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Nota à edição:

O corpo de texto da presente dissertação encontra-se escrito em português, obedecendo ao novo 
Acordo Ortográfico.
Todas as citações seleccionadas para a presente dissertação encontram-se nas suas respectivas 
línguas originais, de modo a que seja mantido o rigor de cada expressão.
Algumas das imagens utilizadas, foram editadas.
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RESUMO

Um projeto para um Hotel na margem do rio Douro, na base da escarpa da Serra do Pilar 
em Vila Nova de Gaia. Privilegiado na sua localização, surge na transformação de um edificado 
industrial (atualmente em ruína) e do seu terreno abandonados à mercê do tempo, entregues ao 
esquecimento.

A dissertação explora inicialmente a análise dos contextos que levaram ao seu estado 
atual e definiram a estratégia de intervenção deste lugar. Navega-se na interpretação do diálogo 
do rio Douro e as duas realidades que o conformam, Gaia e Porto. Fruto do entendimento das 
circunstâncias que levaram à descaracterização da função original deste local, retoma-se a premis-
sa inicial do rio como meio de circulação entre margens para se desenvolver uma proposta que 
enquadre estes dois enredos. 

Esta investigação foca, também, uma intervenção num local singular que testa uma trans-
formação sobre e sob aquilo que a ruína sugere como parte integrante da proposta. Cultiva o 
diálogo e estabelece novas relações entre a pré-existência deixada pelo o tempo e o novo limite 
que este projeto propõe. Procura-se, portanto, uma resposta à expectativa em torno deste antigo 
edificado, capaz de o transportar para a contemporaneidade. 

A proposta centra-se, assim, numa intervenção que reúne estes materiais e desdobra a 
ligação entre as duas margens juntamente com a relação em torno da ruína e o novo programa, o 
hotel a que o rio dá sentido e nome – Douro Sentido.
 

Palavras-Chave: Memória, Paisagem, Reabilitação, Rio Douro, Vila Nova de Gaia, Turismo, Ho-
tel, Viagem

Porto, 2017
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ABSTRACT

A project for a Hotel on the shore of  Douro River, at the base of  the Serra do Pilar escarp-
ment in Vila Nova de Gaia. Gifted in its location, it urges from the transformation of  an industrial 
building (currently in ruin) and of  its land abandoned to the mercy of  the time, forgotten.

The dissertation initially explores the analysis of  the contexts that led to its current state 
and defined the intervention strategy of  this place. One navigates in the interpretation of  the 
dialogue of  the Douro River and the two realities that conform it, Gaia and Porto. As a result of  the 
understanding of  the circumstances that led to the decharacterization of  the original function of  
this place, the initial premise of  the river as a means of  circulation between shores is resumed in 
order to develop a proposal that fits these two entanglements.

This investigation also focuses on an intervention in a unique place that tests a transfor-
mation on and under what the ruin suggests as an integral part of  the proposal. It cultivates the 
dialogue and establishes new relations between the pre-existence left by time and the new limit 
that this project proposes. Therefore, a response is sought to the expectation around this old 
building, capable of  transporting it to contemporaneity.

Thus, the proposal focuses on an intervention that brings together these materials and 
unfolds the connection between the two shores along with the relationship around the ruin and 
the new program, the hotel to which the river gives meaning and name - Douro Sentido.

Key words: Memory, Landscape, Reabilitation, Rio Douro, Vila Nova de Gaia, Turism, Hotel, Jour-
ney.

Porto, 2017
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PORTO SENTIDO: Douro Sentido
Rui Veloso

“Quem vem e atravessa o rio 

Junto à serra do Pilar 
vê um velho casario 
que se estende até ao mar

(…)

E esse teu ar grave e sério 
num rosto de cantaria 
que nos oculta o mistério 
dessa luz bela e sombria 
 
Ver-te assim abandonado 
nesse timbre pardacento 
nesse teu jeito fechado 
de quem mói um sentimento 
 
E é sempre a primeira vez 
em cada regresso a casa
(…)”

Douro sentido, um hotel que se ergue sobre o rio, e onde funda o seu conceito. Tal como a 
música de Rui Veloso, apaixonados pelo local, recriamos o espaço e o ambiente que este já teve. 
Correndo no sentido do rio, e aproveitando a sua função para carácter privado do novo espaço. 

Sentir o rio Douro,
E viajar no seu sentido, pelas suas belas paisagens.
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 A cidade do Porto é conhecida como a capital do Norte, uma das cidades mais importan-

tes do país. Ao longo dos anos, a cidade tem-se revelado cada vez mais importante como ponto 

de interesse turístico, tendo aumentado gradualmente o seu número de visitantes estrangeiros. O 

Porto distingue-se pela sua cultura, património e gastronomia. São milhares os que procuram a 

cidade pelo famoso “vinho do Porto” ou pela conhecida “francesinha”, típica da região. Outros 

vêm atrás das belas paisagens, tal como o pano de fundo do cais da Ribeira, com as suas carac-

terísticas casas de cores variadas, ou mesmo a foz do Douro, onde se dá o encontro entre rio e 

mar. São inúmeras as razões pelas quais os turistas procuram a cidade, e desde que esta foi eleita 

“melhor destino Europeu”, em 2014, 2015 e novamente em 2017, a procura tem-se acentuado. 

Todos os anos se batem recordes e se superam os números dos anos anteriores. A cada ano que 

passa há uma vontade maior de conhecer esta cidade de encantos, tanto na Europa como no resto 

do mundo, levando à necessidade de criar mais e melhores espaços hoteleiros capazes de receber 

todos os turistas que por aqui querem passar. 

 A minha tese de dissertação nasce da vontade de querer contribuir para o crescimento 

do turismo na cidade do Porto, criando um hotel especial e singular, ao qual os hóspedes acedem 

mediante uma travessia sobre o rio de barco.

 Em função desta motivação escolhi um terreno em Vila Nova de Gaia, junto ao Rio 

Douro, na freguesia de Santa Marinha, na Rua Cabo Simão, entre a Ponte D. Luís e a Ponte do 

Infante. O terreno contém algumas ruínas, um edifício degradado em ruína parcial e um cais de 

acostagem, o cais de S. Nicolau. A escolha do terreno prende-se com o facto deste conter um 

cais, que servirá como ponto de chegada dos hóspedes. O projeto do Hotel obedece a uma lógica 

que tem em conta as potencialidades do lugar e das dependências deixadas outrora, criando um 

elemento de ligação com o Rio e a união das duas margens visual e idealmente. Os clientes do 

hotel, para além de contemplarem as belas vistas do rio, com o pano de fundo da cidade do Porto, 

poderão assim “pisar” o Douro ao realizarem uma viagem de barco que liga o Porto a Vila Nova 

de Gaia, numa experiência única para o turismo na cidade. 

 O objetivo da tese de Dissertação é, assim, implementar um projeto de uma unidade 

hoteleira, de 4 estrelas, na zona ribeirinha da cidade de Vila Nova de Gaia, realizando estudos do 

local e questionando o melhor modo de intervir.

 Até ao século XX, o rio Douro era o principal suporte e gerador de construção da cida-

de e da sua relação com a região e com o mundo. Ao longo da história, o rio e as suas margens 

passaram por várias fases, das velhas muralhas medievais até aos últimos investimentos que resul-

taram do impulso do desenvolvimento industrial e portuário oitocentista. Os séculos XV e XVI 

foram tempos prósperos, pois as descobertas permitiram uma troca de produtos entre o Porto e 

INTRODUÇÃO
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o mundo. No século XVIII funde-se a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, numa época em 

que a cidade do Porto desempenha um papel central no comércio do vinho do Porto. Do século 

XIX permanece a marca das grandes obras, como as pontes permanentes, a chegada do caminho-

-de-ferro e a artificialização das margens para a acostagem de navios. É nesse tempo, também, 

que se constroem fábricas, armazéns, e que os rabelos sobem e descem o Douro. Com a chegada 

do novo Porto em Leixões, tudo muda e dá-se uma nova direção à função do Rio. O Douro foi 

domesticado pela sequência de grandes barragens e pela chegada do turismo, deixando de ser uma 

passagem exponencial para o comércio. Álvaro Domingues reconhece essa mudança ao falar das 

“Margens de cidade pós-industrial reciclando o passado e atualizando uma nova condição urbana que evolui com 

outras relações e outros modos de fazer cidade e conectar pessoas e territórios.”1 Assim, os edifícios passam a 

ser utilizados para a cultura, restauração, hotelaria, condomínios e residências com ótimas vistas. 

A vocação do rio deixa de ser o transporte e o trabalho, e passa a ser o lazer e o lado mais aprazível 

das duas cidades.

 Hoje, o rio Douro continua a ser de capital importância para as cidades do Porto e Vila 

Nova de Gaia. A valência turística do rio e das suas margens superou a comercial, daí que o ter-

reno escolhido se insira numa lógica de valorização turística e patrimonial. De facto, pelo local já 

passaram diferentes fábricas e armazéns, que neste momento estão reduzidos a ruínas à espera 

de uma nova função. Ora, a transformação do local passa por reabilitar o edifício existente, par-

cialmente em ruínas, e utilizar os limites deixados por antigos edifícios como limites dos novos, 

criando sempre uma estreita ligação entre o passado e o presente, numa lógica de preservação da 

imagem e do traçado local.

 O projeto pretende enquadrar-se no local e valorizá-lo, criando uma referência para a 

Serra do Pilar e impulsionando a cidade de Vila Nova de Gaia. O novo Hotel potenciará a união 

das duas margens do rio, reportando a importância de Vila Nova de Gaia como cidade histórica. 

Esta união será concretizada através das vivências que se proporcionarão aos hóspedes: por um 

lado, a travessia em barco rabelo, da Ribeira até à entrada do Hotel, unindo o Porto à margem 

oposta, envolverá imediatamente os hóspedes na atmosfera ribeirinha, tradicional e castiça; por 

outro lado, essa viagem terá em si mesma a valência simbólica do estabelecimento de uma ponte 

afetiva entre as duas margens, porquanto o barco rabelo se oferece em veículo de apreciação ora 

de uma, ora de outra; por fim, o apelo visual será também determinante, pois a vista do Hotel e 

da margem de Gaia será apelativa para quem está na margem do Porto, da mesma forma que o 

Hotel proporcionará vistas privilegiadas sobre a Ribeira e as várias pontes do Douro.

 A presente dissertação desenvolve-se, pois, em quatro partes: na primeira parte, apre-

1 DOMINGUES, Álvaro, O Porto e rio Douro: a construção de uma nova relação, p.2

I. INTRODUÇÃO
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senta-se uma pesquisa histórica, com os estudos do local e a evolução temporal do rio e do seu 

impacto nas respetivas margens. Numa segunda parte, procede-se ao enquadramento do turismo 

no Porto, numa abordagem baseada nas estatísticas dos últimos anos, fornecidas pela Associação 

de Hotelaria de Portugal, pelo Instituto do Turismo de Portugal e pelo Instituto Nacional de Esta-

tística. Posteriormente, o terceiro corpo do trabalho constará de uma reflexão crítica sobre o que 

é a reabilitação e a sua história, e duma análise urbana da cidade e da sua relação com o terreno e 

com o rio. Esta abordagem parte de uma pesquisa histórica sobre “construir no construído”, para 

se tentar perceber as potencialidades da reabilitação e o modo como a “nova arquitetura” pode 

transformar o antigo, dando-lhe novas possibilidades de leitura e função, numa aplicação concreta 

que incidirá sobre o edifício existente no local. Refletir-se-á ainda sobre a cidade de Vila Nova de 

Gaia, tentando compreender a evolução do espaço inserido no terreno onde vai ser projetado o 

hotel, a sua relação com o rio e a importância deste no que foi e no que será aquele espaço, po-

tenciando o cais de acostagem. No final do capítulo, proceder-se-á a um levantamento rigoroso 

do terreno atual, bem como à análise e interpretação da preexistência. Por último, a quarta parte 

constituirá a proposta de intervenção, ou seja, o projeto arquitetónico aqui em causa. Assim, e 

tendo em consideração todo o material teórico produzido, passar-se-á à abordagem prática con-

creta, o projeto de arquitetura, incidindo sobre a prática de reabilitação, delinear e projetar um 

hotel na cidade de Vila Nova de Gaia, para potenciar o turismo do Porto e do Norte, culminando 

numa proposta que obedeça a todas as condicionantes e contrariedades e crie uma mais-valia para 

a cidade, para o turismo e para a arquitetura.
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“Um rio não é apenas um acidente natural. É sobretudo um fenómeno de cultura, uma história. Porque os rios 
escrevem nas margens um diálogo antigo e permanente com os homens.”2 

2  PEREIRA, Gaspar Martins; BARROS, Amândio Morais – Memória do Rio, para uma história de navegação 
no Douro, Porto, Editora Afrontamento, 1984, p.9

1.  A EVOLUÇÃO QUE DESAGUA NO DOURO
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1º CAPITULO |A Evolução que desagua no Douro

01. O Douro e as suas margens
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Waterfronts - Cidades frente de água

 “(...) a água foi limite e abertura, foi porta mais do que janela. Nos limites desenharam-se as portas, 

assinalou-se e defendeu-se o dentro: fortalezas, grandes igrejas ou pequenas capelas, torres da marca, faróis. As 

cidades buscaram o interior por medo e implantaram-se junto dos rios para facilmente atingirem a foz, o fora.”3

 No âmbito da investigação para esta dissertação foi fundamental perceber o contexto 

territorial urbano e a sua relação marcada pela presença do rio Douro. Este capítulo propõe ex-

plorar a temática das cidades de frente rio, ou mar, chamadas de frente de água, “Waterfronts”4, 

mais precisamente as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

 A relação das cidades com a água tornou-se num tema recorrente na história da constru-

ção das cidades e da arquitetura. As frentes de água, concebidas como estruturas urbanas e espa-

ços simbólicos da identidade urbana coletiva, refletem as transformações das próprias cidades e a 

teia de relações que estas lhe conferem e a que dão sentido.

 Num contexto urbano em que as suas fronteiras se limitam por uma superfície de água 

(mar, rio, lago, etc), estamos perante uma área urbana designada de frente de água. Estas áreas são 

normalmente muito procuradas para diversas funções e atividades, que lhes conferem ao longo 

dos tempos várias dinâmicas. As cidades de frente de água constituem um limite físico entre o es-

paço terrestre e o espaço aquático. O limite, para Kevin Lynch constitui um dos cinco elementos 

de leitura da imagem urbana, acompanhado por vias, bairros, cruzamentos e pontos marcantes 

(“os limites são os elementos lineares não usados nem considerados pelos habitantes como vias. São as fronteiras 

entre duas partes, interrupções lineares na continuidade, costas marítimas ou fluviais...”)5 Nesta perspetiva, os 

limites nas cidades são fronteiras entre áreas de espécies diferentes, terra e água.

 Ao longo da história, as Waterfronts, ocupadas pela logística portuária ou ferroviária, pelos 

sistemas rodoviários, por indústrias, ou pelos muros de defesa, funcionaram como interfaces nuns 

casos e barreiras limitadoras noutros. Por exemplo, as atividades portuárias que se apropriam dos 

espaços costeiros e ribeirinhos fragmentam a continuidade urbana, mas fomentam a criação de 

laços com o exterior, através da circulação de pessoas, bens e mentalidades, uma vez que se lhes 

atribuem características direcionais: “(...) E, no entanto, as frentes de água urbanas – as frentes ribeirinhas, 

como geralmente consideramos – são os paradigmas das cidades de água, entendidas como cidades históricas (…) 

3  COSTA, Alexandre Alves, Habilidade própria e Mistérios de Arquitectura : junto da água, com as pedras e no 
labirinto das cidades, in COSTA, Alexandre Alves; FERNANDES, José Manuel, Portugal do mar, das pedras, da cidade 
= of  sea, stones and cities, Lisboa, editora M.C., (trad. Reginald Brown e Margarida S. Cunha), 1996, p. 20

4  A título de exemplo a organização waterfrontexpo, promove anualmente uma exposição que trata esta 
temática à escala global, tendo ocorrido em 2007, em Lisboa, a segunda exposição do género. (www.waterfron-
texpo.com) e em 2010 em Londres a Future City Forum + WaterfrontExpo 2010 (www.futurecityforum,com)

5 LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade, Lisboa, edições 70, (trad. por Maria Cristina Tavares Afonso), 
1997, p.58
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cuja frente urbana, marítima ou fluvial, assume um papel emblemático na estreita articulação entre terra e água.”6 

A frente de água está intimamente relacionada com o meio aquático onde se insere, tanto em ter-

mos físicos como de vivência urbana, tendo um especial impacto no espaço territorial das cidades. 

As waterfronts estão inseridas num contexto que limita e ao mesmo tempo conecta o espaço do 

homem e o da natureza, numa área de forte caráter identitário.

 Ao longo da história da humanidade, as civilizações mantiveram um forte e estreito 

relacionamento com a água. A dependência biológica foi uma das suas grandes causas, pois os 

homens e os restantes seres vivos precisam de água para sobreviver, o que faz com que desde 

muito cedo os seres humanos sentissem necessidade de procurar locais perto da água. A água, 

mais precisamente o rio, eram considerados eixos direcionais de mobilidade desde as civilizações 

ancestrais, utilizados pela navegação entre diferentes locais. A navegação, por si só, foi o modo 

privilegiado de transporte de alimentos, de matérias-primas e de pessoas, permitindo descobrir e 

conquistar novas terras. 

 O ordenamento costeiro, marítimo e fluvial das cidades tem sido condicionado ao longo 

dos anos por diferentes fatores. No caso das cidades fluviais isto é bastante visível, porque, nor-

malmente, a ocupação das suas margens não evolui de igual forma em termos de crescimento da 

ocupação, condicionado por problemas geográficos e/ou políticos, como é visível no estudo do 

rio Douro.

