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Renascendo das cinzas
uma históRia de duas cidades

Maria Isabel Donas Botto

I
A concepção e a construção da cidade ideal é uma das grandes utopias 
que pontuam a história da humanidade e em particular a história da Europa. 
Sem recuar até à República de Platão, basta lembrar Amaurota, a capital da 
Utopia «desenhada» a regra e esquadro por Thomas More em 1516, ou a 
Ville Radieuse de Le Corbusier, um projecto idealizado em 1924. Nos quatro 
séculos que medeiam estas duas propostas há um elevado número de projectos 
que nunca passaram do papel, idealizados por uma plêiade de escritores, artis-
tas e arquitectos, mas houve também iniciativas específicas, de natureza muito 
diversa em inspiração, concepção e execução, e em diferentes países, no sen-
tido de criar, se não a cidade ideal, pelo menos uma tão perfeita quanto as cir-
cunstâncias permitissem1. Esta tendência, já visível a partir do Renascimento, 
acentua-se nos dois séculos seguintes, durante os quais a estética barroca é 
colocada ao serviço da afirmação do poder real, nomeadamente através da 
remodelação das capitais. Na Europa do Iluminismo, o incremento e a divul-
gação do conhecimento científico — mais evidente, em Inglaterra, a partir 
da fundação da prestigiada Royal Society na década de 16602 — alicerçam 
a crença cada vez mais forte na capacidade humana de dominar a natureza, 
impondo-lhe a configuração espacial desejada (Ruth Eaton, 2001: p. 50).

No entanto, considerando o elevado custo de construção de uma cidade 
de raiz — e não apenas económico, evidentemente —, não surpreende que a 
ocorrência de grandes desastres naturais possa ter sido por mais do que uma 
vez encarada como a oportunidade ideal para concretizar esse desejo de criar 
a cidade perfeita, em particular a partir do século XVII.

Londres e Lisboa são dois importantes exemplos de cidades devastadas 
por grandes catástrofes entre meados do século XVII e meados do século XVIII. 
Em ambos os casos a capital do reino, maciçamente destruída, foi objecto de 
planos de reconstrução radical, mas a implementação desses planos seguiu um 
curso notória e reveladoramente diferente.
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O grande incêndio de Londres, em Setembro de 1666, devastou toda a 
zona da City (a parte mais antiga da cidade, muralhada), com a agravante de 
ter paralisado o centro nevrálgico da economia britânica. Pouco mais de uma 
semana depois foram apresentadas ao monarca várias propostas de recons-
trução, todas elas propondo uma reconfiguração mais ou menos radical do 
traçado da urbe. No entanto, nenhuma delas foi concretizada, tendo-se em 
grande parte preservado o anterior traçado da cidade. Perdeu-se, assim, uma 
oportunidade única de criar uma cidade moderna, espelho das ambições polí-
ticas e económicas da futura grande potência europeia.

Cerca de cem anos mais tarde, Lisboa, capital de um grande império, uma 
cidade enriquecida com o ouro do Brasil e um dos portos mais movimentados 
da Europa, é assolada pelo sismo de 1755. Neste caso, no entanto, a reconstru-
ção segue um plano extremamente bem engendrado, resultando numa cidade 
moderna, ordenada, mais bela e mais segura.

Ao confrontar o enquadramento político e cultural da reconstrução destas 
duas cidades é possível reflectir sobre algumas das limitações impostas pelo 
mundo do real ao impulso utópico, entendido como expressão da tendência 
humana para desejar, imaginar e conceber uma vida (ou, neste caso, uma 
cidade) melhor. E se a utopia da cidade ideal não foi concretizada em nenhum 
dos casos, pode estudar-se, nesta comparação, a forma como o impulso utó-
pico inscrito nas propostas de remodelação urbana se repercutiu (ou não) em 
projectos exequíveis ou configurações urbanas concretas.

II
Vejamos o caso de Londres. A City constituía o núcleo central da cidade 

de Londres, uma área de cerca de 1,9 km2 rodeada de muralhas, e era também 
o centro económico da cidade e do país: um emaranhado de ruas estreitas e 
sinuosas, densamente povoadas, nas quais se erguiam prédios essencialmente 
de madeira, de vários andares e com varandas que, devido à estreiteza das 
ruas, quase se tocavam. Esta prática de construção, já comum na Idade Média, 
tinha-se mantido e até acentuado à medida que o valor do solo na zona da City 
ia aumentando: em 1661, o escritor John Evelyn caracterizou esta zona como 
«a wooden, northern, and inartificial congestion of Houses»3. 

Com início numa padaria, o incêndio propagou-se com rapidez. As 
chamas devoraram a cidade durante quatro dias, de 2 a 5 de Setembro, des-
truindo uma vasta área que incluia 13 000 casas, dezenas de igrejas, sedes de 
companhias e centros administrativos e comerciais da City, assim como alguns 
dos seus mais simbólicos edifícios, como é o caso da Catedral de S. Paulo, do 
Guildhall (Sede da Corporação da Cidade de Londres) e do Palácio da Bolsa.

