em que os mar-
cos patrimoniais são alvo de inter-
venções individualizadas, ainda que
de carácter monumental, para a valo-
rização pontual da imagem nocturna
da cidade 4. Assim, cada uma das in-
tervenções mencionadas estão apenas
associadas ao monumento e à sua gló-
ria 5, não salvaguardando, portanto, a
relação estética e espacial dos objectos
iluminados com o próprio contexto
urbano ou mesmo entre cada um dos
monumentos ou objectos de arte ex-
postos no tecido urbano de uma mes-
ma cidade. Diríamos que é através da

Iluminação Urbana e Ambiental 6 que
se torna possível desenvolver uma fi-
losofia de aproximação à iluminação
dos conjuntos históricos com a defi-
nição de toda uma estratégia de inter-
venção que possa reflectir as hierar-
quias urbanas, distinguindo as re-
lações axiais que as definem e as
funções que as qualificam, tal como já
tivemos oportunidade de afirmar:
After having gained a comprehensive
understanding of the role of each of
those elements identified and seen by
day we are able to understand the vi-
sual hierarchy of the city and the rela-
tionship between its major elements as
a clue to translating our intentions in-
to an appropriate lighting design pro-
gramme for the lighting of our cities
by night 7.
Mas, se a valorização das cidades his-
tóricas só pode ser verdadeiramente
encarada quando consideramos o es-
paço urbano como um master visual
piece,produto de uma intervenção glo-
bal e integrada, também a iluminação
deverá ser construída de acordo com
esse potencial urbano traduzido pelas
relações axiais do sistema que geram
um constante e consequente exercício

de requintadas oportunidades de ex-
periência urbana possíveis, quando
traduzidas e interpretadas no quadro
nocturno. É este o modelo que temos
vindo a defender, através de uma
acção conjunta e articulada não só com
os planos de salvaguarda para as cida-
des históricas, mas com outros instru-
mentos de planeamento, reconheci-
dos como veículos de ordenamento
espacial (e visual), que devem absor-
ver as acções de conservação e preser-
vação das cidades históricas e das áre-
as urbanas.
Em Portugal, os primeiros passos da-
dos, para a definição de uma estraté-
gia global de intervenção na área do
design de Iluminação, foram desenca-
deados no Centro Histórico de Évora
(UNESCO 1983) com o Programa de
Iluminação Urbana e Ambiental 8.
Mais tarde, também foi desenvolvido
para o Centro Histórico de Sintra
(UNESCO 1995), o qual a própria Câ-
mara nunca virá a respeitar.
Os programas pretendem conciliar to-
dos os parâmetros de intervenção na
percepção e estrutura do sistema ur-
bano com o objectivo de criar uma an-
tecipação visual de unidade urbana.
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Assim, na sequência da análise e iden-
tificação urbana, efectuada a partir do
objecto edificado e na relação interes-
pacial do mesmo com o sistema urba-
no, foram definidos estados distintos
de intervenção que se afirmam quan-
to às suas particularidades urbanas e
ambientais (historicidade). Estes es-
tados de intervenção não só reflectem
o desenvolvimento urbano do siste-
ma axial, como confirmam a im-
portância de cada nível na percepção
das relações axiais patentes no tecido
urbano. Esta dimensão urbana é,
pois, traduzida, clarificada e reforça-
da pela própria iluminação, sendo
ainda possível visualmente repor
equilíbrios perdidos devidos à
criação de subsistemas não articula-
dos com o sentido do sistema axial
primário. Assim, com o Programa de
Iluminação Urbana e Ambiental, es-
tabelece um conjunto de linhas de
orientação que viabiliza a criação de
um sistema visual urbano criando,
assim, uma nova oportunidade de
vivência urbana e, portanto, de or-
dem espacial que complementará o
entendimento e a percepção da evo-
lução urbana deste tecido histórico.
Opróprio processo de transformação
urbana leva-nos a procurar um senti-
do interdisciplinar nas políticas de
conservação e reabilitação urbana on-
de a iluminação, até agora nunca con-
siderada como instrumento modela-
dor do espaço urbano, tem um papel
decisivo na leitura das necessidades
de salvaguardar o espírito do lugar.
Pode-se, assim, deixar de estar nas
mãos de ‘promotores’ da iluminação
por catálogo, normalmente, da res-
ponsabilidade de fabricantes e distri-
buidores de produtos de iluminação
que têm como único objectivo o de
promover o ‘negócio’ da luz.
Urge, pois, repor o sentido e o signifi-
cado das cidades históricas no seu
mais amplo quadro de referência his-
tórica-urbana dentro de uma lógica
funcional que potencialize o imagi-

nário colectivo. Este tema foi, pela
primeira vez, reconhecido pela Orga-
nização das Cidades Património
Mundial, como parte integrante das
políticas de conservação das cidades
históricas, ao ser apresentado, no 8th

World Symposium, um Poster Sesion
of the Symposium, in Theme I. sobre
"Urban Lighting Design Strategies as
Part of Conservation Programmes",
Cuzco, Peru, a ter lugar no próximo
mês de Setembro 2005.
Neste momento, outros centros histó-
ricos que se candidatam à classifi-
cação de Património Mundial recor-
rem a este instrumento de modelação
de espaços e relações visuais como
parte da sua política de intervenção e
revalorização da identidade do lugar.
Encontramo-nos, assim, envolvidos
no projecto de Plano Maestro da Ci-
dade de San Luis Potosi, México.  

NOTAS
1 Choay, Françoise, L’Allegorie du patrimoine, p.9.
2 Portas, Nuno, em Conferência da Sociedade para a Pre-
servação do Património Construído.
3 Pinto-Coelho, Maria João, A importância da ilumi-
nação urbana na imagem da cidade: opções axiais e confi-
guração urbana, tese de doutoramento.
4 Podemos falar igualmente do caso da cidade de Lis-
boa, onde as obras arquitectónicas monumentais são,
ciclicamente, alvo de valorização da sua imagem, re-
gistando-se, ao longo do tempo, novas “imagens”,
consoante as soluções de iluminação encontradas,
como forma de valorização da espaço histórico da
cidade.
5 Trouvant l’épaisseur de la nuit, le monument, telle ap-
parition d’une divinité en gloire, semble rayonner l’éter-
nité. La lumière artificielle fait à l’ombre une part royale,
pour en delivrer des figures sans rides, des formes perçues,
des topographies inconnues. Choix, F., op. cit., p. 166.
6Este conceito de iluminação por nós criado pretende
incluir todos os aspectos funcionais mais emocionais
que a luz artificial pode exprimir, exaltar ou sugerir. É
uma operação ao nível do espaço urbano que oferece,
atribui e interpreta o status do sítio, integrando e en-
volvendo todos os elementos geradores do espaço ur-
bano a participar na imagem final.
7 Pinto-Coelho, Maria João, “Stepping out of Dark-
ness. ACoordinated Approach to Lighting our Cities
After Dark”, Msc Light & Lighting, p.19.
8Aprovado em reunião de Câmara, em 1993.
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