 Ao longo dos tempos, os grandes rios marcaram muito a paisagem das cidades, foram 

determinantes na leitura da composição urbana e estruturaram o desenho e a sua morfologia, 

sendo um tema importante na história do urbanismo e da arquitetura. Nas cidades de frente de 

água, o aglomerado desenha-se a partir do cais, na maior parte das vezes de forma radial, e a sua 

frente de água condiciona a dimensão física e morfológica do centro urbano onde se insere.

 As cidades formaram-se pela necessidade de os povos sedentários procurarem lugares 

com características diversificadas e ao mesmo tempo abrangentes. Estes povos povoavam locais 

de encontro e união, e sítios que promovessem a defesa e refúgio contra o inimigo.7 Encontravam 

estas características perto do rio, aliadas ao facto de o ser humano necessitar de água para sobre-

viver e, nesta fase, para se locomover entre grandes distâncias ribeirinhas. Os rios eram espaços 

variáveis, pois, por vezes, tinham caráter de barreiras defensivas, outras vezes eram elementos de 

ligação entre margens, onde se facilitavam as trocas mercantis e os relacionamentos entre povoa-

ções. Nos primórdios das civilizações, as margens dos rios foram na sua generalidade enseadas de 

6  FERREIRA, Vitor Matias, Cidades de água, mar urbano… impressões de viagens, Sociologia Problemas e 
Práticas N.º 26, 1998, p.182

7  PIRENNE, Henri, As Cidades da Idade Média – ensaio de histórica económica e social, Lisboa, Publicações 
Europa-América – Coleção Saber, (3º edição), (trad. Carlos Montenegro Miguel), 1973, p. 38
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abrigo a embarcações. Normalmente eram pontos de acostagem ou de travessia segura entre as 

margens. Em terra firme, junto a esses cais, erguiam-se armazéns, feitorias, estaleiros de constru-

ção de barcos e praças mercantis (”a cidade que pulsava ao ritmo das trocas, afirmava a sua condição mer-

cantil”).8 E era esta condição mercantil que aproximava cada vez mais a cidade da água. As margens 

eram moldadas de acordo com a geografia do local e as suas atividades humanas. Foi deste modo 

que as praias fluviais se tornaram edifícios e muralhas.

 A frente de água é um local que possui uma “simbologia identitária”9 que está intimamen-

te relacionada com a capacidade que os homens tiveram de desenvolver e transformar económica 

e socialmente as povoações ribeirinhas, aproveitando o recurso natural nas variadas vertentes: 

navegação, projeção mercantil ou defesa militar. Para além disto, a frente de água garante às suas 

gentes experiências diferentes de vida. A maneira como a cidade se relaciona com o rio provoca 

uma grande variedade de sentimentos e emoções, que ficam retidos nas memórias ligadas às águas 

do estuário que, alternadamente, violentas ou tranquilas, contam imensas histórias da ligação com 

o aglomerado urbano.

 Com a chegada da Revolução Industrial e do progresso nos transportes, aliada à expansão 

das redes de relacionamento internacional, geraram-se novas dinâmicas urbanas, proporcionan-

do alterações na configuração territorial das cidades. Os armazéns multiplicam-se e aumentam, 

servindo de suporte às atividades mercantis, relacionadas com as indústrias transformadoras e as 

ferrovias. As embarcações ficam cada vez maiores, adequadas ao tráfego comercial numa escala 

global, trazem e levam mercadorias, sendo simultaneamente o meio de transporte privilegiado para 

as pessoas percorrerem distâncias intercontinentais. Destroem-se as velhas muralhas e erguem-se 

novos edifícios por cima destas, evidenciando que as cidades estão a aumentar. Multiplicam-se as 

pontes, já que o atravessamento entre margens deixou de ser feito por intermédio de embarcações. 

Nesta fase, assiste-se em diversas cidades à relocalização de algumas das principais estruturas, pela 

falta de espaço e articulação com as novas redes de transporte, nomeadamente das instalações 

portuárias (“O mito da regeneração que impregna todo o simbolismo aquático, corresponde, de 

facto, a uma vontade de refundação e de afirmação da nova condição urbana”)10. Os novos portos 

concentram a indústria pesada, siderurgias, unidades de base de produção e armazenamento ener-

gético, petroquímicas, termoelétricas, estaleiros navais e grandes estruturas logísticas.

 Com as sucessivas mudanças nas cidades a ocupação das margens transforma-se, consoli-

8  PORTAS, Nuno, Cidades e Frentes de Água / Cities And Waterfronts, Porto, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 1998, p.7

9  FERREIRA, Vitor Matias, 1998, Op.Cit, p.161 
10  APL, Administração do Porto de Lisboa, Água, cidades e frentes de água cities & waterfronts, 
Porto, Parque Expo ’98, editora SA, Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
1998, p. 10



26

05.Fotografia aérea da cidade do Porto : 1939-1940 : fiada 19, n.º 405

1º CAPITULO |A Evolução que desagua no Douro



27

da-se uma malha urbana mais compacta no centro e uma ocupação dispersa nas áreas da periferia, 

com edificações de maior dimensão. Assim, o modelo económico do início do século XX reflete 

as frentes de água assentes na racionalização de recursos. Este modelo “aumentou dramaticamente a 

mobilidade. Alargaram-se os mercados. Emergiram novos espaços económicos. Esbateram-se fronteiras políticas e 

comerciais. Tornou-se mais complexa a forma de organização da economia. Alargaram-se os contornos das redes 

de relacionamento pela força da base demográfica ou pela generalização de novos consumos de massa e modos de 

vida (…)”11, o que fomenta uma tendência de segmentação e zonamento do espaço urbano para 

que se consiga viver em sociedade, para que a cidade se mantenha organizada apesar de todas as 

mudanças que prevê.

 Nos anos sessenta do século XX, as cidades enfrentam uma grave crise de identidade 

marcada pela subordinação do setor terciário que invade toda a estrutura urbana consolidada, 

extinguindo a habitação. A crescente concentração económica e o aumento do custo habitacional 

afastam o tecido social dos grandes centros, que investem agora na periferia.

 Na década de setenta, último terço do século XX, emerge um novo modelo neoliberal 

que favorece a criação de um sistema globalizado. Esta conjuntura trouxe grandes reflexos na 

relação das cidades com as suas frentes de água, dando-se a desindustrialização dos perímetros 

urbanos centrais, o que levou a grandes vazios urbanos e à obsolência funcional de vários edifícios 

e conjuntos urbanos.

 Em finais do séc. XX, abrem-se novas portas à transformação urbanística para os vazios 

urbanos, surgindo um interesse das populações nas frentes de água, que passam a ser encaradas 

com interesse para estratégias e afirmação das cidades, pelas suas potencialidades de vivência 

humana e paisagística. Surgem lugares de repouso, recreio, lazer, que contribuíram para qualificar 

várias áreas urbanas. Surge uma tentativa de reafirmação da “urbanidade”, apostando nos pro-

cessos de “retorno à cidade”, apoiados por políticas da renovação e reabilitação urbana que se 

propõem inverter as tendências de abandono e decadência dos centros das cidades. Estes proces-

sos de transformação e de renovação urbana estão condicionados pelas características físicas de 

cada território, como refere Roquer: “(...) deu lugar a duas consequências totalmente distintas: Por um lado, 

significou uma forte revalorização destes espaços, mas ao mesmo tempo produzem-se importantes incompatibilidades 

de diversos usos, de maneira que a recuperação e revalorização destes espaços resultam, com frequência, em tarefas 

difíceis e dispendiosas.”12. Estas circunstâncias provocam modelos muito diversificados de interven-

ção, assentes em atividades lúdicas e requalificação de espaços. No geral, o passeio marítimo ou 

fluvial é um espaço público de apropriação coletiva, tornando-se um elemento dinamizador do 

11  PORTAS, Nuno, 1998, Ob, Cit, p.10

12  S. ROQUER, II Jornadas de Geografia Urbana: recuperação de centros históricos: utopia, negócio e necessidade 
social, Alicante, Universidad de Alicante-AGE, 1996, p.319 
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domínio público aquático e terrestre: “salta à vista a importância que nas cidades da época pré-industrial, 

assumiam os cursos de água, bem assim como orlas costeiras situadas junto aos mares, rios, lagos ou lagoas; (...) 

como eram vividas, sentidas e intensamente utilizadas. Ricas em atividade, inundadas de gente e de barcos, numa 

palavra: eram cheias de vida”.13 

 Tanto a cidade do Porto, como Vila Nova de Gaia eram cidades assim, “cheias de vida”, 

com muita azáfama de barcos, gentes e atividade mercantil. Estas cidades assumiram o rio durante 

muitos anos como a principal fonte de rendimento e era nele que a vida da cidade de filtrava.

 O rio Douro encaixa-se entre duas vertentes muito idênticas em ambas as margens, 

sendo que os maiores declives coincidem com as áreas históricas das duas cidades. As frentes 

ribeirinhas dos núcleos históricos do Porto e Vila Nova de Gaia têm um sistema urbano bem 

estruturado e organizado que foi sendo criado ao longo dos anos, quer pelo tráfego fluvial e 

cais de acostagem, quer pela criação de pontes que ligam as duas margens. Estas trouxeram um 

crescimento muito relevante às cidades, o que é demonstrado através da cartografia antiga, mais 

evidenciado em Vila Nova de Gaia, por ser a cidade menos desenvolvida até a data.

 Neste caso de estudo existe uma dualidade conceptual entre a morfologia dos centros 

históricos e as frentes de água, pois as duas cidades tendem a criar bonitas paisagens e cenários 

propícios de atração a atividades relacionadas com o turismo. O motivo mais importante para este 

facto deve-se ao abandono das antigas estruturas portuárias e industriais das cidades, por novos 

usos (neste caso transferidas para o porto de Leixões). 

 Na cidade de Vila Nova de Gaia, o polo de atração continua a ser os armazéns de vinho 

do Porto. Na margem oposta, é a Praça da Ribeira que concentra em si os maiores movimentos 

turísticos e de lazer. Na zona ribeirinha de Gaia subsiste ainda o espaço do Entreposto, que ajuda 

a preservar a identidade do lugar e a potenciar uma área ainda associada ao vinho do Porto, mas 

com uma nova dimensão comercial e turística.

13  BRUTTOMESSO, Rino, O Rio e a Cidade: Zonas Ribeirinhas, in Estuarium, Ano II, n. º9 AML, Lisboa 
2004, p.5 a 8
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 Rio Douro: o último dos três rios peninsulares a “acordar”. Este rio nasceu nas alturas 

de Urbión, nos montes Ibéricos, e desceu até à foz, adaptando-se às características dos terrenos 

que atravessava.14 Junto ao mar, o rio Douro encontra-se no meio de uma colina, ladeado por duas 

importantes cidades, o Porto e Vila Nova de Gaia. A história destas cidades é indissociável da sua 

presença, tanto pela origem, como pela geografia ou mesmo pela função. O rio é parte integrante 

de tudo o que aconteceu nas duas cidades, tendo reiteradamente sido palco de grandezas e misé-

rias. Ao longo do seu “percurso” foi acrescentando beleza e dignidade às suas margens.15

 O Douro é um importante agente modelador do relevo, e ainda um elemento caracteri-

zador da paisagem, da vida do homem e das suas preocupações. O rio compreende a instalação 

da própria cidade, sendo certo que inicialmente era visto como elemento defensivo, na medida 

em que criava uma barreira física na circulação. Mais tarde, ligado ao desenvolvimento económico 

regional, através das relações comerciais, é visto como um veículo de comunicação entre povos e 

culturas, mais recentemente aproveitado para potencialidades turísticas: “... o Douro é finalmente um 

rio “económico” por ser navegável e histórico, porque se tornou testemunha presencial das invasões romanas que o 

atravessaram pela primeira vez em 137 a.C., e de idênticas travessias no tempo das invasões bárbaras (lutas entre 

Suevos e Visigóticos) e árabes (Almançor e outros), até aos franceses da época moderna lembrados nas alminhas da 

ponte, para já não falar do que presenciou durante as lutas liberais, tanto dum lado como doutro das suas margens. 

É assim que o Douro se torna Rio-Mãe para duas das maiores e mais gloriosas cidades de Portugal. Um rio de 

margens com destinos paralelos.”16 

 O exponente crescimento urbano mantém uma estreita relação para com as redes de co-

municações externas, embora, a esse nível, a realidade de hoje mantenha pouca semelhança com 

a de outrora. Isto porque, efetivamente, essas redes reduziam-se a caminhos de água que levavam 

a que as grandes cidades se desenvolvessem, de forma comum, junto a rios, ao mar ou respetiva 

confluência. Desta dinâmica não se excetuava o Rio Douro, que desenvolveu uma estrutura por-

tuária junto da sua foz, fazendo emergir as margens Porto e Vila Nova de Gaia, que ganharam 

importância num momento anterior à nação a que dão nome, através dos topónimos “Cale” e 

“Portucale”.

 A história da cidade do Porto pode ser compreendida ao longo dos séculos em função 

da história do rio. O Douro define o crescimento da cidade e influência sobre zonas interiores, 

14  PEREIRA, Gaspar Martins; BARROS, Amândio Morais – Memória do Rio, para uma história de navegação 
no Douro, Porto, Editora Afrontamento, 1984, p.13

15  OLIVEIRA, J. M. Pereira de, O Espaço Urbano do Porto – condições naturais e desenvolvimento, Coimbra, 
Instituto de alta cultura, centro de Estudos Geográficos – anexo à faculdade de letras da Universidade de Coim-
bra, 1973, p.121 e 122

16  SILVA, João Belmiro Pinto da; GOMES, Catarina Sofia; COSTA, José Carlos, Vila Nova de Gaia a 
outra margem.., Vila Nova de Gaia, Anégia Editores, 1999, p.11

Um rio para duas cidades



32

11. Ocupação Romana - Zona alta e Zona Ribeirinha

10. Período “Castrejo” -Morro de Penaventosa

1º CAPITULO |A Evolução que desagua no Douro



33

vocacionando o seu povo para a vida comercial e respetivo desenvolvimento industrial caracterís-

tico. A cidade do Porto cresceu longe dos perigos do mar, desenvolvendo-se, antes, junto do rio 

que lhe conferiu caráter de porto, entreposto de produtos, gentes e costumes.

 Os vestígios mais longínquos de povoamento, na área que mais tarde se tornou o Porto 

medieval, situavam-se no morro de Penaventosa, no período “Castrejo”.17 Este último apresenta-

va boas condições de defesa naturais e de vida social, consequência da localização num ponto alto, 

escarpado e de difícil acesso; pelo bom controlo visual, pela proximidade do rio e pela abundância 

de água, uso piscatório, facilidade de circulação e transporte comercial. No entanto, a escolha do 

sítio não se deve apenas a estes fatores, mas à relação com zonas de aptidão agrícola e exploração 

mineira, ao acesso de vias de penetração e comercialização, que, por seu turno, revelavam um sis-

tema económico de grande alcance.18 O troço mais antigo da muralha desta povoação é datado do 

século II a.C. Durante muito tempo houve a convicção de que a primeira muralha do Porto tinha 

sido de origem sueva, descoberta em 2009. No entanto, os vestígios encontrados determinam que 

a primeira de todas as muralhas era castreja.19 

 Seguiu-se a ocupação romana, reconvertendo as estações castrejas. Nesta fase, abrem-se 

importantes vias estratégicas, em especial a estrada que provinha do sul, passando por Lisboa, 

transpondo o rio e direcionando-se a Braga. Esta via, ao transpor o rio, fez com que os aglome-

rados das suas margens sobressaíssem e se criassem novos centros (villas)20, vocacionados para 

exploração do solo e dos recursos flúvio-marítimos. Alega-se que nesta altura se criou a primeira 

ponte que unia as duas margens. A ponte caracterizava-se por ser pequena, frágil, temporária e de 

construção simples, assente em barcas. O motivo desta criação surge pela necessidade da passa-

gem pelo Douro de uma frota portuguesa vinda de Alcácer do Sal, seguindo para norte.21 

 A cota baixa das duas cidades ganha uma importância fundamental na economia das 

mesmas, que se desenvolve em comum com um único porto, denominado Calem22. O Douro 

17  REAL, Manuel Luís, A Construção da cidade Medieval no Sítio da Sé,  in monumentos, Revista Semestral 
de Edifícios e Monumentos, nº14 – Paço Episcopal do Porto e Envolvente, Lisboa: Direção Geral de Edifícios 
e Monumentos Nacionais, Março 2001, p.9

18  SILVA, Armando Coelho da, Origens do Porto, in RAMOS, Luís A. De Oliveira, História do Porto, Porto, 
Porto Editora, (2ºEdição), 1995, p.69

19  SEQUEIRA, Joana, 01 História do Porto, Como nasce uma cidade – Das origens do Condado Portucalense, 
Matosinhos, QN Edição e Conteúdo, S.A., 2010, p.25

20  SILVA, Armando Coelho da, 1995, Ob. Cit. p.90

21  GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, Gaia e Vila Nova na Idade Média, arqueologia da área ribeiri-
nha, Porto, Universidade Portucalense, 1995, p.118

22  Calem era o nome utilizado para denominar o porto da cidade do Porto ver em MESQUITA, Antó-
nio, O rio Douro - das variações climáticas e impactes às origens da cidade do Porto, Porto, Editora Easycopia- Conferência 
apresentada no Rotary Club Porto-Portucale Hotel Axis- Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012, 
p.19 a 21



34

12. Ocupação Visigótica

13. A muralha Fernandina

1º CAPITULO |A Evolução que desagua no Douro



35

permite que os dois aglomerados romanos que o ladeiam funcionem em parceria. 