O elevado valor económico da zona ardida explica a pressão por parte 
dos habitantes, sobretudo comerciantes, mercadores e artesãos, no sentido de 
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começar de imediato a reconstrução, procurando demarcar claramente a sua 
propriedade. Foi nesse contexto que o rei Carlos II se propôs intervir, com 
uma Proclamação Real que visava, no essencial, proibir a reconstrução por 
iniciativa individual enquanto não estivessem estabelecidas as regras de base 
para a reconstrução da cidade.

O documento merece destaque sobretudo pelas expectativas a que dá 
expressão, as quais ficaram em grande parte por concretizar. Num preâmbulo 
redigido no estilo elaborado e piedoso usual em documentos desta natureza, 
Carlos II pede a Deus que lhe conceda a benesse de viver o suficiente para 
poder apreciar não apenas o início da construção, mas a conclusão «of a much 
more beautiful city than is at this time consumed». Ao enaltecer a cidade de 
Londres como a mais adequada e mais nobre da Europa na sua capacidade 
para se tornar o centro europeu de um renovado florescimento comercial, a 
proclamação real advoga uma reedificação muito cuidadosa, tanto do ponto 
de vista estético como prático («so that such care will be taken for the re-
-edification of it, both for use and beauty»). Merece particular destaque, 
neste preâmbulo, a determinação real de assegurar que tão fatídica experiência 
sirva pelo menos para convencer a população da necessidade de tomar todas 
as precauções disponíveis ao saber humano («as far as human wisdom can 
provide») para evitar futuras catástrofes, e assim: «make it rather appear to 
the world, as purged with the fire (in how lamentable a manner soever) to a 
wonderful beauty and comeliness, than consumed by it»4.

O monarca manifesta, deste modo, a esperança de que uma reconstrução 
orientada pelo conhecimento humano (recorde-se o crescente prestígio da 
Royal Society) permita posteriormente concluir que, mais do que consumida, 
a nova Londres terá sido purificada pelas chamas, «renascendo numa mara-
vilhosa beleza e graciosidade».

Este documento, que Michael Cooper caracteriza como «uma mescla 
do visionário, do pragmático e do impossível» (Cooper, 2003: p. 106; trad. 
minha), apresenta em seguida um conjunto de princípios a adoptar na recons-
trução da cidade, no que diz respeito aos materiais de construção, à largura 
e traçado das ruas e à localização dos armazéns e oficinas mais perigosos, 
princípios que acabaram, de um modo geral, por ser integrados nas duas leis 
especificamente formuladas para regulamentar a reconstrução de Londres, em 
1667 e 16705.

O supracitado comentário de Cooper à Proclamação Real não é exagerado, 
se relembrarmos o enquadramento político da Inglaterra de 1666. A história 
deste país no século XVII é dominada pelo confronto ideológico e militar 
entre os partidários do absolutismo dos Stuarts, a dinastia reinante ao longo 
do século, e os defensores da supremacia do Parlamento. A monarquia fora 
restaurada em 1660, após um período conturbado de vinte anos, durante o qual 
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se desenrolou uma guerra civil entre a facção realista e a facção do Parlamento, 
seguida do regicídio (Carlos I, em 1649) e da instauração da República, que 
sobreviveu onze anos com diversas formas de governo, antes e depois da morte 
de Oliver Cromwell. A posição de Carlos II durante os primeiros anos da 
Restauração — o monarca era filho do rei cujo julgamento e execução tinham 
chocado toda a Europa — era delicada, e o seu poder limitado. As negociações 
com as diversas partes interessadas exigiam cuidado, pois, além de representar a 
supremacia da lei que os anteriores monarcas, o pai e o avô de Carlos II, tinham 
desrespeitado, o Parlamento dominava o monarca do ponto de vista finan-
ceiro, já que a Casa Real dependia de subsídios aprovados por aquele orgão 
legislativo. Acresce a tudo isto que a City tinha (como, aliás, ainda hoje tem) 
as suas próprias instâncias governativas. A Corporação da Cidade de Londres, 
de origem medieval, era constituída por um Conselho Municipal («Court of 
Aldermen») de 26 vereadores, eleitos pelos habitantes em cada um dos seus 
26 bairros, e pelo Mayor, tendo total jurisdição sobre a City. A sua já então 
longa tradição de autogovernação implicava uma teia organizada de instâncias 
político-administrativas, na qual se contavam também, até ao século XVII, as 
guildas ou corporações de ofícios («livery companies»), muito ciosas das suas 
prerrogativas, e cujos membros tinham uma participação activa na vida política 
e administrativa da City. Esta longa tradição de governo participado e activo 
e a sua tomada de posição contra o absolutismo durante os anos de confronto 
entre rei e parlamento deixavam antever uma postura forte e reivindicativa das 
autoridades da City no debate sobre a reconstrução da cidade.

Ou seja, não era apenas por vontade do rei que o destino da capital — e 
especificamente a sua futura configuração — ia ser determinado. Em todo o 
caso, poucos dias depois do fogo, foram apresentados ao monarca vários pro-
jectos para a reconstrução da cidade, cinco dos quais sobreviveram. Destaca-se 
neste conjunto Sir Christopher Wren, matemático e astrónomo, professor uni-
versitário e membro da Royal Society, que se encontrava nesta altura no início 
do que viria a ser uma carreira brilhante como arquitecto — o mais famoso 
arquitecto britânico até ao século XX; as duas outras figuras mais influentes, 
neste grupo de arquitectos amadores, eram Sir John Evelyn, fidalgo escritor e 
membro da Royal Society, e Robert Hooke, cientista e professor universitário, 
e, também ele, membro da Royal Society6; sobre os autores dos dois outros 
projectos, Richard Newcourt e Valentine Knight, sabe-se muito pouco.

