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Passeio em Lisboa | Field trip in Lisbon
Pelo velho Caminho das Peixeiras
No passado, este caminho era percorrido diariamente pelas peixeiras que vinham de
manhã cedo da Ribeira, a pé com as suas pesadas canastras, abastecer os fregueses da
"cidade nova" que viviam no planalto das Avenidas Novas. Não subiam pela avenida da
Liberdade nem pela Fontes Pereira de Melo, vinham pelo caminho mais curto e com
pendor mais suave. Este alinhamento correspondia a uma antiga saída da cidade medieval
que partia das Portas de Santo Antão (Cerca Fernandina), passava pela rua de São José,
rua de Santa Marta, largo do Andaluz em direcção ao largo de São Sebastião da Pedreira, e
daí se ligava com a estrada de Palhavã, estrada de Benfica e estrada de Sintra.
Vamos percorrer o segmento que vai de São Sebastião à rua de São José. Vamos sentir que
estamos a descer em direcção ao centro da cidade, mas caminhamos pelas traseiras da
cidade terciária (Eixo Central). A cota é mais baixa do que a Av. da Liberdade e estaremos
relativamente próximos da cota que teria no passado o velho Valverde. Vamos passar
num bairro anterior ao terramoto de 1755 (Passadiço) e subiremos até ao Torel. Segue-se
a Calçada da Pena com o seu singelo troço da Cerca Fernandina, a casa onde nasceu
Amália Rodrigues, a vila Joaquina e o convento da Encarnação. Passamos pelo largo do
Martim Moniz e vamos terminar na rua do Benformoso.

Seguramente teremos oportunidade de conversar sobre múltiplos assuntos que os locais
por onde vamos passar naturalmente suscitam, como por exemplo: Crescimento Urbano /
Pré-existências e Planeamento / Habitação / Conservação / Património / Memória e
Representações Literárias / Abandono / Reabilitação / Espaço Público / Renovação
Urbana / Alojamento local / Gentrificação Turística/

Along the old path of fishwives in Lisbon
Long ago, fishwives came daily, early in the morning from the Ribeira market, on foot with
their heavy baskets to supply "new city" customers in the Avenidas Novas plateau. They
didn’t climb Avenida da Liberdade or Fontes Pereira de Melo but rather choose the
shortest and less inclined route. It was an old medieval city exit that started in Portas de
Santo Antão (Fernandine wall), continuing through the streets of São José and Santa
Marta, Andaluz square heading to São Sebastião da Pedreira square, that further lead to
the roads of Palhavã, Benfica and Sintra.
The fieldtrip itinerary goes from São Sebastião to São José Street, down towards the city
center but parallel to the Central Axis. We will be lower than Av. da Liberdade, relatively
close to what the old Valverde quota would have been. We’ll see a neighborhood before
the earthquake of 1755 (Passadiço) and ascend to Torel. Calçada da Pena follows, with its
simple section of the Fernandina Wall, the house where the most popular Portuguese fado
singer Amália Rodrigues was born, the Joaquina village and the Encarnação convent.
Finally, we’ll arrive at Martim Moniz square and end at Benformoso Street.
During this walk we will surely have the opportunity to discuss many issues, such as:
Urban Growth / Pre-existences and Planning / Housing / Conservation / Heritage /
Literary Representations / Decay and rehabilitation / Public Space / Urban Renewal /
Local accommodations / Tourism Gentrification /

Trajecto | Route
— Igreja de São Sebastião da Pedreira
— Rua de São Sebastião da Pedreira
— Largo do Andaluz
— Rua de Santa Marta
— Rua de São José
— Calçada do Lavra
— Jardim do Torel (foto de grupo | group photo)
— Rua Câmara Pestana
— Calçada de Santana
— Travessa Pena
— Rua Joaquina
— Calçada Nova do Colégio
— Rua do Convento da Encarnação
— Rua Arco da Graça
— Rua José António Serrano
— Praça Martim Moniz
— Rua do Benformoso

— Largo do Intendente Pina Manique

•Duração | Time: 18:00-21:00 | 6pm - 9pm
• O passeio termina no Largo do Intendente Pina Manique, pelas 21:00, com uma segunda
foto de grupo. O jantar é livre. Há boas opções na rua do Benformoso. | The tour ends at
Largo do Intendente Pina Manique, at 9:00 p.m. with a group photo. If you choose to have
dinner afterwards, there are good options on Benformoso Street.
•Local de partida | Meeting point: Av. António Augusto de Aguiar 29, 1050-251 Lisboa
(loja Decathlon)
•Como chegar | Transportation: Metro Parque ou São Sebastião
•Participantes | Participants: max. 30
•Grau de dificuldade | Level: Baixo | Easy