 A ribeira do Porto assegurava infraestruturas de apoio à navegação e alfandegárias que 

potenciaram na época medieval o núcleo urbano, fazendo com que este descesse de Penaventosa 

até à Ribeira. O período Romano conseguiu, através do elo de passagem entre duas margens e do 

abrigo para embarcações, tornar-se um entreposto natural para o comércio nacional e o estran-

geiro. O período do domínio romano perdurou mais de quatro séculos e outorgou ao povoado 

de Cale a possibilidade de um grande desenvolvimento pela sua localização geográfica, aprovei-

tando-se os recursos agrícolas, auríferos e marítimos. Funcionou como ponto de articulação entre 

vários territórios situados junto ao Atlântico, denotando-se privilégios sobre percursos de longa 

distância e no Douro, permitindo, assim, o contacto entre as duas margens do rio.

 Os Suevos seguiram-se na ocupação da cidade e, apesar de não ser um período de gran-

des construções urbanas, teve um grande impacto na vida do Porto, precisamente por ser esta a 

fase em que se instala o primeiro bispo em Portucale. É na época sueva que se consolida a denomi-

nação e localização do Porto, que nesta fase deixa a zona ribeira e volta ao morro de Penaventosa. 

Cale e Portucale, reportava-se a um povoado ao qual já se atribuía uma substancial importância na 

época. Cale não denominava apenas a atual cidade do Porto, mas alcunhava também Vila Nova 

de Gaia, como se os dois territórios fossem um todo. Com os Suevos dá-se a fragmentação do 

império e, sucessivamente, do nome comum. A margem direita passou a denominar-se Castrum 

Nuovum, embrião da futura cidade do Porto, e a margem esquerda Castrum Antiquum atual Vila 

Nova de Gaia.23 

 Nesse interim da alta Idade Média, a cidade retoma as suas funções bélicas de fortaleza. 

Assim, na época paleocristã e no período Visigótico, a religião ganha um novo protagonismo, que 

se reflete no espaço físico da cidade, evidenciadas as alterações nas construções de caráter ecle-

siástico, como a construção da primeira Sé. Os Visigóticos denominam o morro de Penaventosa 

de Portucale em substituição de Castrum Nuovum, erguido pelo reinado de Leovigildo.24 

 Como refere Armindo de Sousa, “Quem há oitocentos anos viesse pelo Douro partindo de Gaia 

deparava sem dúvida com um rude espectáculo. O Porto era um muro fosco e diminuto, lá no alto, em torno de Pena 

Ventosa. A cidade era o Morro da Sé”25. A cidade era minúscula, não atingia os quatro hectares. Nesta 

23  FREITAS, Eugénio de Andrea de Cunha, As implicações antecedentes da arquitectura medieval Portucalense in 
FREITAS, Eugénio de Andrea de Cunha, VILA, Romero, Gonçalves, A. Nogueira, O Mosteiro da Serra do Pilar 
no século XVI, Porto, separata de O Tripeiro, 1964, (Vila Nova de Gaia: Gabinete de história e Arqueologia), p. 
450-461

24  MESQUITA, António, O rio Douro - das variações climáticas e impactes às origens da cidade do Porto”, Porto, 
Editora Easycopia- Conferência apresentada no Rotary Club Porto-Portucale Hotel Axis- Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, 2012, p.20

25  SOUSA, Armindo de, Tempos medievais in RAMOS, Luís A. De Oliveira, História do Porto, Porto, Porto 
Editora, (2ºEdição),  1995, p.124
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fase, o Porto cresce, dispersando-se pelos arredores, apresentando-se o espaço delimitado por 

uma muralha insuficiente. A povoação forma-se em pequenos aglomerados em redor da cerca, 

na zona Chã das Eiras e na zona Ribeirinha. Para além da muralha, o exterior era predominan-

temente verde e rural, onde se patenteava a zona da Ribeira já com alguma edificação (casas de 

pescadores) e um enorme barrocal.26 A concentração urbana do burgo assentava em dois polos de 

centralidade: um na zona alta, no burgo religioso, que começa a expandir-se em direção ao rio; e 

um na zona baixa, a Ribeira, cuja urbanização é fomentada pela atividade portuária e que, devido 

às condições marítimas, proporciona o desenvolvimento mercantil, atraindo exponencialmente os 

espíritos empreendedores do burgo.

 Nos primórdios do século XIV, o Porto destaca-se na economia regional, sendo o prin-

cipal destaque na cidade o porto nortenho, onde o transporte marítimo e a pesca potenciam 

não só uma forte dinâmica comercial como também uma considerável e subsequente expansão 

urbana.27 A zona Ribeirinha tem um caráter determinante no desenvolvimento da cidade por ser 

um local lucrativo. Por este motivo, há uma certa rivalidade entre o bispo e a coroa, que lutam 

pelo controlo da zona e dos tráfego de mercadorias a si associados, como fonte de rendimento de 

um dos poderes da cidade. Em 1325, D. Afonso IV, cria a Alfândega e mais tarde consegue um 

acordo com o bispo, em detrimento do concelho e de melhorar a vida nos arredores da cidade. 

Nesta altura, o Porto torna-se uma cidade comercial e marítima, desenvolvendo-se sobretudo no 

arrabalde ribeirinho, encarnando um espaço de movimentação de barcos e mercadorias, para além 

da disposição de redes e percursos viários. A cidade não se desenvolve apenas na zona ribeirinha, 

mas ainda em Miragaia, tanto quanto entre as duas áreas.28

 A urbanização sofre algum clima de instabilidade e, para combatê-lo, ergue-se uma 

cerca (muralha gótica), considerada um “muro que ofereceu proteção à cidade e representou a sua maior 

transformação urbana na idade média”29, a denominada “muralha Fernandina”. A antiga muralha tor-

nou-se insuficiente ao longo dos anos para a população que continuava a crescer, porquanto esta 

não garantia segurança ao seu povo, que já estava disperso e praticamente, no seu conjunto, no 

exterior da cerca velha. A muralha era o equipamento urbano medieval por excelência, que deli-

mitava e condicionava o espaço da cidade e a sua envolvente. No Porto, a muralha, para além de 

garantir maior segurança e prestígio, possibilitava o maior controlo a nível fiscal e contabilístico 

26  REAL, Manuel Luís, 2001, Ob. Cit. p.9

27  FERRÃO, Bernardo José, Projecto e Transformação Urbana do Porto na Época dos Almadas 1758-1813. 
Uma contribuição para o estudo da cidade Pombalina, Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, (3º 
edição), 1997, p.129

28  SOUSA, Armindo de, 1995 Ob.Cit, , p. 133-135

29  MIRANDA, Flávio, 01 História do Porto, A Cidade dos mercadores - Da luta pelo poder civil às guerras fernan-
dinas, Matosinhos, coleção História do Porto 3, QN Edição e Conteúdo, S.A., 2010, p. 42
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público, tanto quanto no que tocava ao avanço dos impostos. Ao vedarem o espaço, conseguiam 

monitorizar as entradas e saídas, a avaliação das procedências e quantidades e a cobrança de 

portagens.30 A implantação da muralha obedecia à topografia do terreno e na zona ribeirinha su-

blinhava-se o recorte marginal, recuando apenas o suficiente para permitir a atividade portuária. 

Das dezoito aberturas da muralha, onze estavam situadas a sul (ribeira), demonstrando que ali se 

dava uma maior afluência do tráfego citadino, e era aí, também, que as entradas e saídas eram mais 

funcionais. As aberturas atendiam à zona portuária, mas também à zona de lazer. Era nas margens 

do Douro que se situavam as praias fluviais, tão características na altura. A povoação portuense 

utilizava-as mesmo quando os cais já estavam construídos.31

 A travessia do rio Douro era uma das necessidades mais sentidas pelas populações de 

Porto e Vila Nova de Gaia ao longo dos tempos. Para este problema foram sendo encontradas 

soluções ao longos dos anos, nomeadamente através da utilização de pequenas embarcações para 

o transporte de serviços e mercadorias entre as duas margens. Houve uma pequena ponte, em 

999, que não cumpria com as necessidades, tendo sido destruída. Aquando das cheias, as pontes 

eram reconstruídas, conquanto permanecessem insuficientes. É nesta altura que se cria um siste-

ma de passadiço assente em barcaças, denominado de “ponte das Barcas”, também temporária, 

em 1369.32

 O desenvolvimento do Porto mercantilista e fluvial gera muito desenvolvimento na zona 

ribeirinha. Para facilitar a vida agitada e o crescente tráfego viário que envolvia a povoação, ge-

ra-se a Rua Nova. A zona baixa da cidade começa a ser cada vez mais movimentada, e nela se 

concentram atividades de teor administrativo, fiscal  e económico do rei, com edifícios como a 

Alfândega, a Casa da Moeda e os Paços Régios. A Rua Nova destinava-se à habitação da notável 

sociedade de cidadãos, mesteirais, mercadores, funcionários reais e “homens do rei”, e por isso, as 

casas lá construídas obedeciam a critérios especiais de construção, devendo apresentar-se como 

as casas mais altas e formosas da cidade.

 A área ribeirinha continha todo o tipo de comércio, não sendo, agora, uma zona por-

tuária. Era composta, atualmente, por sapateiros, ourives, moedeiros, ferreiros, tanoeiros, entre 

outros. A praça de Ribeira, em concreto, abarcava pequenos mercados mais especializados, como 

30  ALMEIDA, C.A. Ferreira, Muralhas Românicas e Cercas Góticas de algumas cidades do centro e norte de Portu-
gal – A sua lição para a Dinâmica Urbana de então. Cidades e História. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, 
p.138

31  BARROS, Amândio Jorge Morais, Porto, a construção de um espaço marítimo nos alvores dos tempos modernos, 
volume I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, p.50

32  CRUZ, Paulo Jorge de Sousa; CORDEIRO, José Manuel Lopes, As Pontes do Porto, Porto, Livraria 
Civilização Editora, Novembro de 2001, p.25
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18. Serra do Pilar em 1827, autor, James Gibbs e James Charles Allen

17. Núcleos primitivos da Gaia e Vila Nova
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o peixe, ou a feira do pão. Era uma zona muito movimentada e de funcionalidades diversas.33 

 O burgo influencia todo o crescimento da cidade. A ribeira era uma “aldeia” de trabalho: 

as ruas estreitas, as casas amontoadas, com as redes dos pescadores espalhadas, os barcos encosta-

dos ao muro e a falta de vegetação bem como de espaços de lazer conferiam-lhe esse caráter. Era 

como uma pequena cidade dentro de outra cidade: quem habitava a zona ribeirinha estava intima-

mente ligado à pesca ou ao comércio da importação ou exportação, o que levava a que quem lá 

vivesse, vivesse do que o rio e o mar forneciam e permitiam fornecer. A zona ribeirinha envolvia 

habitações que asseguravam muitas vezes a vida doméstica e comercial dos moradores, pela sua 

localização, sendo o piso térreo independente da casa, e ocupado por uma oficina, armazém 

ou loja. 34 Ainda hoje podemos ver o cenário idílico da Ribeira do Porto, com todas as casinhas 

“coladas” e de diferentes cores, que criam aquela mancha cromática tão diversificada e tão bela, 

conhecida como fundo de tantos postais da cidade.

 Na cidade de Vila Nova de Gaia a evolução é mais tardia. Esta cidade desenvolve-se 

na margem esquerda do rio, de frente para a cidade do Porto. Durante séculos estava dividida em 

dois núcleos distintos, Gaia e Vila Nova. Atualmente é difícil saber como e quando se processou 

a formação dos primeiros núcleos do povoamento ocorridos nesta margem, porque a ocupação 

feita no local foi apagando muitos dos vestígios arqueológicos que possibilitavam conhecer a base 

da matéria, ao contrário da cidade do Porto, onde se sabe exatamente como tudo aconteceu e 

como a cidade evoluiu desde os primórdios. Alguns achados arqueológicos, outrora descobertos 

na colina do castelo, confirmam uma ocupação pré-histórica no núcleo denominado Gaia, desde 

a época do Bronze Final até ao Baixo-império.35 No século V, oriundos do Mediterrâneo, os Ro-

manos chegam e vêm implantar aqui o seu território, ocupando ambas as margens do rio, ficando 

a maioria da população a viver na margem esquerda do Douro. A par disto dá-se o desenvolvi-

mento da cidade do Porto como centro de trocas comerciais, o que faz com que a margem direita 

cresça e se estabeleçam nela o clero e os burgueses. Gaia e Vila Nova foram-se desenvolvendo 

à cota alta, mas na época medieval a sua população desce até à zona ribeirinha, verificando-se a 

existência de apenas alguns ancoradouros junto ao rio para receber algumas mercadorias e utilizar 

o recurso da água, para pescar ou para uso próprio.36

 Vila Nova de Gaia foi a antecâmera litoral a norte do país, onde os viajantes do sul ou 

sudeste chegavam, não só por mar à barra do Douro, mas também por terra à medida que foi sen-

33  SOUSA, Armindo de, 1995, Ob. Cit., p. 150152

34  FERNANDES, Francisco Barata, Transformação e Permanência na Habitação Portuense. As formas da casa 
na forma da cidade, Porto, Faup publicações, 1999, p.124-126

35  SILVA, João Belmiro Pinto da; GOMES, Catarina Sofia; COSTA, José Carlos, 1999, Ob.Cit, p.16-21
36  GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, 1995, Ob. Cit., p.63 e 64
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19. Relação entre margens - cidade do Porto mais desenvolvida que Vila Nova de Gaia

20.  Instalações Real Companhia do Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia
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do construída a estrada que ligava Lisboa a Braga, já antes mencionada. A sua posição geográfica 

tornou-se estratégica por estar cercada pelo rio Douro e pelo mar, o que tornava fácil o acesso ao 

cruzamento de rotas comerciais. Nesta fase, desenvolve-se Vila Nova junto ao rio (atual Fregue-

sia de Santa Marinha). Assim sendo, a cidade estava necessitada de um conjunto de instalações, 

equipamentos e serviços que sustentassem o seu crescimento. Criam-se armazéns, oficinas de 

manutenção, centros fiscais e administrativos e habitações para os novos trabalhadores, formando 

um clima de estabilidade e segurança para fomentar a industrialização. Os povoados ribeirinhos 

desenvolvem a cidade, na medida em que é através do rio que se importam e exportam merca-

dorias e se cria emprego. Em 1255, D. Afonso III concede o foral à Vila, o que significava que as 

portagens, passagens e entradas no rio Douro iriam passar a ser divididas pela metade entre Porto 

e a Vila de Gaia, e, desse modo, o rei ficaria com metade dos impostos comerciais que até à data 

eram, na sua maioria, arrecadados pelo Bispo do Porto.37 Na mesma altura, à volta do Castelo de 

Gaia, abriam-se novos caminhos, vielas e becos, manifestando-se uma evolução nos dois núcleos 

da margem esquerda.38 No entanto, em 1288, D. Dinis vê o crescimento da cidade sancionado 

pelo floral que lhe atribuíu, que limitava e punha em perigo as liberdades comerciais das povoa-

ções de Vila Nova. É nesta altura que começa o declínio da margem esquerda, aproveitado pelos 

burgueses da vila do Porto.39

 No século XVI, em 1518, sob o reinado de D. Manuel I, tenta contrariar-se este declínio 

com o aumento da população e o potencial agrícola da terra. Concomitantemente, constrói-se um 

convento de S. Salvador da Serra, no sentido de corresponder aos desejos dos cónegos residentes 

no Mosteiro de Grijó, que queriam estar perto do rio. No século seguinte, devido à dominação 

filipina, o nome do convento foi alterado para “Convento da Serra do Pilar”, que se mantém 

inalterado até aos dias de hoje, marcando o perfil da cidade.

 Começam a aparecer casas e armazéns destinados ao armazenamento e embarque do 

vinho do porto por parte dos Ingleses e comerciantes dos países do norte da Europa que se en-

contravam sob domínio Inglês, mas “(...) é só no século XVIII que o Marquês de Pombal instala a Real 

Companhia de Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia e a partir dessa altura regista-se o grande boom de desen-

volvimento urbanístico de Vila Nova de Gaia, que atraí a fixação de estrangeiros interessados em comercializar o 

vinho do Porto. O crescimento urbano vai-se expandindo, fortemente apoiado nos eixos de ligação viária.”40 Vila 

37  Ibidem, p.73

38  Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território - Programa de requalificação urbana e valori-
zação ambiental de cidades - Plano estratégico de Vila Nova de Gaia : programa Polis / Ministério do ambiente 
e ordenamento do território. - Lisboa : Programa Polis, 2001, p.17

39  GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, Memória histórica dos antigos comerciantes e industriais de Vila 
Nova de Gaia, Livro do Centenário da Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de 
Gaia, Editor: Associação comercial e Industrial, 1997, p.9

40  Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, 2001, Ob. Cit. p.17
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21. Serra do Pilar antes da industrialização de Vila Nova de Gaia

22. Zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, em 1935
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Nova tinha melhores condições geomorfológicas e climáticas para a conservação dos vinhos, o 

que lhe dá acesso a este “legado”.41 Associado ao vinho, desenvolvem-se indústrias conectadas, 

como a tanoaria, o vidro, a cortiça e a destilação. Para além desta, houve uma indústria que se 

destacou em primeira linha, a cerâmica, tendo esta criado várias fábricas, tanto em Gaia como no 

Porto, sempre junto ao rio Douro. Vila Nova de Gaia evoluía numa lógica de complementaridade 

e rivalidade com a margem oposta, denotando-se que este negócio vinícola rompe essa harmonia, 

convertendo a vila num espaço de poder de decisão portuense, que dominou completamente o 

fator económico da região na segunda metade do século XVIII. 