Todos os planos são muito ambiciosos, configurando uma nova Londres, 
moderna, de vias largas e amplas praças, num traçado geométrico acentuado. 
Os planos de Hooke, Knight e Newcourt são muito rígidos no seu traçado 
ortogonal, enquanto os de Wren e Evelyn são mais claramente de concepção 
barroca7. Spiro Kostof comenta, a propósito, que nos debates seguintes se 
assistiu a um confronto público entre a exuberante e nova estética barroca e 
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a «honrada e digna» grelha (Kostof, 1991: p. 112). A proposta de Wren era 
radical: toda a zona afectada deveria ser arrasada, permitindo uma reconstru-
ção do zero. Grandes avenidas, praças espaçosas e planos de ruas formais com 
pontos focais pontuados por edifícios clássicos reflectem a influência europeia 
a que Wren havia sido exposto durante a sua estadia em Paris (v. fig.). Nas 
palavras de Leo Hollis, «[this model would] recast the old city in shimmering 
modernity»8. Wren foi a primeira pessoa a apresentar um projecto de recons-
trução para a cidade. O seu entusiasmo era tal que consta ter sido obrigado a 
justificar-se perante a Royal Society por não o ter previamente submetido aos 
seus pares (Cooper, 2003: p. 111-2).

Tanto a proposta de Wren como a de Evelyn deixam transparecer uma 
mesma preocupação com a questão da imagem da cidade, com a discrepância 
entre a posição de Londres como um centro de poder e do comércio mundial 
e a capital da nação imperial que a Inglaterra procurava consolidar, por um 
lado; e a desordem, congestão e irregularidade do tecido urbano, por outro. 
À época, não era apenas a grandiosidade de Roma — da Roma augusta à 
Roma redesenhada por Sisto V — que orientava o ideal de cidade; olhava-se 
também para mais perto, para a capital da França (a grande rival da Inglaterra), 
cuja afirmação como potência europeia se espelhava num forte investimento 
artístico e urbanístico9.

Parentalia (1750), a biografia de Wren escrita pelo seu filho, é um dos 
raros documentos que, devendo embora ser entendido na sua intenção de 
elogio, permitem um acesso limitado aos projectos e pensamento de Wren. No 
capítulo dedicado às causas e consequências do incêndio, o autor traduz a visão 
das mentes mais esclarecidas da época (em particular, os membros da Royal 
Society) relativamente à reconstrução de Londres. Para esses, não se tratava 
apenas de uma questão de bom senso, isto é, de reconstruir em materiais mais 
resistentes ao fogo e traçar ruas mais espaçosas:

Some intelligent Persons went farther, and thought it highly requisite, the 
City in the Restoration should rise with that Beauty, by the Straightness and 
Regularity of Buildings, & Convenience for Commerce, by the well disposing 
of Streets and publick Places, and the Opening of Wharfs, &c. which the excel-
lent Situation, Wealth, and Grandeur of the Metropolis of England did justly 
deserve; in respect also of the Rank she bore with all other trading Cities of the 
World, of which tho’ she was before one of the richest in Estate & Dowry, yet 
unquestionably the least beautiful. Informe, ingens, cui lumen ademptum. (Wren, 
1750: p. 117)10

A dignificação urbanística da Londres da Restauração — a ambição de 
transformar o «monstro disforme e sem luz» numa capital moderna, orde-
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nada e polida — tem uma dimensão simultaneamente política e estética. Tal 
como outros seus contemporâneos, mas talvez mais do que eles, devido à sua 
prolongada estadia em França, Wren mostra-se ciente dessa ligação entre o 
político e o estético na configuração urbana. Num desabafo em privado, subli-
nha que deixar resvalar a cidade para a sua anterior barbárie seria uma vergo-
nha para a nação, no confronto com os seus vizinhos mais civilizados/urbanos:

It will be a Shame to the Nation, which will be thrown upon us by all our 
Politer Neighbours, that haveing the Opportunity in our hands of makeing This 
Place the most convenient City for Trade in the World, we should negligently 
let it slide into Its old Barbarity.11

Esta mesma convicção na capacidade de transformação do «[monstro] 
disforme e sem luz» numa urbe ordenada e bela pode também ser entendida, 
nos termos em que se lhe refere Sir Christopher Wren (em nome de «algumas 
pessoas inteligentes que iam mais longe»), como uma antecipação da utopia 
iluminista, pela forma como se explicita na defesa de um traçado ordenado, 
geométrico, regular — impondo, assim, a ordem sobre o caos, o racional sobre 
o irracional, ou, nos termos utilizados por Wren, a civilidade/urbanidade sobre 
a barbárie. Trata-se de uma beleza alcançada «pela linearidade e proporção 
dos edifícios e pela sua conveniência para o comércio, assim como por um 
bom planeamento das ruas e espaços públicos e abertura dos molhes, etc.»; 
uma beleza que num dos seus textos sobre arquitectura o próprio Wren define 
em termos científicos:

Projecto de Christopher Wren para a reconstrução da City de Londres depois do incêndio de 1666
© RIBA Library Drawings & Archives Collections
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There are two Causes of Beauty, natural and customary. Natural is from 
Geometry, consisting in Uniformity (that is Equality) and Proportion […]. Here 
lies the great Occasion of Errors; here is tried the Architect’s Judgment: but 
always the true Test is natural or geometrical Beauty. (Wren, 1750: p. 236-7)

As expectativas de todas estas «pessoas inteligentes» ficariam por 
concretizar. A preferência real pelo projecto de Wren não impediu que fos-
sem seguidos os procedimentos habituais, consultando em primeiro lugar o 
Parlamento. O debate, que teve lugar na Câmara dos Comuns em 27 e 28 de 
Setembro de 1667, foi inconclusivo, não se tendo alcançado um consenso sobre 
a forma de conciliar a necessidade de responder rapidamente à pressão da 
reconstrução com a necessidade de a regulamentar, e a questão acabou por ser 
secundarizada devido à situação de guerra com a Holanda que entretanto se 
desenrolava. Ou seja, a solução foi deixada nas mãos das autoridades da City e 
do Conselho Privado do Rei, uma situação delicada, pelas razões já apontadas 
(Cooper, 2003: p. 114-5).

A história da reconstrução de Londres é, assim, uma história de compro-
missos. Em Outubro de 1666 foi nomeada uma comissão para a reconstrução 
composta por seis homens, três representando o Conselho Privado do Rei 
— os arquitectos Christopher Wren, Hugh May e Roger Pratt — e três escolhi-
dos pelas autoridades da City: Robert Hooke (o já referido cientista e também 
autor de uma das propostas de reconstrução), Peter Mills e Edward Jerman. 
Ao longo dos dois meses seguintes reuniram-se regularmente, enquanto 
aumentava a pressão dos habitantes da City para dar início à reconstrução. 
Dos debates e negociação desta comissão resultou, no essencial, um conjunto 
de recomendações integradas nas duas leis que regulamentaram a reedificação 
da cidade, a primeira das quais foi promulgada em Fevereiro de 1667 — a 
prova final de que a reconstrução não seria orientada pela visão ambiciosa de 
uma nova urbe, moderna e planificada, mas pela de uma cidade rapidamente 
reconstruída, embora de acordo com regulamentos criteriosos no que diz res-
peito sobretudo à largura das vias e materiais de construção12.

Wren aceitou a impossibilidade de concretizar a sua visão, pondo de lado 
o arrojado projecto barroco. No cargo de Inspector-Geral das Obras Públicas, 
e coadjuvado por Robert Hooke, dedicou uma boa parte do resto da sua longa 
vida à reconstrução da City, de dezenas de igrejas e, em particular, da Catedral 
de S. Paulo — esta também resultado de um difícil compromisso. Como evitar 
que a cidade resvalasse «into its old barbarity», nas suas próprias palavras, 
quando se possuía tão poucos instrumentos para impor ao menos alguma 
ordem? Uma tarefa árdua, na qual Wren e Hooke foram indiscutivelmente 
inspirados pelas suas notáveis capacidades e conhecimentos científicos. Mas 
acima de tudo, e como comenta Julienne Hanson, o arquitecto ergueu o olhar 
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para a linha do horizonte da cidade, que Wren e a sua equipa redesenharam, 
com as torres das dezenas de igrejas e alguns notáveis edifícios civis cons-
truídos nas quatro décadas seguintes. Contrariando as muitas críticas que se 
fizeram sentir quer na altura, quer posteriormente, pela oportunidade perdida, 
e recorrendo a algumas gravuras do início do século XVIII, Hanson defende 
que Londres teria alcançado pela primeira vez uma face não apenas urbana no 
sentido de citadina, mas agora mais urbana, no sentido de civilizada, polida 
(«urban»/«urbane»; Hanson, 1989: p. 39).

III
A reconstrução da cidade de Lisboa após o terramoto de 1755 foi um 

processo muito diferente. Destaca-se desde logo o facto de não se ter verificado 
a apresentação de propostas urbanísticas a título individual, como aconteceu 
no caso de Londres. Como se sabe, o futuro Marquês de Pombal assumiu o 
controle de todo o processo: para além da extrema eficácia nas medidas de 
emergência, começou também desde logo a preparar o futuro da capital, tendo 
encarregado o engenheiro militar Manuel da Maia, o engenheiro-mor do 
reino, já então com perto de 80 anos, de estudar as respostas técnicas de curto 
e longo prazo para a situação de calamidade em que se vivia. À frente de uma 
equipa de engenheiros militares, Manuel da Maia elabora e apresenta num 
prazo curtíssimo um estudo da situação da capital que constitui a primeira das 
três partes da Dissertação sobre a Renovação da Cidade de Lisboa13. Neste notá-
vel documento — Rui Tavares chama-lhe uma meditação sobre cinco Lisboas 
alternativas (Tavares, 2005: p. 127) — Manuel da Maia apresenta, numa lin-
guagem sóbria e descritiva, cinco possíveis vias para a reedificação da capital.