 Para além do vinho, o rio continuava a ser o motor da cidade, e permitia variadas po-

tencialidade aos locais, pois era “(...) uma terra de homens do mar – pilotos, carpinteiros de naus, calafates, 

marinheiros – mas também de artífices – ferreiros, tanoeiros, entalhadores, imaginários, mestres de pedraria –, 

para além de mercadores e homens de negócios.”42 Todos estes locais fizeram da cidade uma das áreas mais 

densas do país em população.

 Na primeira metade do século XIX, em momento posterior às invasões francesas (1809), 

quando a cidade do Porto utiliza o mosteiro da Serra do Pilar para defesa, este converte-se num 

quartel militar. Nesta altura, dão-se as invasões miguelistas, e, consequentemente, uma revolta 

da população, que se une (a povoação de Gaia e a povoação de Vila Nova) e dá origem ao atual 

município de Vila Nova de Gaia. 

 Com a primazia do negócio vinícola, e a crescente importância deste no país e no mun-

do, Vila Nova de Gaia torna-se cada vez mais atrativa. Com a construção de pontes fixas no 

século XIX, o desenvolvimento da cidade a todos os níveis intensifica-se. Ao contrário da cidade 

do Porto, Gaia tem bastantes terrenos disponíveis e com valores mais baixos, o que propicia uma 

evolução da indústria urbana e da extensão habitacional (sobretudo operária).43 O município era 

maior e mais difuso, construído, sobretudo, por armazéns de vinho do Porto e indústrias associa-

das ao vinho. 

 Atualmente, a cidade de Vila Nova de Gaia é conhecida pelas Caves do Vinho do Porto, 

que assumem uma relevante importância histórica, patrimonial, turística e económica, e ainda 

através do Mosteiro da Serra do Pilar, perfil imprescindível na descrição da cidade, que desde 1996 

foi elevado a Património Cultural da Humanidade.

41  GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, 1997, Ob. Cit. p.33

42  GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, Roteiro Arqueológico de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de 
Gaia, Editor: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 1993, p.7

43  SILVA, João Belmiro Pinto da; GOMES, Catarina Sofia; COSTA, José Carlos, 1999, Ob. Cit. p.75



46

23. Vários barcos junto ao cais da ribeira, escadaria da Padieira, 1910
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 Ao rio Douro e ao seu porto atribuímos uma importância primordial na origem da 

cidade do Porto, “é o porto que puxa a cidade para as suas margens, que se impõe como elemento ordenador 

de um espaço que cresce à sua volta, com as principais ruas citadinas a derivarem das linhas que lhe dão acesso, 

conduzindo ao bulício da vida comercial e piscatória. É pelo porto do Douro que a cidade, e com ela a região, 

ganham, desde muito cedo, uma dimensão internacional nas trocas, com laços privilegiados no Norte da Europa.”44 

O Porto, localizado no estuário do rio Douro, ‘aproveitou’ a vantagem geográfica de beneficiar de 

um porto natural com boas acessibilidades e resguardado para se defender da pirataria do oceano, 

e afirmou-se como metrópole urbana. Criou uma lucrativa atividade portuária para exportar os 

valiosos produtos da sua região, dando-os a conhecer ao mundo e criando ícones nacionais como 

o vinho do Porto, marca mundialmente conhecida.

 O rio, durante muitos anos, era visto como uma estrada e como elemento dinamizador 

de uma determinada região, “Um fundeadouro natural que era condição primordial para uma localidade se 

tornar encruzilhada de caminhos no deambular de homens e mercadorias nos tempos em que a água unia e a terra 

separava, isto é, quando o rio e o mar se configuram como as únicas vias de comunicação a longa distância dotadas 

de eficácia económica.”45 O rio facilitava a vida dos seus utilizadores, e permitia uma relação direta 

com terras do interior e, ao mesmo tempo (numa outra escala), a ligação ao Oceano Atlântico, 

que abria portas às grandes economias mundiais, alargando o mercado português ao resto do 

mundo. Nesta altura, o rio tornava-se a opção mais rápida e mais eficiente, pois as outras estradas 

tornavam-se inconstantes e incapazes de acompanhar a evolução da região. 

 O Douro serviu como veículo de contactos entre os lugares mais escondidos do interior 

rural (caráter agrícola) e as grandes áreas urbanas europeias e transatlânticas. E é nesta relação en-

tre rio, áreas rurais e cidades internacionais, que se constrói o caráter do Porto, ao mesmo tempo 

cosmopolita e bairrista, e de Gaia, cidade portuária e industrial.

 A riqueza do Porto, recebida pela barra do Douro, implicou desde cedo que a cidade 

desenvolvesse uma intensa rede de contactos com os mais variados portos da Europa e do Mun-

do. Durante séculos, o porto do Douro serviu o comércio das duas margens. Este mantinha uma 

dinâmica significativa para com Inglaterra e norte da Europa, uma vez que se exportava vinho em 

avultadas quantidades, e essencialmente para o Brasil, que se tornou um polo principal de trocas 

triangulares pela sua posição. As duas margens estavam repletas de ancoradouros e estaleiros, com 

vista a suportar a crescente afluência ao Douro de veleiros de longo curso, mas, ainda para com-

44  SOUSA, Fernando; ALVES, Jorge Fernandes, Leixões uma história portuária, Leça da Palmeira, Editor: 
APDL, 2002, p.55

45  ALVES, Jorge Fernandes; DIAS, Emílio Brogueira, O Fio de Água – O Porto e as Obras Portuárias, in 
Revista da faculdade de Letras, HISTÓRIA, Porto, III Série, vol.2, 2001, p.93

O porto do Douro - rio como expoente da economia
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24. Rio Douro navegado por diferentes barcos, fotografia de Emílio Biel

25. Reboliço Portuário na margem direita
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portar as embarcações que faziam a travessia entre as duas margens.46  O rio era navegado por di-

ferentes barcos dependendo das suas funções. Em barcos de pequenas dimensões, realizavam-se 

viagens de abastecimento diário da cidade, desde carvão e lenhas a produtos alimentares. Para o 

mar, saíam grandes barcos de pesca e ‘carreiras’ de passageiros para Lisboa, África e Brasil; para o 

comércio eram usados barcos rabelos, que transportavam o vinho do Alto Douro, estes “De todas 

as embarcações em uso nos rios de Portugal, o rabelo é considerado pela sua beleza e pelo perfeito enquadramento 

na paisagem duriense uma embarcação sedutora.”47 Esta embarcação estava adaptada para “caminhar” 

no difícil caminho do Douro. Antigamente, estes barcos eram a imagem do rio, de tanto o subir 

e descer com os barris carregados do famoso vinho do Porto. Atualmente, este barco ainda serve 

como ícone do Douro, ora utilizado em viagens turísticas pelo rio, ora colocado junto ao cais de 

Gaia para embelezar a paisagem e deixar a mente dos turistas imaginar como seria aquela zona 

alguns séculos antes.

 A cidade do Porto era conhecida como cidade de comércio, e a própria iconografia 

antiga não consegue representar a Cidade sem a sua função com o rio. As barcas, os veleiros, as 

pessoas, as cargas e descargas, todo aquele reboliço portuário eram a imagem da cidade. O Douro 

era o canal de riqueza das suas margens, a dinâmica económica das cidades aumentava a par com 

o seu hinterland, e dos mercados externos.48 

 As margens do Douro preocuparam-se sempre em desenvolver estruturas produtivas 

setoriais e compreender os circuitos comerciais de cada época, para que pudessem produzir os 

melhores produtos a serem vendidos para cada parte do mundo. Reconheciam no rio a sua fun-

cionalidade de “autoestrada” marítima para o interior e determinavam através disso as áreas rurais 

produtivas onde apostar, favorecendo o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, desenvolviam 

técnicas de navegação e construção de embarcações que melhorassem as viagens e pudessem 

“levar” mais carga.49

 A riqueza do Douro não residia apenas na sua navegabilidade (que permitia a importa-

ção e exportação), mas também nos seus recursos alimentares, sustentado uma intensa actividade 

piscatória. Este ofício era um dos fatores de maior rendimento das cidades, já que havia muitos 

moradores que viviam exclusivamente da pesca e do seu comércio para sobreviver.

O espaço portuário do Douro era o elemento central da economia da cidade do Porto, 

46  DIAS, Emílio Brogueira; ALVES, Jorge Fernandes, O Porto do Douro. Um porto, duas cidades in Portus, 
Grandes proyectos urbanísticos sobre la costa, Porto, Marsilio 8, 2004, p.66

47  CARDOSO, António M. De Barros, O Douro: estrada fluvial nos alvores do século XVIII, in Separata 
DOURO- Estudos e Documentos, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. III (5), 1998 (1º), p.117

48  SOUSA, Frenando; ALVES, Jorge Fernandes, 2002, Ob. Cit., p.19

49  CARDOSO, António M. De Barros, 1998, Ob. Cit., p.117
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26. Ponte das barcas, gravura 1830

27.. Ponte pêncil, Isidore-Laurent Deroy 1850
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“(…) com uma boa capacidade de acolher embarcações e os agentes de navegação, de as carregar e descarregar, 

de as abastecer com alimentos e água para a nova viagem, de garantir um ambiente acolhedor aos mestres e aos 

marinheiros, com tabernas para comerem e beberem, camas em estalagens, hospitais e albergarias e, enfim, aquela 

animação muito particular que aquecia os corpos e os corações de quem andava demasiado tempo embarcado. Exi-

gia ainda um sistema fiscal claro, estável e conhecido...”50 Como é visível no texto de Luís Miguel Duarte, 

a economia das margens centrava-se no comércio fluvial e marítimo e no seu transporte, mas 

isso criava muita agitação na economia e fomentava o emprego nas duas cidades. Estas cresciam 

e desenvolviam-se, à medida que se criavam indústrias destinadas a produzir matéria-prima, cam-

pos agrícolas com produtos biológicos e as vinhas do tão importante Vinho do Porto; floresciam 

também as tabernas, os restaurantes e as estalagens para os comerciantes e marinheiros, e os 

armazéns para suportar toda a agitação marítima e o seu hinterland; bem como as fábricas para 

o mercado de barcos, entre outras. O rio potenciava as suas margens e era o fator dominante de 

toda a economia.

 O desenvolvimento económico que a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia conheceram 

no primeiro terço do século XIX fez com que navegar pelo rio fosse insuficiente e, por isso, 

exigisse uma alteração na estrutura urbana. Nesta altura, a população das duas margens sente a 

necessidade de encurtar a distância entre as cidades e criar uma forma de conexão, sem que fosse 

por via marítima. Para tal, criaram-se estruturas responsáveis pela própria dinâmica comercial que 

o Douro trazia às margens desde que há memória. Uma das dificuldades que impossibilitava a 

construção de uma ponte entre Porto e Vila Nova de Gaia prendia-se com o facto de, até então, 

não ser possível vencer um vão com a largura do rio Douro. Foi necessário aguardar pelo século 

XIX e pelos materiais disponibilizados pela revolução industrial. Assegurado isto, dá-se um novo 

período de desenvolvimento potenciado pela criação da ponte Pênsil (que substituiu em 1842 a 

Ponte das Barcas). Na época, era uma obra magnífica, digna de forte atenção, que contemplava as 

duas margens com a sua beleza.51 Esta foi a primeira ponte fixa e a mais efémera de todas, oficial-

mente denominada Ponte D. Maria II. A estrada entre Lisboa e Porto constituiria a espinha dorsal 

da rede de transportes, indispensável para a circulação de mercadoria e, por isso, a sua localização 

era tão pertinente. A ponte, colocada em cima de dois dos maiores rochedos que se elevavam so-

bre as cheias, ficou conhecida como “ponte pênsil”, por constituir uma ponte suspensa por cabos 

metálicos. Foi a primeira estrutura metálica, proporcionada pela tecnologia trazida da revolução 

industrial, e ainda a primeira a transpor o rio sem apoio ao solo com a sua elegante silhueta. A 

ponte pênsil foi, sem dúvida, a grandiosa obra de engenharia construída na cidade do Porto na 

50  DUARTE, Luís Miguel, O Porto Visto do Rio in RIBEIRO, Maria do Carmo; MELO, Arnaldo Sousa, 
Evolução da Paisagem Urbana: Sociedade e Economia, Braga, Edição: CITCEM, Maio 2012, p.276

51  AZEVEDO, João António Monteiro d´, Descripção topographica de Vila Nova de Gaya : e da festividade, 
que em acção de graças pela restauração de Portugal se celebrou na igreja matriz em 11 de Dezembro de 1808, Vila Nova de 
Gaia, Editor: Associação Cultural de Amigos de Gaia, 1995, p.104



52

28. Ponte D- Maria Pia

30. Perfil da margem esquerda

29. A chegada do comboio a Vila Nova de Gaia
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primeira metade do século XIX.

 No final do século XIX, dá-se a revolução dos transportes e nasce uma nova lógica de 

conceção do espaço. Os novos materiais aplicam-se a novas estruturas que vêm melhorar a vida 

da população das duas cidades e formar uma nova era comercial e industrial para as duas cidades. 

As pontes que foram construídas até então não uniam com relativa facilidade as duas cidades, 

sendo por isso preciso pensar em novas pontes e com outras características. Em consequência 

disso, criam-se duas novas estruturas, que conduziram a uma profunda alteração na organização 

das cidades, libertando os condicionalismos que os cursos de água ou a topografia dos terrenos 

lhes impunham. 

 Quando se iniciou a construção da rede ferroviária em Portugal foi necessário estabele-

cer essa ligação entre as duas cidades por comboio. Como consequência, nasce a ponte D. Maria 

Pia, em 1876-77, projetada por G. Eiffel, depois de vencer um concurso internacional. Esta ponte 

foi para o engenheiro um marco ímpar na sua carreira. Eiffel desenhou uma ponte que vencia 

160m de vão com uma elegância e uma beleza que se mantém atual até aos dias de hoje.52 A ponte 

D. Maria Pia carregava consigo a via-férrea transpondo o rio, e elevando as duas cidades para a 

época moderna. A cidade do Porto foi em geral mais desenvolvida que a cidade de Vila Nova de 

Gaia. Ainda assim, com a criação da nova ponte, Gaia sofre um forte impulso, desenvolvendo-se 

não só ao longo das margens mas também à cota alta. A cidade cresce e instalam-se novas indús-

trias de cerâmica e tanoaria, e investe-se também nos têxteis, serralharia e construção de veículos, 

aumenta-se a exportação de vinhos, azeite, cortiça, gado e produtos hortícolas, nesta fase feita não 

só por mar, mas também por terra. A ponte D. Maria Pia oferecia aos seus utilizadores um esplên-

dido panorama sobre o rio e uma admirável vista das duas margens, que encantava os viajantes.

 O Cais de Gaia, conhecido pela intensa industrialização, e a ribeira Portuense também 

intensa em comércio, potenciam o rio Douro e a importação e exportação das duas margens, 

como se deixa claro no livro Vila Nova de Gaia, a outra margem: “Se em Gaia estavam armazéns de vinho 

e a recoleção e agricultura, logo do lado de lá estão os comércios, os escritórios, a administração dos vinhos, etc. A 

complementaridade económica põe as duas margens interdependentes, de forma que não poderiam sequer ser conce-

bidas separadamente”.53 Este desenvolvimento evidencia-se ainda mais depois da criação da ponte 

Pênsil, que uniu mais as duas margens, que agora viviam em concordância uma com a outra.

 Poucos anos mais tarde, o enorme desenvolvimento da indústria portuense provoca 

a necessidade de substituir a já existente ponte pênsil por outra, porque esta desde muito cedo 

52  AZEREDO, Manuel de; AZEREDO, Maria Augusta, As Pontes do Porto: História de uma paixão, Porto, 
Feup edições, 2002, p.55-63

53  SILVA, João Belmiro Pinto da; GOMES, Catarina Sofia; COSTA, José Carlos, 1999, Ob. Cit., p.75
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suscitou dúvidas sobre a sua segurança. Foram realizados alguns testes que, apesar do resultado 

satisfatório, achavam urgente e necessária a sua substituição.54

 A ponte D. Luís era fruto de duas brilhantes inovações, a construção de uma ponte du-

pla, com dois tabuleiros, aproveitando a topografia das margens, e o facto de estabelecer ligação a 

duas cotas diferentes. Quando se começa a construir a nova ponte mantêm-se a ponte Pênsil por 

mais uns tempos. Em 1886, com a inauguração do tabuleiro superior, a ponte Pênsil vê os seus 

dias contados. Em 1887 ficou finalmente estabelecida a passagem pelo tabuleiro inferior e deixa 

de fazer sentido a existência da ponte pênsil, procedendo por isso, a Câmara Municipal do Porto 

à sua demolição.55 No século XX, a dinâmica industrial que se vivia à cota alta aumenta com o 

tabuleiro superior da ponte, o que permitiu rasgar uma avenida principal na cidade de Vila Nova 

de Gaia, denominada Avenida da República. A nova avenida propiciou uma vasta rede de ligações 

viárias que se interligava com a Praça de Liberdade na cidade do Porto, descentralizando assim 

as margens ribeirinhas. A ponte D. Luís foi mais uma excelente criação da G. Eiffel. A técnica 

utilizada era idêntica à ponte Maria Pia, mas a nova ponte tinha um caráter mais extraordinário. 

Um dos motivos para isso prendia-se com a sua localização, no centro de todo o reboliço por-

tuário, e com uma imagem que marcava a paisagem, tanto pela cota alta como pela baixa. A sua 

estrutura em ferro fazia as delícias dos moradores das duas margens, que, para além de consegui-

rem diminuir a distância terreste entre as cidades, ganharam uma mais-valia estética, que propor-

cionava uma imagem idílica do Douro.

 A construção da Alfândega Nova (1890) surpreendeu ainda mais o que fora o crescimen-

to interno até ao momento, com a criação de um túnel ligado à rede de caminhos-de-ferro.56 A 

cidade evoluía com o trabalho das suas gentes, vivia predominantemente do comércio, mas não 

deixava de ser ao mesmo tempo industrial, pois era preciso criar os produtos para posteriormente 

os transacionar. As fábricas e oficinas da região instalavam-se do Freixo a Massarelos. Esta con-

centração industrial tornou Vila Nova de Gaia um local de fermentação do ideal republicano e 

democrático.

 Alguns anos mais tarde, no final do século XIX, a movimentação industrial e comercial 

começou a falhar com a construção do Porto de Leixões. Já no início do século XX a mudança 

do porto da barra do Douro para Leixões provocou o fecho das fábricas de cerâmica e a desloca-

ção das indústrias do vidro e da cortiça para concelhos mais a sul. No cais de Gaia resistiram os 

armazéns do Vinho do Porto na zona ribeirinha.

54  CRUZ, Paulo Jorge; CORDEIRO, José Manuel, 2001, Ob. Cit. p.99

55  SILVA, João Belmiro Pinto da; GOMES, Catarina Sofia; COSTA, José Carlos, 1999, Ob. Cit., p.74

56  DOMINGUES, Álvaro, Ob. Cit., p.5
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 Mesmo com a mudança do porto, continuam a construir-se pontes sobre o Douro que 

unificavam as duas margens e tornavam mais fácil e rápido atravessar o rio (“Depois de quase um 

século de inércia, é inaugurada em junho de 1963 a primeira ponte de betão armado do Porto, construída por um 

duplo arco, ...”).57 Constrói-se a ponte da Arrábida com uma estrutura excecional, minúcia e rigor 

nos cálculos de estabilidade e técnicas avançadas para a época. A cidade já exigia uma nova ponte 

há muitos anos e a ponte da Arrábida foi uma lufada de ar fresco para o que tinha sido feito até 

então. O Professor Edgar Cardoso usou soluções de grande criatividade para unir as duas mar-

gens à cota alta. Esta ponte foi construída para suportar uma via rápida que unia as duas margens 

perto do oceano.

 No século XX, intensifica-se o tráfego ferroviário de ligação do Porto ao sul do país, e 

rapidamente se declarou evidente a insuficiência da ponte D. Maria Pia. O atravessamento da pon-

te demorava muito tempo, por só se conseguir alcançar uma velocidade muito lenta (20km/h). 

Era necessário criar-se mais uma ponte ferroviária de substituição. Edgar Cardoso foi, mais uma 

vez, o responsável pela nova ponte do Douro, aberta ao tráfego em 1991, denominada ponte S. 

João. A ponte S. João modifica o atravessamento da via-férrea numa mudança de 20km/h para 

120km/h. A solução adotada é, pela primeira vez, em pórtico, com originalidade, sendo uma 

obra-prima da arquitetura (“o Porto pode hoje justamente orgulhar-se de ostentar, mesmo ao lado das suas 

duas obras-primas da arquitetura do ferro, uma ponte esbelta e elegante como que pairando no ar, um traço branco 

nessa incomparável atmosfera de brumas do Douro, outra obra-prima.”)58 

 Em 1995 abre-se ao tráfego mais uma ponte, mais uma vez rodoviária, a nossa tão im-

portante ponte do Freixo, por António Reis.59 Esta, localizada a montante de todas as outras pon-

tes, no extremo da cidade onde as suas margens são mais planas, fora construída com a intenção 

de comportar a autoestrada, e, ainda, para que os seus utilizadores percorressem o país de norte a 

sul sem que fosse preciso ir-se ao centro da cidade. 

 A mais recente obra-prima sobre o Douro é a ponte do Infante D. Henrique, que se 

destinava a substituir o tabuleiro superior da ponte D. Luís I. Esta passaria a ser utilizada exclu-

sivamente pelo metropolitano do Porto nas ligações das duas cidades. A ponte do Infante liga a 

Alameda das Fontainhas à escarpa da Serra do Pilar, localizada entre a ponte D. Maria Pia e D. 

Luís I. Em 2003 abre ao tráfego por uma equipa liderada por Adão Ferreira. “A ideia será fazer a 

ponte do Infante – coincidindo com o princípio da capital Europeia da Cultura «Porto: Cidade das Pontes» -, um 

símbolo de «passagem do século XIX para o século XX».”60  A última ponte tinha uma linguagem sim-

57  AZEREDO, Manuel de; AZEREDO, Maria Augusta, 2002, Ob. Cit., p.82

58  LAGE, C.F. Carlos in “Estética ou Dinheiro – a nova ponte das Fontainhas”, Jornal de Notícias, 1997-01-10

59  CRUZ, Paulo Jorge; CORDEIRO, José Manuel, 2001, Ob. Cit., p.241

60 AZEREDO, Manuel de; AZEREDO, Maria Augusta, 2002, Ob. Cit., p.113
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ples, com pureza estrutural e regularidade geométrica, que respondem às exigências funcionais e 

estéticas. Em suma, as pontes que ligam Porto e Gaia representam o expoente máximo da técnica 

do seu tempo, sempre atuais e batendo recordes mundiais.

 A cidade do Porto, conhecida como a cidade das pontes, tem, atualmente, seis ligações 

entre as margens do Douro. Cada uma delas foi construída para resolver problemas de passagem 

entre o Porto e Vila Nova de Gaia, e todas conferem hoje em dia uma imagem de marca do Porto. 

As seis pontes não são apenas uma forma de atravessar o rio e percorrer o país de Norte a Sul, 

mas também um Ex Libris da cidade do Porto. Hoje em dia, representam a imagem da cidade, e 

estão implantadas na zona de maior valor e impacto paisagísticos. De facto, esta é uma zona que 

proporciona um cenário idílico e é verdadeiramente encantador apreciar-se aqui o nascer ou o 

pôr-do-sol. O turismo procura as pontes do Porto, e são para elas que se reservam as melhores 

fotografias ou postais para mais tarde recordar a viagem.

 Atualmente, o turismo está a ganhar uma força muito grande no Norte do País, mas 

principalmente na cidade do Porto, e muitos dos turistas procuram naquele cenário, de forma 

incessante, ver refletia no rio a atmosfera da antiga cidade. Procuram poder imaginar como seria a 

vida dos habitantes de Porto e Gaia, as suas confluências e divergências, o que o rio trazia e o que 

retirava às suas margens. O Douro, ao contrário do que acontece com os rios de outras capitais 

europeias, rasga o seu curso entre duas cidades distintas, uma em cada lado das suas margens o 

que, inevitavelmente e durante muitos anos tem vindo a fazer com que mutuamente se “mirem” 

e interajam. As pontes vêm fortalecer ainda mais essa relação e tornar o rio ainda mais belo e 

aprazível de ser navegado e observado.
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  A cidade do Porto atribui a sua origem ao rio Douro e ao seu porto, por este último 

ser o ordenador de todo o espaço. A cidade ergue-se na margem do Douro, e, ao mesmo tempo 

que floresce a vida comercial e piscatória, o rio torna-se expoente da vida económica e social da 

cidade. 

  O porto do Douro serviu o comércio das duas margens durante séculos. A Inglaterra e 

o norte da Europa eram territórios importantes para a exportação de vinho do Porto, e o Brasil 

apresentava-se como entreposto fundamental para trocas e comércio fluvial e de cabotagem. As 

duas margens do rio enchiam-se por isso de estaleiros e ancoradouros, tanto para veleiros de lon-

gas viagens, como para pequenas embarcações de travessia entre as duas margens.61

A barra do Douro era um dos portos mais importantes no século XIX, apesar de ter 

“uma ligação ao mar difícil e instável, com forte assoreamento, com muitos obstáculos que dificultaram a passagem 

das embarcações.”62 Com o passar dos anos os perigos multiplicam-se, as tempestades e as cheias 

eram constantes, bem como o cruzamento de correntes e os ventos fortes, que atiram embarca-

ções contra os rochedos e acarretam numerosos naufrágios. A par deste problema, o avanço da 

tecnologia e o novo tempo dos navios a vapor criam muitas dificuldades à navegação na barra do 

Douro. Como diz Jorge Alves: “As novas dimensões atingidas pela navegação produzem reordenamento de 

espaços e poderes, reequacionando-se o significado nuclear dos territórios, face à posição que ocupam e ao sistema de 

relações que se veem envolvidos. Espaços antes abertos e dinâmicos, podem surgir agora como “encravados”, …”63 

A barra do Douro apresenta-se incapaz de oferecer soluções ao novo mundo da navegação. Os 

navios a vapor vêm reformular os ideais dos antigos portos, obrigando a que fossem amplos e 

profundos, para poderem operar embarcações de grande calado e elevada tonelagem. A partir do 

século XIX, dá-se uma verdadeira ‘revolução dos portos’, por todo o lado.

 O movimento político da Regeneração fez com que começassem a ser implementadas 

novas vias de comunicação em Portugal. Nesta altura, o desenvolvimento económico passava, 

essencialmente, pelo caminho-de-ferro, possibilitando à cidade criar um vasto hinterland, que se 

destinava a favorecer tanto trocas externas, como internas.64 Com as dificuldades sentidas no 

porto do Douro, era necessário encontrar soluções para que se pudessem manter as relações de 

exportação e importação no Norte. Como alternativa, surge a ideia de um novo porto artificial 

em Leixões, no rio Leça, que se desloca do coração da cidade e garante condições de expansão 

portuária e ligação à rede central de caminhos-de-ferro. Outra opção seria reformular a barra do 

Douro, fazendo várias intervenções, mas que poderiam não ser suficientes.

61  DIAS, Emílio Brogueira; ALVES, Jorge Fernandes, 2004, p.66

62  SOUSA, Fernando; ALVES, Jorge Fernandes, 2002, Ob. Cit., p.55

63  SOUSA, Fernando; ALVES, Jorge Fernandes, 2002, Ob. Cit., p.9

64  SOUSA, Fernando; ALVES, Jorge Fernandes, 2002, Ob. Cit., p.61

Abandono do Porto, dicotomia Douro-Leixões
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Nenhuma das soluções apresentadas parecia perfeita aos olhos da população, mas, parti-

cularmente para a burguesia portuense, não era de todo uma opção abdicar do porto do Douro. 

A cidade vivia da atividade comercial que a barra do Douro propiciava, tendo uma íntima rela-

ção, quase cúmplice, com o rio. A bolsa, a alfândega, a feitoria inglesa, as sedes e armazéns das 

principais empresas comerciais, situavam-se nas margens do rio, e na segunda metade do século 

XIX, a indústria também aparece articulada com os cais fluviais. Para as gentes e para os burgos 

do Porto era inaceitável aceitar a transferência do mundo comercial e portuário do Douro para 

Leixões.65 Esta comunidade tinha laços históricos e afetivos com o Douro, e a burguesia comercial 

e industrial não conseguia imaginar ter de destruir ou transferir os seus armazéns, fábricas e outras 

estruturas ribeirinhas para uma nova cidade, mesmo que a longo prazo fosse mais rentável. Para a 

população, esta era uma opção intolerável para a própria cidade do Porto, uma vez que só viriam 

a perder com esta mudança.

Na tentativa de melhorar a barra do Douro sem ser necessário criar um novo porto artifi-

cial, começam as intervenções no tempo dos Almadas. Os projetos para o Douro não se desviam 

das linhas gerais de encanamento do rio, manutenção e aprofundamento do canal de navegação e 

criação de cais acostáveis.66 Ao longo destas obras foi-se reconhecendo a incapacidade de resposta 

satisfatória do porto do Douro, e a necessidade de criar um porto alternativo que complementasse 

as funções exigidas pela navegação internacional. Ao mesmo tempo, registava-se a revolução dos 

transportes, com impacto no transporte marítimo. Em 1852, a tragédia do Vapor Porto, quando 

o navio naufragou à frente de todos contra as penedias da foz, provocando 66 mortos, forçou o 

governo central a tomar decisões e a escolher outro local, mais apropriado para receber uma nova 

estrutura portuária.67 Em 1884 avança-se com o porto de abrigo em Leixões, que inicialmente 

complementava o porto do Douro, havendo uma dupla oferta portuária. Para que os dois portos 

se pudessem complementar, foram criadas novas linhas ferroviárias. Leixões seria o anteporto do 

Douro, e só acolheria navios se estes não conseguissem atracar no rio. Mas as opiniões não eram 

unânimes: para uns, o Douro deveria ser o único porto; para outros, era importante fazer alguma 

coisa pelo Douro, alguns melhoramentos na barra, mas apostar tudo em Leixões e nas suas po-

tencialidades no futuro.68

Apesar dos habitantes das margens do Douro reivindicaram durante anos contra o porto 

de Leixões, a adopção a este foi “espontânea e instantânea, pois, mal as primeiras obras do porto de abrigo 

ofereciam algum resguardo à fúria marítima, ainda longe de terminadas, os navios passaram a demandá-lo, apro-

65   http://www.apdl.pt/historia

66  ALVES, Jorge Fernandes; DIAS, Emílio Brogueira, 2001, Ob. Cit., p.95
67  DIAS, Emílio Brogueira; ALVES, Jorge Fernandes, 2004, Ob. Cit., p.68

68  SOUSA, J. Fernando, Douro e Leixões. A questão dos portos commerciais, Porto, Editor: Junta Autónoma 
das Obras da Cidade, 1912, p.152
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veitando para embarcar e desembarcar mercadorias,…”69 Esta fácil aceitação do novo porto devia-se ao 

facto de este conseguir oferecer melhores condições para os grandes navios usados agora na na-

vegação internacional. Leixões apresentava um projeto de qualidade, que ambicionava a expansão 

do porto no sentido da interiorização do rio Leça, relacionando o mar e o rio. O projeto também 

visa o aproveitamento da cidade que ainda estava bastante desocupada, prevendo a adesão de no-

vas fábricas e armazéns de apoio ao porto comercial. O período oitocentista veio introduzir uma 

rutura no ‘sistema portuário’ com a evolução do processo portuário de Leixões, mesmo contra 

a vontade da população da cidade do Porto, acompanhados de interesses implícitos na ribeira. 

As potencialidades do porto de Leixões tornaram-se evidentes desde cedo, o que reivindicou a 

conceção do sistema Douro-Leixões, preexistindo como problema político.

A base do projeto do porto comercial de Leixões é de Adolfo Loureiro e António Santos 

Viegas, tendo sido reformulado por Assunção, em 1912, e Machado Júnior, em 1915.70 As obras 

decorreram por fases, sendo ainda hoje uma grande obra de engenharia que desafiou o homem 

num trabalho contra as forças da natureza, trazendo o mar para terra. A solução passava por 

tentar contrapor a força das ondas do mar para domar a agitação natural, com a construção de 

sucessivos molhes e cais interiores.

O porto do Douro, “(…)  perdeu a sua operacionalidade comercial, com os últimos cais, já pouco 

utilizados, a ser desactivados pelos anos 80, estiolando as actividades ligadas à navegação implantadas nas suas 

margens, agora em fase de reciclagem para actividades de lazer.”71 Quando o porto histórico deixa o Douro 

para se transferir para Leixões, o rio perde a sua função até à data, mas não a sua imagem. Deixa 

de ser uma passagem importante para o comércio da região, e um local de trocas, para que, com o 

tempo, se tornasse uma figura fundamental no panorama turístico da Cidade do Porto. Hoje em 

dia, são milhares os barcos que passam pelo rio, e os que antes vinham cheios de produtos para 

importação e exportação, passam a transportar pessoas para apreciarem os encantos do Douro e 

as suas vistas deslumbrantes.

69  ALVES, Jorge Fernandes; DIAS, Emílio, 2001, Ob. Cit, p.97

70  Ibidem, p.99

71  ALVES, Jorge Fernandes; DIAS, Emílio Brogueira, 2001, Ob. Cit., p.102
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 O Turismo é uma indústria-chave a nível mundial com uma enorme importância no 

desenvolvimento económico e social das cidades. Pelo seu rápido desenvolvimento tornou-se 

numa das atividades com mais potencial para promover uma determinada área e estimular o seu 

crescimento e por isso muito usado para potenciar o desenvolvimento regional.

 O turismo foi um elemento essencial no processo civilizacional. A conquista de novos 

espaços territoriais e a descoberta de novos povos e culturas sempre estimularam o homem a 

repensar os seus valores e costumes. Esta relação cria um choque de diferenças, mas, ao mesmo 

tempo uma rede de influências culturais que fizeram e fazem História.

 As atividades turísticas vêm conquistando um valor crescente na vida das populações 

ocidentais, ao longo das últimas décadas, constituindo dimensões verdadeiramente importantes 

na vida moderna. O turismo tem uma importância fundamental na formação de estilos de vida, 

mas também na reorganização dos territórios, das condições de ordenamento dos espaços e das 

políticas de planeamento e desenvolvimento, movidas muitas vezes não pelos habitantes da cida-

de, mas pela imagem que querem que os turistas tenham da mesma.

 Recuando vários séculos na História, conseguimos estudar e perceber a evolução do 

turismo e da hotelaria na sociedade humana. Desta forma, é possível verificar como humanos 

tão diferentes culturalmente guardam entre si um sentimento comum de fraternidade e cortesia 

que lhe concedia a amabilidade de compartilhar a mesa ou dar abrigo. Infelizmente, não há um 

consenso sobre a origem do Turismo. Existem autores que afirmam que surgiu na Antiguidade, 

outros na Grécia, outros durante o Império Romano, alguns na época dos Fenícios, e ainda, os 

que datam o início do Turismo no Capitalismo, já muito mais tarde. E explicam-se através de 

teorias diferenciadas. Para alguns autores, o início da hotelaria coincide com os jogos Olímpicos, 

na Grécia Antiga. A cidade-estado de Olímpia albergava a competição que durava vários dias e 

atraía não só atletas como milhares de espectadores, na primeira viagem reconhecida de lazer. Os 

eventos desportivos faziam-se a cada quatro anos por volta do século 7 a.C. Para salvaguardar 

as pessoas que se deslocavam até Olímpia, adaptavam-se e criavam-se estruturas de alojamento, 

alimentação e transporte para os primeiros turistas, na cidade local e mais alguns no trajeto. Os 

Jogos eram tão importantes para a época, que se interrompiam guerras para que as pessoas se 

movimentassem livremente.