As duas primeiras propostas possibilitariam um rápido início da recons-
trução, não descurando, embora, o aspecto mais cuidado e limpo da cidade 
(«ficando a cid.e mais formosa do q d’antes era, com boas entradas»), 
enquanto a terceira era já mais rigorosa relativamente à altura dos prédios e à 
largura das vias, prevenindo a possibilidade de futuras ocorrências. A quarta 
opção determinava a demolição de toda a área da cidade afectada pelo terra-
moto, com um aproveitamento eficiente dos destroços para aplainar os declives 
da zona e facilitar o escoamento de águas, prevenindo também as inundações 
da zona da Baixa. E, finalmente, a quinta opção consistia na proposta de cons-
trução de uma nova Lisboa numa área não afectada pelo sismo (entre Alcântara 
e Pedrouços), cuja principal vantagem seria a de permitir que os habitantes 
começassem imediatamente a reconstruir as suas casas, lojas e oficinas. Se nesta 
primeira parte Manuel da Maia pretende «apenas» descrever genericamente 
as opções que se lhe afiguram possíveis — «o q na imaginação embaraçada 
com hum tão raro caso me foi possivel resolver» — não deixa de ser aparente 
a preferência do engenheiro pela última opção. Os argumentos apresentados 
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são essencialmente de ordem prática — menor esforço, tempo e custo, e ter-
minam com um argumento imbatível na sua lógica, ao prever que a extensão 
da cidade de Lisboa para a zona de Belém seria de qualquer forma previsível: 
«e se depois de vencer m.tas dificuldad.es com grandissimo trabalho, dispen-
dio, e dilação de tempo, se hade procurar o asylo de Bellem, melhor parecia 
buscarse logo p.a mayor facilid.e satisfação do publico, e escuza de despeza» 
(Parte I, parágrafo 7). É tentador especular se Manuel da Maia, descrito por 
José-Augusto França como «um homem prático e de bom senso e um profis-
sional consciencioso e atento à ciência do seu tempo» (França, 1983: p. 78), 
não teria sentido essa atracção tão comum a arquitectos e urbanistas — de criar 
uma nova capital14. Porque, apesar da «cadência cartesiana» (Rossa, 2004: 
p. 25) do discurso, a Dissertação não deixa de trair a capacidade de imaginação 
do seu autor, nomeadamente quando afirma, na segunda parte, que, embora 
compreenda que a renovação de toda a capital é uma tarefa impossível, «esta 
minha imaginação nao impede q depois de vencida a reformação da cid.e baixa, 
se possa com melhor segurança empreender o q tanto se me dificulta» (Parte 
II, parágrafo 5). E se essa utopia fica por concretizar, inclusivamente em por-
menores que atestam o pensamento progressista do engenheiro — «Tambem 
não posso deixar de lembrar q no tal novo e real Palacio se poderá formar 
hua Biblioteca publica por evitar o justo reparo de a não haver na Corte de 
Portugal» (Parte I, parágrafo 14) —, Manuel da Maia não deixa de se aplicar 
afincadamente na implementação do plano aprovado, que resultou, pela mão 
dos arquitectos da sua equipa, na belíssima Baixa pombalina que conhecemos.

A opção adoptada foi, como se sabe, a quarta do elenco apresentado na 
Dissertação: a reconstrução sobre os escombros da cidade antiga. Uma equipa 
de engenheiros militares chefiada por Manuel da Maia, entre os quais se des-
taca Eugénio dos Santos, estudou e apresentou um conjunto de propostas e 
plantas para uma reconstrução completa de toda a zona da baixa, tendo depois 
também orientado a sua implementação.

Todo o processo de reconstrução da Lisboa pombalina está amplamente 
descrito e comentado desde o estudo pioneiro de José-Augusto França15. 
A cidade de Lisboa reergueu-se, moderna, racional, aberta aos novos ventos, 
projectando uma imagem que contrariava a ideia prevalecente na Europa de 
um país que, apesar da opulência evidenciada durante o reinado precedente, 
continuava a ser (visto como) pobre, atrasado e dominado pela Igreja e pela 
superstição16. Nas suas avenidas largas, grandes praças, construção anti-sísmica, 
homogeneidade estética, a renovada capital, com a emblemática (e significa-
tivamente renomeada) Praça do Comércio, é uma afirmação estética e ideoló-
gica clara, inscrevendo-se nas mais modernas correntes artísticas da Europa de 
Setecentos e projectando uma imagem — pela sua capital — de um país mais 
moderno e mais receptivo ao novo conhecimento científico e cultural.



93

IV
A comparação entre a reconstrução das cidades de Londres e de Lisboa 

levanta inevitavelmente a associação entre o exercício do poder governativo e a 
utopia da cidade ideal. Há uma assinalável concordância na interpretação das 
diferentes opções tomadas, apontando-se o despotismo de Pombal e o anti-
-absolutismo do regime inglês como motivos determinantes nas respectivas 
opções de reconstrução17.