 A expansão do Império Romano trouxe ainda mais motivos para se viajar. Por diversas 

pesquisas científicas (análise de azulejos, placas, vasos e mapas) é possível perceber que os roma-

nos foram os primeiros a viajar por prazer. Algumas pinturas revelam este povo a ir à praia e a 

centros de rejuvenescimento e tratamento do corpo, numa tentativa de encontrar divertimento, 

História (evolução) do Turismo
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mas ao mesmo tempo, de relaxar.72 Os romanos contribuíram de forma significativa para o que vi-

ríamos a chamar Turismo, viajaram por lazer, comércio e descobertas, com atrações como circos e 

lutas de gladiadores. Roma foi o centro do maior império do mundo ocidental, que por quase dois 

séculos viveu um período de paz, denominado “Pax Romana”. Essa paz refletiu-se na construção 

massiva de estradas, hospitais, e até centros de tratamento termal o que intensificou o Turismo. 

Nesta fase, ao contrário do que aconteceu em Olímpia, a hospedagem tinha fins lucrativos, ge-

rando comércio entre viajantes e moradores e favorecendo a troca de mercadorias entre regiões. 

O declínio do Império Romano e a sua queda por volta de 400 d.C. marcaram o fim do turismo, 

pois as guerras sucessivas danificaram as estradas e impossibilitaram o comércio entre diferentes 

regiões. Esta data marca o fim do turismo de lazer e imprime à atividade turística outros impulsos, 

nomeadamente o de aventura ou o turismo de cariz religioso.

 De facto, o Cristianismo trouxe consigo evolução no turismo, inaugurando as viagens de 

cariz religioso, que se intensificaram nos séculos 7 e 9 d.C. Esta vertente do turismo expandiu-se 

rapidamente, requerendo outras abordagens mais próximas e novos entendimentos do conceito 

de hospitalidade, o que fortaleceu os laços humanos entre hóspedes e hospedarias. Mais tarde, 

a hospitalidade de natureza mais caridosa foi-se alterando e as pousadas começaram a assumir 

uma vocação mais comercial, de função predominantemente lucrativa. É nessa altura que muitos 

estabelecimentos abrem para corresponder ao intenso movimento de soldados, peregrinos e mer-

cadores nos caminhos europeus.73 

 O século XIII é marcado pela íntima relação entre comércio e turismo, sendo impossível 

dissociar-se uma vertente da outra. Nos séculos XIV, XV e XVI, época do Renascimento, flores-

ce o gosto de viajar numa tentativa de enriquecimento pessoal, acumulação de conhecimentos, 

aprendizagem de línguas e possibilidade de aventura, dado ser este um período muito rico e in-

tenso em termos de produção artística e científica.

  No início do século XIX, mais precisamente em 1804, entrou em vigor em França um 

novo código civil, o Código de Napoleão, estabelecendo os traços da moderna sociedade ociden-

tal. Nesse código, pela primeira vez na história da humanidade, foi regulamentada a responsabili-

dade civil do agente hoteleiro.74

 A Revolução Industrial traz consigo algumas características fundamentais para o desen-

volvimento do fenómeno turístico. Por um lado, deve referir-se o desenvolvimento tecnológico, 

72  SOUTO MAIOR, Armando, História Geral, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1990, p.138 
73  BADARÓ, Rui Aurélio de Lacerda, O direito do Turismo através da história e a sua evolução, São Paulo, 
2005, p.4 e 5

74  BARBOSA, Gustavo; LEITÃO, Márcia, Breve história do turismo e da hotelaria, Rio de Janeiro, Editor: 
Confederação Nacional do Comércio CNC, Conselho de Turismo, 2005, p.13



72

44. Cartaz da Agencia de Viagens de Thomas Cook, Thomas Cook & Son

2º CAPITULO | Turismo no Porto



73

por outro lado, ressalta-se o progresso tanto nos transportes como nas comunicações. Ressaltan-

do num processo de urbanização, diferenciação e divisão de tempo biológico, tempo de trabalho, 

tempo livre e tempo inoperante, trazendo grandes implicações na vida dos cidadãos, que agora 

tinham tempo para praticar atividades ligadas ao lazer, como viagens turísticas. A Revolução 

Industrial acarretou uma transformação nos hábitos de consumo, que gerou uma atitude consu-

mista que até à data não existia, como refere o estudo de N. McKendrick, J Brewer e J. H Plumb 

(1982).

 A evolução dos transportes foi, sem sombra de dúvida, um dos fatores mais impulsio-

nadores do Turismo de massas. Os meios de transporte permitiram ao homem mover-se mais 

rapidamente, muito em particular a máquina a vapor, que veio dar asas a várias invenções, não 

havendo a necessidade de hospedagens ao longo das antigas vias. Nesta fase, hotéis e pousadas 

foram construídos nas redondezas das estações de comboio, adaptando-se ao meio de transporte 

mais utilizado, e também perto de regiões portuárias. O turismo da época era predominantemente 

de negócios, viajando-se sobretudo para fechar negócios ou desenvolver novos projetos.

 Thomas Cook foi uma figura referencial nesta mudança organizacional, quando, em 

1841, organizou uma viagem de comboio entre as cidades Inglesas de Leicester e Loughborough, 

para levar um grupo de participantes a um encontro médico, a chamada primeira excursão. Uns 

anos mais tarde, Cook, criou a empresa Thomas Cook & Son, a primeira agência de viagens da 

história, sendo reconhecido como o primeiro operador turístico.

 As primeiras décadas do séc. XX foram marcadas pela força reivindicativa do movi-

mento operário, que teve expressão entre as duas guerras mundiais. Os sindicatos lutavam pelos 

direitos dos trabalhadores exigindo melhores condições. Nesta fase, as férias ainda não eram prio-

ridade dos sindicatos, mas rapidamente este conflito proporcionou um desenvolvimento mun-

dial que reconhecia aos trabalhadores o direito a descanso remunerado, resultando num rápido 

crescimento da atividade turística.75 Foi também nesta altura que se alteraram profundamente os 

modos de vida, com descobertas como o telégrafo e o telefone, o alargamento da rede de cami-

nhos-de-ferro, a extensão das redes de estradas e o grande desenvolvimento industrial. Em 1936, 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção n.º 52, estabeleceu que qualquer 

pessoa empregada, no sector público ou privado, deveria ter direito, após um ano de trabalho, a 

férias pagas de pelo menos seis dias úteis.76 As férias tornaram-se então obrigatórias, quase como 

uma marca de cidadania, que foi aumentada ao longo dos anos em resultado de lutas da classe 

75  PORTER, Roy, Os Ingleses e o lazer, in CORBIN, Alain, História dos Tempos Livres, Lisboa, Editorial 
Teorema, 1995, p.26, 27

76  OIT (1936), C52 Holidays with pay Convention, 1936. Disponível em http://www.ilo.org/dyn/nor-
mlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C052
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45. Rua das Flores antes da intervenção no espaço público

46.. Rua das Flores depois da intervenção no espaço público, que tornou a rua pedonal
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trabalhadora, das organizações sindicais e dos efeitos da democracia. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, o turismo fica paralisado em todo o mundo. Só em 

1949 é que volta ao ativo e alcança uma amplitude sem precedentes, ajudado pela versatilidade 

que o quadro empresarial apresenta após a segunda guerra mundial. Fatores como produtividade 

empresarial, poder de comprar, estabilidade, limite de horas laborais, obtenção de tempo de férias 

pagas levaram à evolução do Turismo.77 Como reconhece Rushmann: “O gosto de viajar populariza-se 

e desponta o turismo como actividade económica. Até, então, as viagens caracterizam-se pelo nomadismo mas a 

partir do século XIX inicia-se a procura de férias sedentárias nas estâncias balneares e climáticas por razões tera-

pêuticas, nas termas e nas montanhas. A noção de turista começa a abranger também aqueles que se deslocam por 

razões de repouso, diversão ou recreio…”78 A Organização Mundial de Turismo é fundada em 1946 em 

Londres e em 1976 Portugal torna-se membro efetivo. 

 O Turismo é a maior indústria do mundo e o seu crescimento cria mudanças rápidas a 

nível social, económico e ambiental, como é visível nas cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, 

que, desde que o turismo tem aumentado, viram criados novos hotéis, restaurantes, cafés e bares 

e, ao mesmo tempo, assistiram ao desabrochar de novas iniciativas de reabilitação da cidade com o 

intuito de a embelezarem e garantirem uma forma de receber melhor os seus visitantes. Podemos 

afirmar, assim, que o turismo é superdinâmico, e que os impactos globais da sua atividade estão 

espalhados pelo mundo.

 

77  RUSHMANN, Doris Van de Meene, Turismo e Planejamento Sustentável: a proteção do meio ambiente, Cam-
pinas, Papirus Editora, 14º Edição, 2008, p. 7

78  CUNHA, Licínio, Desenvolvimento do Turismo em Portugal: Os Primórdios, Fluxos & Riscos - Revista de 
Estudos Sociais, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 127-149, Novembro 2011, p.129
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 O Porto mudou drasticamente nos últimos anos, tendo-se tornado, em termos turísticos, 

um dos destinos mais procurados de Portugal e até da Europa. 

 A história do turismo no Porto reconhece-se tão antiga como a própria região, que 

“Desde tempos de que já não há memória, apenas vestígios deixaram sinais de ter sido visitada por povos 

oriundos de várias partes do mundo. A sua localização assim o proporcionava, assim como a beleza e a 

riqueza das suas paisagens, debruçadas sobre o rio Douro.”79 O Douro, entreposto comercial por 

excelência, virado para o imenso Atlântico desconhecido, abria portas para que o mundo 

pudesse “entrar”, tanto para visitar como para ficar, com a promessa de vidas prósperas. 

 Pode-se dizer que o turismo nasce na cidade do Porto na época áurea do sistema portuá-

rio da barra do Douro. Nesta fase, com todo o reboliço de entrada e saída de pessoas na cidade, 

era necessário criar espaços que albergassem quem precisava de pernoitar e servisse refeições a 

quem estava a largos quilómetros de casa. 

 Na viragem do século XVIII para o XIX, a Praça da Ribeira mantém a função de cen-

tro económico e social da cidade, pois é nas suas proximidades que se encontram as sedes das 

principais casas do comércio e retalho, a Alfândega, a Feitoria Inglesa e variados mercados de rua. 

Nesta fase, apareceram grandes barcos na barra do Douro, resultando na “… actividade de múltiplos 

serviços, a par do bulício de bas-fond de cidade portuária, com as tabernas e casas de pasto, as hospedarias, as casas 

de prostituição ou de diversão, locais de boa ou má-fama, frequentadas por marinheiros e forasteiros.”80 Sendo 

o comércio marítimo o elemento mais importante da economia do norte de Portugal, torna-se 

necessário criar atividades e serviços para fornecer qualidade aos visitantes da cidade, mesmo que 

em trabalho. Para embelezar mais a cidade, o Porto contou com o arquiteto Nicolau Nasoni, em 

1725, que produziu uma notável e imponente obra.

 No início do século XIX, vivia-se uma situação de instabilidade. De facto, as invasões 

francesas implicaram retrocessos a vários níveis: crise comercial, estagnação demográfica e re-

tração nas operações de renovação urbanística. A partir dos anos vinte, começa a construção de 

algumas artérias importantes no Porto, que potenciam a parte alta da cidade. Entre elas, a rua do 

Bom Retiro, em outubro de 1821, a rua do Príncipe, em 1823, a rua dos Bragas, em 1824. Valori-

zam-se novas áreas extramuros que contrastam com a degradação da cidade antiga, que não deixa, 

no entanto, de ser o centro comercial da cidade, e a sua proximidade com o rio ainda fomenta 

muitas dessas relações que refletem o poder da burguesia mercantil e financeira. No final dos anos 

trinta e quarenta, a cidade reconhece um novo impulso urbanístico que não se direciona apenas 

79  http://www.feelporto.com/blog/historia-do-turismo-no-porto

80  SERÉM, Maria do Carmo; PEREIRA, Gaspar Martins, Porto Oitocentista, in RAMOS, Luís A. De 
Oliveira – “História do Porto” – (2ºEdição), Porto, Porto Editora, 1995, p.382

Enquadramento do Turismo no Porto
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48.  Grande Hotel de Paris

49. Grande Hotel de Paris -recorte do jornal “O commercio Portuguez” 27 de Novembro de 1877
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à zona ribeirinha. Constrói-se o Palácio da Bolsa, vários mercados (como o Bolhão), e novos 

arruamentos (rua Ferreira Borges, rua da Constituição, rua Duquesa de Bragança entre outras) 

alargando os limites da cidade.81

 Ao longo da segunda metade do século XIX, geram-se profundas transformações no 

tecido urbano. A par das atividades económicas, principalmente da industrial, abrem-se novas 

ruas, constroem-se pontes e erguem-se novos edifícios por toda a cidade. A área do Porto au-

menta, e também cresce a vontade de acolher, pois era necessário receber os comerciantes que 

visitavam a cidade e a região. Os casarões propagaram-se pela cidade e a renovada sociedade 

burguesa ganhou tempo para o ócio e para o lazer. As hospedarias e tascas que se situavam na 

ribeira ou perto da água, com o passar dos anos, começam a deslocar-se para o centro da cidade 

e a renomearem-se, passando a hotéis e cafés. Nesta fase o acréscimo na movimentação de pes-

soas deve-se sobretudo a motivações relacionadas com o lazer, mais do que com o trabalho ou o 

comércio.

 A Praça Nova ganha importância, tornando-se um polo de vida social da cidade, um 

lugar de lazer, passeio e encontro de figuras públicas e é nesta área da cidade que se encontram 

os cafés da moda, como o Guichard, e, mais tarde, o Portuense, a Livraria Moré, as relojoarias e 

ourivesarias, casas de pasto e hospedarias, para além destes “…havia no Porto um grupo razoável de 

hotéis no centro da cidade, assim como algumas hospedarias, que eram, digamos assim, uma espécie de hotéis de 2º 

ordem, portanto mais económicos, …”82. Com efeito, em 1865 a cidade do Porto já contava com dezoito 

hotéis no centro da cidade.83 Os mais importantes (com melhores condições) eram: Aguia d’Ouro, 

Boa Esperança, Clarense, Leão D’Ouro, Francfort e o Comércio.

 Mais tarde, o dinamismo da Praça Nova estende-se até Santo António com vários esta-

belecimentos comerciais como a Chapelaria Real, e culturais como o Teatro Circo. O lazer tornava-se 

indispensável na vida dos habitantes da região e seus visitantes, e ganhava um caráter abrangente, 

que rapidamente transformou a Praça da Batalha num espaço de encontro, com o atual Teatro de 

S. João, (antigo Teatro Real) e cheio de hotéis que se repetiam até Campanhã, sobretudo após a 

abertura da estação do Pinheiro, em 1875.84 

 A par destas mudanças, do outro lado da cidade, em 1868, abre-se a Praça da Boavista, 

que teve um forte impacto no urbanismo da cidade. Da Praça partiam seis artérias em várias di-

reções importantes, que despoletaram a criação de variados bairros residenciais. A mais marcante 

81  Ibidem, p.383-385

82  MARÇAL, Horácio, Hotéis e Hospedarias do Porto da segunda metade do séc. XIX in Revista tripei-
ro, Serie Nova, ano V, p. 178-179

83 Revista tripeiro, Hotéis do Porto em 1865, in Revista Tripeiro,  Serie I, ano I, p.11 

84   SERÉM, Maria do Carmo; PEREIRA, Gaspar Martins, 1995, Ob. Cit., p.388
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foi a Avenida da Boavista, que acelerava o percurso até Matosinhos e Foz. E se, antes, a Foz, no 

extremo da cidade, servia povoações piscatórias humildes, esta transforma-se agora numa zona 

de novos bairros elegantes com “A moda dos banhos de mar, a imitação do gosto de algumas famílias 

britânicas, que aí se instalavam, e sobretudo os novos meios de transporte levam cada vez mais gente do Porto à 

Foz.(…) Cafés, restaurantes, hotéis, casas de jogo, banhos dão à Foz um ar cosmopolita com a afluência crescente 

dos veraneantes.”85. O turismo atinge nesta fase o seu expoente máximo, já que a cidade do Porto 

oferece possibilidades para todos os gostos e épocas do ano.

 O primeiro Grande Hotel do Porto, denominado “Grande Hotel de Paris”, construído 

na rua da Fábrica, foi inaugurado em 1877, no mesmo ano da ponte Dona Maria II (fig. 48 e 49).

Conta hoje com 140 anos de história, mas continua a marcar os hotéis da região. O avanço dos 

tempos modificou comportamentos sociais, o que transformou o Hotel: as velas apagaram-se e 

deram lugar à energia elétrica, mas a entrada monumental ainda hoje apresenta a mesma figura e 

cores.86 Em 1879 a cidade passava de dezoito para vinte e oito hotéis.87 Nesta altura, as ligações 

ferroviárias tiveram sem dúvida um papel fundamental no turismo do Porto, sendo mais fácil para 

os utentes deslocarem-se até à cidade.