A renovada cidade de Lisboa foi concebida e construída num regime 
autocrático; resultou da determinação de um político que não era um visioná-
rio, mas sim um governante inteligente e ambicioso, frequentemente descrito 
como um déspota esclarecido, e empenhado na modernização do país e na sua 
libertação do domínio ancestral da Igreja católica. É significativo, neste con-
texto, que Pombal tenha escolhido a quarta opção de reconstrução — a opção 
de «tábua rasa» — em vez da edificação de uma Nova Lisboa, noutro local, 
que mais claramente associaríamos aos desígnios da utopia — (um)a cidade 
ideal; e paradoxalmente, era também, como vimos, aquela que do ponto de 
vista prático e político poderia trazer mais vantagens, ao evitar os enormes 
problemas jurídicos de definição de propriedade nas zonas afectadas e nas que 
ainda teriam de ser demolidas para uma reconstrução reordenada.

O «déspota esclarecido» não optou, talvez, pela possibilidade de man-
dar erigir uma cidade completamente nova em parte porque a construção 
«ex tabula rasa» lhe terá permitido mais claramente atingir o seu objectivo, 
impondo topograficamente a imagem desejada. Terá assim sido mais eficaz 
esta opção no combate aos privilégios da nobreza e do clero. Repare-se que os 
receios de Manuel de Melo, expressos na convicção de que entre «os clamores 
dos donos dos edif.os extinctos, e outros diminutos de rendim.tos pela diminui-
ção dos inquilinos», iriam sobressair «os dos Morgados, Eccles.os e Irm.des que 
costumão ser m.to attendidos» (Parte I, 11.º parágrafo), acabaram por não se 
concretizar, pois as igrejas e conventos tiveram também de se submeter aos 
planos aprovados (Rossa, 2004: p. 30). Pombal impôs a sua vontade, fazendo 
valer o interesse público — identificado com a adopção de um plano especí-
fico de reconstrução — sobre os interesses privados; e se o decreto de 30 de 
Dezembro estabelece, razoavelmente, a proibição de construção enquanto o 
inventário das zonas destruídas não estivesse concluído e não fossem publica-
dos os planos de reconstrução que estavam a ser elaborados, decretos poste-
riores demonstram a vontade implacável de Pombal, ordenando a demolição 
de tudo o que tinha sido construído entretanto18. Mas, para além das óbvias 
demonstrações de força, convém lembrar, pela relevância que adquire a sua 
integração no texto da lei, o desígnio explicitado de fazer prevalecer o interesse 
público, como acontece no decreto de 12 de Junho de 1758, que acompanha 
os planos detalhados da reedificação da Baixa:
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[…] porque quero, que perfira [sic], como deve preferir, ao interesse particular das 
ditas nunciações a utilidade publica da regularidade, e formosura da Capital des-
tes Reinos em todas as Ruas, cujos edificios foram arruinados pelo Terramoto, e 
abrazados com os incendios, que a elle se seguirão; e naquellas, que se reduzirem 
a huma regular simetria.19 (ênfases meus)

Em completo contraste, a cidade que nasceu das cinzas de 1666 — irregu-
lar, compacta, angulosa, embora mais monumental e polida do que antes — foi 
o resultado de um aturado e difícil compromisso político e cultural, que os his-
toriadores britânicos tendem a explicar algo sucintamente como uma rejeição 
do absolutismo e do urbanismo barroco que lhe estava associado. É inegável, 
como vimos, que o limitado poder real de Carlos II não lhe permitia fazer valer 
a sua vontade, mas é importante destacar que a principal oposição não veio 
do Parlamento; foram os interesses económicos da City, expressos na pressão 
individual e corporativa de reconstruir rapidamente, para limitar perdas e 
prejuízos — para retomar o que hoje em dia poderíamos caracterizar como 
«business as usual» —, que constituíram o factor determinante nas escolhas 
do processo de reconstrução de Londres. Nas palavras de admiração de Peter 
Ackoyd pela forma como se retomou rapidamente a construção — «[t]he city, 
as always, reasserted itself along its ancient topographical lines» (Ackroyd, 
2001: p. 238) — exalta-se a liberdade individual e a resiliência de uma cidade 
dinâmica que se regenera quase organicamente, esquecendo-se questões tão 
prosaicas como, por exemplo, a salubridade, a qualidade do ar ou a segurança, 
fundamentais na vida de uma comunidade «civilizada».

Constata-se, de facto, uma assinalável convergência entre os historiadores 
britânicos, apresentando a opção tomada como a única viável, perante os inte-
resses económicos da City. Para além do já citado Peter Ackroyd, que, na sua 
monumental história da capital, opta por não dar qualquer relevo às propostas 
de reconstrução, considerando-as simplesmente inaceitáveis, pode citar-se 
Roy Porter, especialista na história moderna, o qual classifica essas propostas 
«utópicas e financeiramente inviáveis». A sua argumentação acentua a ver-
tente político-económica da questão, quando acrescenta que «[r]ebuilding 
districts holistically would have necessitated the dragooning of innumerable 
independent householders. Charles had lost his head for less. Not for the first 
time, neither Crown nor Corporation interfered with capital» (Porter, 2000: 
p. 110; meu ênfase). Para além da reveladora frase final, o sentido deste argu-
mento revela-se também no vocabulário utilizado: «dragoon» implica coac-
ção, força bruta — eventualmente exercida pelo exército, já que «dragoon», 
enquanto substantivo, designa também «soldado». Nesta perspectiva, por-
tanto, a utopia só se concretizaria pela força — seria o retorno ao absolutismo 
já entretanto derrotado («Carlos [I] tinha perdido a cabeça por menos»).
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No capítulo final do seu livro sobre a cidade ideal, Ruth Eaton relembra 
que a utopia pode assustar, à luz dos totalitarismos do século XX e das propos-
tas urbanísticas em muitos casos a eles associados, mas continua a defender 
a necessidade do pensamento utópico no planeamento urbanístico (Eaton, 
2001: p. 314). Imaginar e desejar um futuro melhor é uma das funções da 
utopia; desenhar esse(s) futuro(s) na planta da cidade é, ou pode ser, uma 
manifestação do impulso utópico.