 A 1880 nasce o mais luxuoso Hotel da cidade até à época, “Grande Hotel do Porto”, que 

recebia nobreza e aristocracia mundial, cenário privilegiado de artistas, boémios e intelectuais: 

“Com um programa intenso de festas, bailes e banquetes, o Hotel rapidamente conquistou a nata da socie-

dade portuguesa e internacional, o que lhe conferiu a aura cosmopolita que ainda hoje se sente nas zonas 

comuns.”88 Hoje em dia a unidade hoteleira apresenta-se renovada, mas ainda apresenta caracte-

rísticas do passado, como a decoração dos espaços comuns, enquanto os quartos mudaram radi-

calmente, sendo que nos primeiros tempos o sistema elétrico era muito rudimentar e não havia 

condutas de ar condicionado ou sistemas de prevenção de incêndio. O hotel nasceu por vontade 

de Daniel Moura Guimarães, um abastado comerciante de arte que viajou pelo mundo e decidiu 

conceber um hotel de referência no Porto, confiando a obra ao arquiteto Silva Sardinha. Na altura 

foi importante pelas suas novidades: os quartos tinham água quente e fria, e os funcionários iam 

buscar os hóspedes e as suas bagagens à estação de São Bento, um serviço de excelência que na 

época não era habitual. Tinha ainda um balneário público nas traseiras, que cedia gentilmente à 

população numa altura em que não havia casas de banho na maioria das habitações.89 Ainda hoje, 

é uma obra marcante pelo seu porte, apalaçado na fachada com grandes portas, e pela sua locali-

zação no coração da invicta, na rua de Santa Catarina.

85  Ibidem, p.390
86  http://www.hotelparis.pt/pt/hotel/historia 

87 Revista tripeiro, Hotéis do Porto em 1879, in Revista Tripeiro, Serie VI, ano VI, p.235

88  http://www.grandehotelporto.com/pt/sobre-o-hotel/historia/

89  PIRES, Sérgio – Grande Hotel do Porto: Foi a casa de Eça e exílio da família imperial do Brasil. Diário 
de Noticias, 2014, disponível em http://150anos.dn.pt/2014/08/25/grande-hotel-do-porto-foi-casa-de-eca-e-
-exilio-da-familia-imperial-do-brasil/, consultado em Janeiro 2017
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 A cidade do Porto em 1908 já continha trinta e três hotéis. Alguns mais antigos 

fecharam e outros abriram, no total aumentando o número de estabelecimentos hoteleiros 

na região.90 O Grande Hotel de Paris e o Grande Hotel do Porto continuavam a ser os mais 

luxuosos da cidade, e a estes juntaram-se nesta altura o Hotel Continental e o Hotel da Ba-

talha.

 Nos últimos anos, o Porto moderno acompanhou as tendências do século XX. 

Modernizou a sua visão mantendo com orgulho a sua história e proporcionando aos turistas 

novas experiências, despertando sempre a vontade de regressar.

 O crescimento turístico da cidade deve-se à forte mudança que esta atravessou, aos 

investimentos efetuados e à concretização de ideias inovadoras e novos projetos. Apesar da 

grande procura, o Porto está a acompanhar o crescimento do turismo com o aumento de 

equipamentos de alojamentos e animação. A dinamização da cidade acompanha a promoção 

do norte do país, que tem vindo a ser feita internacionalmente.

 O Porto, reconhecido como Património Mundial da Humanidade pela Unesco, em 

1996, conta a sua história através dos seus monumentos e edifícios construídos ao longo dos 

anos. A cidade foi desenhada formando um Museu vivo cheio de magia e especulação.

 

 

 

90  Revista tripeiro, Hotéis do Porto em 1908, in Revista Tripeiro, Serie I, ano I, p.11
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54. Países que mais viajaram para o Porto em 2016

53. Evolução do número de passageiros por ano no Aeroporto do Porto/ Boom dos lowcost 
(em milhões)
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Dados estatísticos – Conclusões

 O turismo na cidade do Porto é denominado turismo urbano. É certo que sempre existi-
ram turistas, pessoas com curiosidade ou necessidade de conhecer outras cidades, mas nos últimos 
anos isso têm-se intensificado, e as cidades enfrentam um grande desafio diário para se manter 
na lista das mais atraentes. Existe um leque muito variado de opções que os turistas procuram na 
altura de decidir a sua próxima viagem. As cidades devem ser capazes de atender às expectativas 
e necessidades dos seus visitantes, muitas vezes atraídos pela riqueza cultural, pelo valor patri-
monial, pelas suas infraestruturas, serviços, negócios e até mesmo pelo desporto. É fundamental 

para se manterem no mercado turístico que renovem e melhorem os parâmetros anteriormente 

referidos, conservando os centros históricos.

 Porto Ponto, a campanha que tem apaixonado os portuenses e o mundo, deixou tam-

bém, a sua marca no mercado turístico. Hoje o Porto é uma cidade renascida, uma cidade movi-

mentada e reconstruída. Portugal bate todos os anos records consecutivos de afluência turística e 

o Norte (principalmente a cidade do Porto) é a zona que mais tem contribuído para isso, “O Porto 

está a crescer a 15%, com os proveitos da hotelaria a crescerem 28%, o recorde absoluto de proveito, recorde abso-

luto de turistas”.91 A cidade do Porto tem sido um dos destinos Europeus com maior crescimento 

turístico. Se antes as ruas da cidade eram pouco movimentadas, hoje deparamo-nos com uma ver-

dadeira romaria. A cidade vive uma época de alegria, que atrai às ruas até os próprios portuenses, 

motivados pelo consumo e vivacidade dos visitantes.

 Na maioria, os dados utilizados na pesquisa para escrever este subcapítulo são referentes 

a 2015, porque ainda não foram feitos quadros de informação de 2016. Mas existem algumas no-

tícias com dados referentes a 2016 que dizem ter sido este um ano ainda melhor, tanto a nível de 

tráfego no aeroporto (turismo do Norte) como para a própria cidade do Porto que recebeu ainda 

mais turistas.

 À pergunta que muitos fazem – E por que é que os turistas vêm para a região? – os da-

dos da Associação de Turismo do Porto (ATP) referem vários motivos, a oferta diversificada, a 

boa relação qualidade-preço nos restaurantes, hotéis, bares e serviços (apesar de os valores terem 

subido muito nos últimos três anos, estes continuam baixos em relação a grande parte da Europa), 

a gastronomia local acompanhada da qualificada diversidade de vinhos. Mas o principal motivo 

são as pessoas, as gentes do Porto que sempre souberam tão bem receber, e o carácter acolhedor 

e genuíno dos portuenses. 

 Para além das características da cidade, nos últimos anos deram-se dois acontecimentos 

que marcaram a crescente procura dos turistas na região. O primeiro foi o “BOOM” das low-cost, 

91  Correio da Manhã, Turismo com “crescimento asiático”, Correio da Manhã, 29 de Setembro de 2016, 
disponível em: http://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/turismo-com-crescimento-asiatico, consultado em 
Fevereiro de 2017
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NORTE
CENTRO

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ALENTEJO

ALGARVE
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
PORTO
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que é percetível através de números estatísticos representados na figura 53, o que leva a perceber 

que desde 2005, quando a Ryanair começa a operar no aeroporto Sá Carneiro, os números sobem 

automaticamente. Em 2007 segue-se a easyJet, e o número de turistas a visitar a região Norte não 

parou de aumentar. Atualmente o aeroporto já conta com seis companhia Low cost (Ryanair, 

easyJet, Germanwings, Transavia, Vueling e Wizz), que representam mais de 60% do tráfego to-

tal.92

 Em 2016, o aeroporto Francisco Sá Carneiro atinge o record de 9,4 milhões a aterrar no 

local, sendo o melhor ano de sempre. Em 2015 aumentou 16,7% face ao ano anterior, atingindo a 

maior percentagem da história do aeroporto, no mesmo ano em que foi considerado o 3º melhor 

aeroporto Europeu pelo Airports Council Internacional.93 Para além da vasta oferta cultural que 

atrai os turistas ao Porto, não é irrelevante também considerar que a cidade tem duas importantes 

áreas envolventes – Braga, Guimarães e Aveiro – também elas culturalmente notáveis.

 O segundo acontecimento marcante está diretamente ligado ao facto de a cidade do Por-

to ser considerada Melhor Destino Europeu pela terceira vez, pela European Consumers Choice. 

Depois de ter sido distinguido em 2012, a cidade voltou a merecer tal reconhecimento em 2014, 

e este ano, 2017, novamente, sendo a primeira cidade a ser considerada Melhor Destino Europeu 

mais que uma vez. Em 2015 a cidade ficou em terceiro lugar a nível mundial, segundo os prémios 

Travellers’ Choice, promovidos pelo TripAdvisor e eleita melhor destino romântico numa vota-

ção dos leitores do site norte-americano USA Today. Estas conquistas demonstram que o traba-

lho, empenho e envolvimento no projeto turístico investidos até à data estão a ser reconhecidos, 

reforçando o posicionamento do País e da região na questão da atratividade turística.

 O Porto hoje é uma cidade nova e o turismo sorri-lhe, transformando-a. O centro his-

tórico é um local de fascínio para os seus visitantes e mesmo para as gentes locais. Este deixou 

de ser uma área morta, estática e “velha”, e atualmente é, antes a zona mais “in” da cidade total-

mente renovada. Os edifícios monumentais nacionais e classificados são os mesmos, mas com um 

tratamento melhor. A cidade vive uma época áurea, as estradas sofrem obras de melhoramento, 

os edifícios habitacionais começam a ser reabilitados, tudo parece reconstruído para melhor, sem 

perder a magia e história do passado. 

 A cidade do Porto, juntamente com Vila Nova de Gaia, criou um destino turístico exce-

92  RODRIGUES, Leonor, O turismo ao ritmo das Startups, ECO – economia online, 21 de Novembro de 
2016, disponível em https://eco.pt/reportagem/porto-sentido-o-turismo-ao-ritmo-das-startups/, consultado 
em Janeiro de 2017

93 Jornal de Noticias,Aeroporto Francisco Sá Carneiro eleito o 3.º melhor da Europa, Jonal de Notícias, 01 de 
Março 2016 , disponível em: http://www.jn.pt/economia/interior/aeroporto-francisco-sa-carneiro-e-o-3o-me-
lhor-da-europa-5054996.html, consultado em Fevereiro de 2017
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cional com uma oferta cultura, monumental e histórica imensa. De facto, a distinção de melhor 

Destino Europeu “fez crescer água na boca” aos futuros turistas que, com urgência, invadem a 

cidade. Esta tem vindo a aumentar a oferta, pois, cada dia que passa, abrem restaurantes ou tascas, 

bares, hotéis ou hostels, entre outros, para receber todos os visitantes da melhor forma. A nível da 

hotelaria o aumento tem sido exponencial. Como podemos observar nas figuras 55, em 2010, o 

Norte possuí 163 hotéis; passados apenas cinco anos aumentaram quase para o dobro, 297 no 

total.94 O nível de estabelecimentos hoteleiros define o número de dormidas que também atingiu 

números inimagináveis em tão pouco tempo. Em apenas cinco anos a cidade teve um crescimento 

de 178% de dormidas (figura 56). Desse número, 80% referem-se a dormidas em hotéis. Um nú-

mero entusiasmante para os grupos hoteleiros que estão instalados na cidade ou pretendem estar 

nos próximos anos.95 “Os espanhóis são os turistas estrangeiros que mais visitam o Porto e Norte de Portugal 

(23,2%), logo seguidos pelo mercado francês (15,4%)”96. Estes dados são diferentes da figura 54, porque 

os dados do gráfico são referentes aos países que mais viajaram para o Aeroporto do Porto, e 

os espanhóis (pelo sentido de proximidade) utilizam menos o avião e mais o carro, comboio ou 

autocarro.

 De acordo com o artigo da revista Ambitur (2016), com base num estudo feito pelo Ins-

tituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, em parceria com o Turismo do Porto e 

Norte de Portugal e o Aeroporto do Porto, de outubro de 2015 a março de 2016, os turistas que 

viajaram para o Porto e Norte ficaram em média 6,4 noites. Os turistas em negócios e lazer/férias 

concentram-se maioritariamente no Grande Porto, enquanto os visitantes de família/amigos, na 

sua maioria ficam alojados noutras cidades do Norte do País. Em média gastam 745 euros, sendo 

380 desses em estadia, o que resulta numa média de 63 euros por noite na viagem, média que 

tem vindo a aumentar de ano para ano. O turismo de negócios foi o que menos contribuiu para a 

média de noites na região, com cerca de três noites por visita. 

 O turista do Porto varia muito, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, em 

que 36% têm menos de 30 anos e a maior parte é casado. Procuram na maior parte das vezes a 

cidade pela gastronomia, compras, visitas a monumentos e pela paisagem. Em conclusão, o in-

quérito refere que os turistas apaixonam-se pela cidade e voltam com regularidade, em média três 

vezes por ano. “Numa escala de um a sete pontos o índice de satisfação com a visita ao Porto e Norte de Portugal 

cifrou-se nos 6,2 pontos, tendo a intenção de recomendar superado este valor (6,3 pontos) e a intenção de regressar 

94  Dados retirados do site do Instituto Nacional de Estatística

95  Dados retirados do site do Instituto Nacional de Estatística

96  Jornal de Noticias, Porto recebe cada vez mais turistas estrangeiros, Jornal de Notícias, 01 Setembro de 
2015, http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/porto-recebe-cada-vez-mais-turistas-estrangei-
ros-4756823.html#ixzz4YIfkdP7r consultado em Fevereiro 2017
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58. Dados turismo de Portugal - Análise comparativa por NUTS II 
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ficado nos 5,8 pontos.”97 

 O Porto está na “moda”, crescendo todos os dias, e inovando-se para cativar cada vez 

mais turistas sem perder a sua identidade (tão procurada por tantos). “Estes números materializam e 

são fruto do esforço que a Associação do Turismo do Porto (ATP) tem vindo a desenvolver, em conjunto com os seus 

associados, no sentido de trabalhar, de forma contínua, para o incremento turístico do Porto e Norte, procurando, 

de uma forma sustentada, qualificar o turismo, aumentar a procura, alcançar notoriedade e o reconhecimento inter-

nacionais, vetores de que presentemente já beneficiamos.”98 

 Em 2016 as coisas mudaram, mas para melhor. Dados recentes do Instituto Nacional de 

Estatística referem que o Verão de 2016 foi o melhor de sempre, tendo em agosto atingido quase 

cinco milhões de dormidas registadas no Porto e Norte de Portugal, podendo ser considerados 

como destino de férias. “Os dados revelados mostram igualmente que em agosto o Porto e Norte foi o destino 

continental com maior crescimento na taxa de ocupação (64%), passando de 1,4 para 2,1. A hotelaria tradicional 

mantém-se como a mais procurada, seguida de perto pelo alojamento local (hostels, guest houses e apartamentos).”99 

 Estes números demonstram o bom trabalho realizado pela ATP, TPNP, TP e Câmara 

Municipal do Porto e de Vila Nova de Gaia no sentido de explorar a região e mostrar ao mundo 

o que tão bom ela tem para oferecer. 

97  Revista “Perfil dos Turistas do Porto e Norte de Portugal” Inverno IATA 2015-2016 – IPDT; Turismo do 
Porto e Norte, ANA Aeroportos Porto

98  Porto Lazer, Porto e Norte com crescimento de 16,7% no ano passado, Notícias Porto Lazer, 25 de Janeiro de 
2016, disponível em:http://www.portolazer.pt/noticias-porto-lazer/porto-e-norte-com-crescimento-turistico-
-de-167-no-ano-passado, afirmado por Rui Moreira, presidente da ATP, consultado em Fevereiro de 2017

99  MONTEIRO, Lucília, Porto e Norte de Portugal com o “melhor verão de sempre” no turismo, Jornal Expresso, 
18 de Outubro de 2010, Disponível em: http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-10-18-Porto-e-Norte-de-Por-
tugal-com-o-melhor-verao-de-sempre-no-turismo, consultado em Fevereiro 2017
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“O rio é antes de mais um cenário, uma imagem poderosa, um ícone, um espectáculo.”100

100 DOMINGUES, Álvaro, Ob. Cit., p.15

3.  CIRCUNSTÂNCIA DO ESPAÇO
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 A problemática da reabilitação 

 Como reconhece Siza Vieira, “Na cidade que temos, de forma insensível, ou quase, para muitos, 

lentamente, mas continuamente e em processo de aceleração, o ambiente com o qual nos identificamos é destruído, 

como se fosse essa a condição de transformar.”101  De facto, ao longo dos anos, fomo-nos apercebendo 

da importância de manter vivas as nossas raízes e o nosso património. Começa a compreender-se 

que o passado das nossas cidades só valoriza o presente, e que mantê-lo dignifica o nome da mes-

ma. 

 Depois da segunda Guerra Mundial, as chamadas décadas da renovação, entrevia-se na 

cidade, na lógica da substituição, demolir para construir uma nova arquitetura. Mais tarde passou-

-se à reabilitação sistemática. Hoje em dia, conserva-se e/ou restaura-se em relação ao contexto 

urbano, com valorização da história e dos centros urbanos. Nas grandes cidades da Europa o 

pensamento sobre reabilitação é este há muitos anos, mas “Em Portugal acordamos relativamente 

tarde para o problema da conservação da cidade histórica. Num país afastado da marcha do progresso, durante 

décadas amordaçado cultural e politicamente, tomámos como segura a continuidade das cidades tradicionais, a 

permanência das antigas práticas construtivas, isto quando ambas já se encontravam perdidas ou definitivamente 

ameaçadas.”102Ao longo do século XX as cidades Portuguesas foram-se reconstruindo, restaurando 

e conservando o máximo possível para manter a sua identidade, começando pelas que viriam a 

ser classificadas como Património Mundial. O restauro introduziu a (re)descoberta do desenho da 

cidade histórica. Como diz Eduardo Souta Moura, “A transformação da cidade é também ela, um símbolo 

de vitalidade e regeneração, um fenómeno natural adaptável às necessidades colectivas de quem nela habita, (…)”103 

. O restauro transformou a cidade revalorizando-a, dando-lhe muitas vezes a imagem que sempre 

teve, mas com melhores materiais, estrutura e organização.