Notas

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 Sobre esta matéria ver, entre outros, Roland Schaer et al. (ed.), Utopia: The Search for the Ideal 
Society in the Western World, Nova Iorque e Oxford, The New York Public Library/Oxford 
University Press, 2000, e Ruth Eaton, Ideal Cities. Utopianism and the (Un)Built Environment, 
Londres, Thames & Hudson, 2002.

2 A Royal Society foi formada por um grupo de «filósofos naturais», entre os quais Christopher 
Wren, que se reuniam informalmente desde 1660 para debater questões científicas. Em 1662 
foi-lhe conferida carta régia. O longo período da presidência de Isaac Newton (1703-27) incre-
mentou o seu já assinalável prestígio na Europa.

3 «Uma amálgama sombria e tosca de casas de madeira» (trad. minha). John Evelyn, The 
Character of England (1659), apud Cynthia Wall, 1998: p. 42. Evelyn demonstrou bastante cedo 
a sua preocupação com o estado deplorável da capital, nomeadamente chamando a atenção 
para a péssima qualidade do ar naquele que foi o primeiro estudo publicado sobre a poluição 
urbana: Fumifugium: or, The inconveniencie of the aer and smoak of London dissipated together 
with some remedies humbly proposed by J.E. esq. to His Sacred Majestie, and to the Parliament now 
assembled (1661).

4 Proclamation issued by King Charles II to prohibit the rebuilding of Houses after the great Fire of 
London, without conforming to the general Regulations therein premised (13 September 1666): 
<http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46787> (cons. em 16-12-2013).

5 «Rebuilding Act of February de 1667» e «Second Rebuilding Act of 1670», esta especifica-
mente sobre a reconstrução das igrejas.

6 A utilização do termo «cientista» pretende traduzir, de forma simplificada, o entendimento 
usual da expressão «natural philosopher», um estudioso cujo interesse pelas ciências e por 
conhecer o funcionamento do mundo natural motivam uma investigação nas mais diversas 
áreas das ciências — para além da astronomia e da matemática, já muito divulgadas, houve 
nesta altura avanços significativos na biologia e na medicina, por exemplo. A fundação da 
Royal Society, em 1662, foi fulcral para este florescimento científico em Inglaterra.

7 Para uma análise detalhada das diversas propostas, ver Julienne Hanson, «Order and Structure 
in Urban Design: The Plans for the Rebuilding of London after the Great Fire of 1666», 
Ekistics, vol. 56, 334-5, 1989, p. 22-42.

8 Leo Hollis, «Wren Reconstructed», <http://www.historytoday.com/leo-hollis/wren-recons-
tructed> (cons. em 4-7-2013).
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9 A remodelação da capital francesa tivera início anteriormente, mas em 1661, quando Luís XIV 
atinge a maioridade, dá-se início a um notável investimento arquitectónico e urbanístico em 
Paris e Versalhes. Em 1665, um ano antes do Grande Incêndio, Wren passou alguns meses na 
capital francesa, dedicando-se a um estudo aturado de toda a arquitectura, e em particular à 
remodelação do Louvre, onde Bernini se encontrava a trabalhar. Numa das raras cartas pessoais 
de Wren que chegaram até nós, o arquitecto explica como, apesar das suas tentativas, «o velho 
italiano, muito reservado» não lhe permitiu mais do que «uma espreitadela» aos planos para 
a remodelação do palácio. Cf. Wren, 1750, p. 106 (trad. minha).

10 A citação latina é um excerto da descrição de Polifemo, um ciclope, na Eneida, Livro III: «[Um 
monstro] a quem a luz fora roubada / […] horroroso, informe, enorme». Virgílio, Bucólicas, 
Geórgicas, Eneida, trad. Agostinho da Silva, Lisboa, Temas e Debates, 1997, p. 219.

11 Citado por Jay Merrick, numa recensão da obra de Lisa Jardine, On a Grander Scale. The 
Outstanding Career of Sir Christopher Wren (1999), em <http://www.independent.co.uk/
arts-entertainment/books/reviews/on-a-grander-scale-the-outstanding-career-of-sir-christo-
pher-wren-by-lisa-jardine-613098.html> (cons. em 1-7-2011).

12 O pormenorizado mapa da City elaborado por John Ogilby e William Morgan em 1677 — ou, 
seja, apenas dez anos após o início da reconstrução — ilustra claramente as opções tomadas. 
Cf. <http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/crace/l/007000000000002u00061000.html>.

13 A Dissertação de Manuel da Maia (Partes I, II e III, apresentadas respectivamente a 4 de 
Dezembro de 1755, 16 de Fevereiro e 19 de Abril de 1756) está inteiramente reproduzida em 
José-Augusto França, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, 3.ª ed., Lisboa, Bertrand Editora, 1987, 
p. 311-26. A mesma obra inclui o texto do Alvará de 12 de Maio de 1758, que define as obri-
gações e os direitos dos proprietários dos terrenos, e o texto do Plano definitivo para a zona a 
reconstruir, de 12 de Junho de 1758.

14 Tivesse sido essa a opção escolhida, comenta Rui Tavares, e «essa tradição [a tradição algo 
épica da refundação de um país por via de uma nova capital vinda da São Petersburgo de Pedro, 
o Grande] teria assim passado por uma Nova Lisboa antes de desembocar, de forma paradig-
mática, na Brasília de Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa e Óscar Niemeyer» (p. 127-8).

15 Para além da obra de José-Augusto França, ver, entre outros estudos, Walter Rossa, «Do Plano 
de 1755-1758 para a Baixa-Chiado», Monumentos, 21 Set. 2004, p. 22-43.

16 Ilustrando essa visão negativa do país, Kenneth Maxwell assinala que o escritor racionalista 
europeu de Setecentos recorria quase invariavelmente a Portugal para o estereótipo do atraso 
e da superstição. Cf. Maxwell, 1996: p. 17.

17 Por exemplo, John R. Mullin subintitulou o seu estudo da reconstrução da cidade «A Study in 
Despotic Planning», realçando a forma como os planos apresentados pela equipa de Manuel 
de Melo serviam o objectivo de Pombal de criar uma cidade que reflectisse novos valores. Cf. 
John R. Mullin (1992).

18 Para além do decreto de Fevereiro de 1756, José-Augusto França refere um bastante posterior, 
de 1760, que estabelece a demolição de um conjunto de edifícios de valor bastante considerá-
vel, por terem infringido a lei (França, 1987: p. 73-4).

19 Walter Rossa salienta a actualidade deste desígnio (Rossa, 2004: p. 30). Este decreto, como 
muitos outros, pode ser consultado na sua versão integral na obra Collecçao da Legislação 
Portugueza, desde a ultima compilação das ordenações, redegida pelo desembargador António 
Delgado da Silva. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa, na Typografia Maigrense, 1830 (p. 624), 
nesse incomparável recurso bibliográfico que é o Google Books.



97

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ackroyd, Peter, London: The Biography, Londres, Vintage, 2001.
Cooper, Michael, Robert Hooke and the Rebuilding of London, Stroud, Sutton Publishing, 2003.
Eaton, Ruth, Ideal Cities: Utopianism and the (Un)Built Environment, Londres, Thames and 

Hudson, 2001.
Evelyn, John, Fumifugium: or, The inconveniencie of the aer and smoak of London dissipated 

together with some remedies humbly proposed by J.E. esq. to His Sacred Majestie, and to the 
Parliament now assembled): <http://www.archive.org/stream/fumifugium00eveluoft/fumi-
fugium00eveluoft_djvu.txt> (cons. em 15-12-2013).

França, José-Augusto, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, 3.ª ed., Venda Nova, Bertrand Editora, 
1987.

Hanson, Julienne, «Order and Structure in Urban Design: The Plans for the Rebuilding of 
London after the Great Fire of 1666», Ekistics, vol. 56, 334-335, 1989, p. 22-42.

Hollis, Leo, «Wren Reconstructed», <http://www.historytoday.com/leo-hollis/wren-recons-
tructed> (cons. em 4-7-2013).

Kostof, Spiro, The City Shaped: Urban Patterns and Meanings through History, Londres, Thames 
& Hudson, 1991.

Maxwell, Kenneth, Marquês de Pombal, Paradoxo do Iluminismo, trad. António de Pádua 
Danesi, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996.

Mullin, John R., «The Reconstruction of Lisbon Following the Earthquake of 1755: A Study 
in Despotic Planning», Landscape Architecture & Regional Planning Faculty Publication Series, 
University of Massachussets-Amherst, Jan. 1992: <http://scholarworks.umass.edu/cgi/view-
content.cgi?article=1044&context=larp_faculty_pubs> (cons. em 19-12-2013).

Porter, Roy, London: A Social History, Londres, Penguin Books, 2000.
Rossa, Walter, «Do Plano de 1755-1758 para a Baixa-Chiado», Monumentos, n.º 21, Set. 2004, 

p. 22-43.
Tavares, Rui, O Pequeno Livro do Grande Terramoto, Lisboa, Tinta da China, 2009.
Wall, Cynthia, The Literary and Cultural Spaces of the Restoration, Londres/Cambridge, 

Cambridge UP, 1992.
Wren, Christopher, Parentalia: or, Memoirs of the family of the Wrens… chiefly of Sir Christopher 

Wren… Compiled, by his Son Christopher, now published by his Grandson, Stephen Wren, Esq., 
With the Care of Joseph Ames, Londres, T. Osborn and R. Dodsley, 1750:  <http://ia600402.
us.archive.org/4/items/cu31924015672920/cu31924015672920.pdf> (cons. em 12-12-2013).