 A história do restauro e conservação de edifícios de valor patrimonial tem vindo a acon-

tecer desde os finais do século XVII, mas foi a partir de 1970 que se deu um impulso nesta ati-

vidade. A definição rigorosa nos diferentes tipos de ‘atuação’ em património ao longo dos anos 

permite uma reflexão crítica de forma a melhorar o trabalho prático que se segue.104

 A revolução Francesa é dada, por diversos estudiosos, como o momento de origem da 

101  SIZA VIEIRA, Álvaro, 01 Textos, Porto, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, 
p.19

102  AGUIAR, José, Cor e cidade histórica, Estudos cromáticos e conservação do património, Porto, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto (1º Edição) 2002, p.24

103  MOURA, Eduardo Souto de, Estas coisas de «centros históricos» provocam um imobilismo total, in DIAS, 
Manuel Graça – Ao volante pela cidade (dez entrevistas de arquitectura), Lisboa,  Relógio D’ Água Editores, 

Outubro, 1999, p. 111 e 112 
104  PEREIRA, António Nunes, Para uma terminologia da disciplina de protecção do Património Construído, Jornal 
dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 27

Enquadramento:
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59. e 60. Convento do Carmo em Lisboa: Em Portugal, esta obra é um dos exemplos que serve a 
materialização da opinião de Ruskin e Morris, perante edifícios de valor patrimonial. A ausência de 
novos elementos construtivos evidenciam a pré-existência que apenas foi mantida pelo verdadeiro 
valor patrimonial que se lhe foi atribuido.
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salvaguarda do património, que mais tarde foi a matriz para um conjunto de ideias do conceito de 

restauro moderno. Após a revolução, a cidade deparou-se com a destruição de muitas obras e mo-

numentos, principalmente de cariz religioso e criaram-se medidas de salvaguarda do património 

nacionalizado. Neste âmbito, formou-se um contexto de qualificação, de construção de critérios e 

da reorganização de um sistema de gestão do património para decidir que monumentos preservar 

ou como assegurar os seus valores.105 

 A revolução industrial marca a história com um novo olhar sobre o património, como re-

conhece José Aguiar “As tradições são postas em causa pela modernidade, mas, no momento em que se anuncia 

um mundo novo, (re)descobre-se o valor do que se perde.”106 Este novo conhecimento propicia uma estreita 

relação com o passado, e trava-se uma luta entre o património e a modernidade que resulta num 

culto pelos monumentos.107

 Durante todo o século XIX existe uma constante confusão entre preservação e recons-

trução que se interpreta de distintos modos nos diferentes países da Europa. Em França, o desig-

nado restauro estilístico impõe a preservação dos valores históricos nacionalistas como interesses 

da salvaguarda, concebendo uma cópia fiel ao original. O defensor mais importante desta teoria 

foi Viollet-le-duc, apostando no rigor e na fidelidade estilística absoluta, onde não há lugar para 

criatividade ou opiniões pessoais. Para Viollet os monumentos tinham de ter função e utilidade, 

não podiam ser apenas elementos de admiração e valorização simbólica.108 Em Inglaterra, o res-

tauro românico luta por uma conservação estrita, ao estilo de Ruskin. John Ruskin, aliado a Mor-

ris defende um anti-intervencionalismo radical, protegendo os edifícios de qualquer intervenção, 

com a opinião de que qualquer modificação fere a autenticidade do edifício, e que não temos o 

direito de tocar nos monumentos, pois pertencem a quem os edificou no passado. Defendem que 

o destino de qualquer monumento histórico é a ruína ou a sua desagregação progressiva.109 Em 

Itália, opta-se pelo restauro arqueológico, fundado por Stern e Valadier que se resume ao restauro 

de grandes monumentos do império romano, “…desenvolvidos com base em rigorosas análises prévias que 

permitem validar a sua recomposição. Trata-se de um processo do qual se empregam elementos originais, através da 

anastilosis, e se procede ao preenchimento de lacunas por meio de reproduções simplificadas e distinguíveis…”110, 

conservando tudo o que restou da construção original. 

 Todos os pontos de vista anteriormente referidos, em termos conceptuais, foram funda-

105 AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p.37

106  Ibidem, p.38

107  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, (trad. Teresa Castro), 2000, p.70
108 AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit. p.38-42

109 CHOAY, Françoise, 2000, Ob. Cit. p.158-160

110 AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p.40
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61. e 62. Rafael Moneo, Banco de Espanha em Madrid – Com a ampliação feita ao edifício históri-
co o arquitecto re-intrepreta os elementos decorativos da pré-existência, associando-os a um novo 
período artístico.
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mentais para a definição e atribuição de valores aos monumentos na história da conservação. As 

várias abordagens ao tema “restauro” resultaram no final do século XIX na teoria de Alois Riegl, 

fundamentada numa teoria de valores, os memoriais, ligados ao passado e à sua memória, e os de 

contemporaneidade, referentes ao momento presente, José Aguiar, defende que “Pela primeira vez na 

história da conservação, introduziu-se a noção de obra de arte como produto de uma kunswollen111, superior aos 

conflitos de uso, a técnica e os materiais. Riegl, recusou a existência de critérios de avaliação artística absolutos, 

aplicáveis a todos os estilos de todos os tempos; antes enfatizou o relativismo das condições culturais e dos requisitos 

particulares no quadro dos quais definem os valores específicos…”112 A sua teoria foi marcada também por 

ser a primeira com critérios classificativos alargados, onde imprime a ideia de que cada caso é um 

caso na questão do património, e temos de ter em conta as implicações da variação dos conceitos 

ao longo do tempo (património urbano, industrial, cultural, entre outros). 

 Giovannoni foi o nome sonante da história do restauro ligado ao urbanismo. Refere a 

importância da salvaguarda do espaço como ninguém tinha feito até à data, destacando o contex-

to onde se inserem os monumentos e os núcleos urbanos históricos.

 Em 1931 surge pela primeira vez um documento internacional que estabeleceu princí-

pios e critérios-base do restauro moderno e conservação do património, a conhecida ‘Carta de 

Atenas’. No mesmo ano surge também a ‘Carta Del Restauro’ onde se amplia o conceito de pa-

trimónio, incluindo também as obras de arte e a preocupação com o ambiente urbano e a cidade 

histórica.113

 A segunda guerra mundial trouxe consigo grandes destruições, que despoletaram a ne-

cessidade de uma rápida reconstrução das cidades destruídas. Era necessário realojar milhões de 

pessoas e permitir o relançamento da economia da cidade com muita urgência. Verificando que os 

métodos de restauro anteriores à guerra eram insuficientes e lentos, cria-se um novo pensamento 

que resulta na nova carta internacional de restauro- a Carta de Veneza de 1964 – e uma carta 

Italiana, a Carta del Restauro de 1972, com Argan, Bonelli, Roberto Pane e Cesare Brandi, como 

protagonistas do novo pensamento.

 A Carta de Veneza expressa um novo conceito de intervenção: “(...) a intervenção nova deve 

manter-se higiénica e claramente diferente da antiga e ajudando a esclarecê-la, deve mostrar-se e mostrá-la.”114 

111 Kunstwollen remete a lógica da produção artística a uma totalidade cultural que não deve ser ignorada, 
ver artigo MAZIVIERO, Maria Carolina, Influência e actualidade do pensamento Regliano, V ENCONTRO DE HIS-
TÓRIA DA ARTE – IFCH / UNICAMP, 2009

112 AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit, p.49

113 Ibidem, p. 51-53

114  COSTA, Alexandre Alves, O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, Jornal dos 
Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 9
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63. Alcino Soutinho, Paços do Concelho- Museu Amadeu de Souza Cardozo, Aqui Soutinho produz 
uma proposta multisignificativa  num edifício de relevo patrimonial, onde relaciona o “novo” e o 
“velho” transportando-o para o presente 
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Esta teoria fez com que muitos trabalhos de reutilização de edifícios passassem por neutralizar a 

pré-existência, assumindo um lugar estabilizado e intocável como pano de fundo.

 Em 1987 cria-se a Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas, conhe-

cida como Carta de Toledo. Distingue-se de todas as outras pela forma como pensa na urbani-

dade, preocupando-se com o carácter histórico da cidade e os elementos materiais e espirituais 

que lhe determinam a imagem, com as relações entre edifícios, espaços verdes e espaços livres, o 

aspeto dos edifícios e a imagem que criam no espaço, tudo isto sem comprometer a autenticidade 

da cidade histórica.115

 Em 2000, a Carta da Cracóvia, atuando no espírito da Carta de Veneza, acrescenta al-

gumas questões novas, sobretudo no que diz respeito à paisagem e às cidades históricas. Esta 

carta salienta a importância pelo respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 

como base para o desenvolvimento da criatividade cultural, “(...)reunindo indissoluvelmente realidade 

e representação, tende a validar posições abertas, multissignificativas, experimentais, no tratamento do património 

construído.»”116 

 Constatamos que mesmo dominando as mesmas ferramentas e saberes, é pertinente, 

senão indispensável, utilizar a história como ferramenta fundamental aos arquitetos. Não se pode 

projetar sem memória, seja em que circunstância for, essa necessidade torna-se ainda mais pre-

mente se o local a projetar já tiver sido alguma coisa antes. É necessário que o processo de con-

ceptualização seja mais consciente e responsável para manter a sua posição do passado no presen-

te. José Aguiar recorda que “Para além da importância cultural da conservação dos grandes monumentos, (…) 

a inclusão no património edificado a preservar, dos conjuntos urbanos históricos, da arquictetura anónima que, ao 

longo de inúmeras gerações, construiu a cidade.”117 É muito importante para não perder a identidade de 

uma cidade manter a sua imagem e a sua memória, até mesmo os chamados edifícios “banais”, 

que são, muitas vezes parte integrante da história da cidade, por exemplo as casas burguesas no 

Porto, que foram consideradas e preservadas valorizando a cidade histórica. 

 Desenhar ou redesenhar o território implica o conhecimento da sua história. A interven-

ção projetual deverá reinventar ou solidificar lugares do passado em lugares de memória,118 desen-

volvendo um novo reconhecimento do real através da compreensão e interpretação do existente.

 Atualmente, na cidade histórica deu-se uma nova tendência apoiada na apropriação e no 

115 AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p.73-76

116 MORALES, Solà, citado em COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da 
intimidade, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 12

117  AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p.81

118  COSTA, Alexandre Alves, Lugares praticados versus lugares de memória, Património Urbano e Reabilitação, in 
Revista Património nº 1, Novembro, 2013, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 15
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64. Avenida da Boavista, Porto. A discrepância de escalas e tempos entre intervenções num único 
quarteirão revela uma clara falta de planeamento a quando das novas construções
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consumo de identidade, ligado muitas vezes ao excesso de turismo que banaliza o único e espe-

cial, destruindo-o. Por outro lado, a preservação da autenticidade do centro histórico impõe um 

dos principais recursos para o novo processo de desenvolvimento. O património e a imagem da 

cidade antiga estão intimamente ligados ao crescimento do turismo, por este motivo é necessário 

cuidar do que temos e melhorar o que não está tão bem (reabilitando) de forma a “angariar” mais 

turistas. Recentemente revemo-nos nestas palavras. A realidade é que o turismo no Porto tem 

aumentado muito, mas as reabilitações e cuidados com limpeza e segurança na cidade também. 

Assim, o que poderia ser um problema tem sido uma mais-valia, mesmo para os seus habitantes. É 

consensual verificar que a cidade está renovada, e para melhor, não perdendo a magia do passado, 

mas sim, evidenciando-a na quantidade de fachadas, azulejos, ou ruas remodeladas dos últimos 

anos. A intervenção no património edificado passou a assumir uma multidimensionalidade que a 

arquitetura, enquanto disciplina, tem a obrigação de fazer prevalecer, alertando para a importância 

da reabilitação. A cidade de Vila Nova de Gaia e a cidade do Porto são um exemplo disto. A cidade 

do Porto recebe especial atenção no que diz respeito à reabilitação, devido ao facto de o centro 

histórico estar classificado como património mundial e em urgente necessidade de intervenção. 

Por sua vez a cidade de Vila Nova de Gaia, apesar de rica em património industrial em crescente 

decadência, é muitas vezes esquecida. O facto é que ambas, com as suas zonas ribeirinhas, ainda 

que em expansão, materializam as ‘’portas da cidade’’ (uma vez que ambas se complementam) e 

a imagem que projetam possui um potencial claramente superior àquele que atualmente apresen-

tam. 

 Esta dissertação pretende elucidar sobre a importância da cidade de Vila Nova de Gaia, 

por esta ser a paisagem para quem visita o Porto ou vive nele, uma vez que as margens opostas 

fazem parte da imagem que “se leva” da cidade.

 A cidade em transformação

 Depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a partir dos anos 60, Portugal teste-

munhou um período de renovação urbana. Esta assentava numa lógica de demolição para construir 

a “nova” arquitetura do novo urbanismo, onde se pressupunha que as preexistências eram proble-

mas condicionadores de projeto. 

 Nos anos 70, assinalou-se uma crise económica, associada ao fim do «Estado Providência» 

e ao início da crise fiscal que tinha como base, por um lado, a intensificação de movimentos de base 

urbana, e, por outro, a decadência da renovação urbana.  

 Durante a segunda metade do século XIX a questão da salvaguarda do património teo-

rizou a história do urbanismo, como Nuno Portas salienta “emergiu uma visão algo confusa que tem 
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65. e 66. Praça das Cardosas : A mais recente intervenção no quarteirão do Antigo Convento das 
Cardosas, é exemplo perfeito da destruição dos valores espaciais, artísticos e construtivos do interior 
e exterior de edifícios antigos.
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identificado o património arquitectónico com os chamados ‘centros’ históricos – muitos deles pouco centros ou pouco 

históricos - , e em resultado de um duplo progresso no campo das ideias: do lado estético, o alargamento da atenção 

inicial sobre o edifício singular de autor, aos conjuntos arquitectónicos mais ao menos puros, delimitados enquanto 

características de épocas ou de sítios; e do lado urbanístico, pelo alargamento do conceito inicial património artístico ao 

valor económico-social da edificação antiga…119 

 Os anos 80 introduziram um novo pensamento de intervenção na cidade, assinalado pelas 

experiências de recuperação dos centros históricos, onde se experimentavam técnicas, metodologias 

e problemáticas. Recentemente, iniciou-se a conservação e/ou o restauro filológico aplicados ao 

contexto urbano, visando a valorização económica e cultural da história e dos “Centros Históri-

cos”, através da sua promoção e reconhecimento. Nos últimos anos, a política do desenvolvimento 

capitalista inteligentemente percebeu que poderia “angariar” o mercado do turismo conservando 

algumas áreas monumentais ou mais típicas, e começa a dar-se valor ao passado e à memória. Pode-

mos referir que nas últimas décadas redescobrimos a qualidade da arquitetura da cidade antiga, mas 

“parece-nos necessário sublinhar e contestar a ideia corrente que induz a pensar que os projectos de reabilitação se 

limitam às áreas dos centros históricos ou o património classificado, para afirmar que a necessidade de dar qualidade 

ao espaço construído não pode ser limitada apenas aos monumentos ou ao lugares carregados de história, mas sim a 

todos os lugares artificiais, privados por diferentes motivos, das mais elementares qualidades arquitectónicas, necessá-

rias ao homem. Ocorre desenvolver uma cultura e afirmar uma ideia que assenta na necessidade de transformação e 

modificação consciente do património existente em função da sua reutilização equilibrada e da necessária redefinição 

constante de um território que responda às exigências do homem. Reabilitar mais do que nunca, significa fundamen-

talmente recuperar as qualidades perdidas e integrar ao mesmo tempo aquelas características necessárias para que o 

território em causa continue a viver com as condições de conforto e beleza.”120 

 Em Portugal, o problema da conservação da cidade antiga surgiu relativamente tarde. 

Apesar, de há muito, cuidarmos do nosso património monumental, quando se fala do património 

urbano ainda temos muitas mentalidades a mudar, numa tentativa de educar a população para a 

salvaguarda e a reabilitação. A nova atração pelos centros históricos incentivou uma reabilitação, 

ou antes, uma renovação, denominada fachadismo,121, por detrás das antigas fachadas, conservando 

o exterior e renovando o interior, como uma cidade de aparências. O denominado fachadismo, ou 

o novo disfarçado de onde restam apenas as fachadas “(…) destrói os valores espaciais, anula os valores 

artísticos e construtivos presentes no interior dos edifícios antigos, oblitera o valor dos edifícios como documentos e 

119 PORTAS, Nuno, prefácio in AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p.17

120 CANNATÀ, Michele; FERNANDES, Fátima, Territórios Reabilitados = Revamped Landscape, Casal de 
Cambra, editor Caleidoscópio, (1º Edição), Outubro de 2009, p.9

121  Fachadismo - “(...) demolição sistemáticas do interior de edifícios antigos, substituindo-o por nova construção, com 
profundas mudanças tipológicas, volumétricas, estruturais e construtivas, preservando as antigas fachadas de forma acrítica, ou 
reconstruindo-as de acordo com imitações forçadas dos originais.” Enunciado em AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p. 137
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67. e 68. Torre dos 24, Arquitecto Fernando Távora : A construção ergue-se no mesmo local e com a 
mesma escala dos antigos passos do concelho. Esta intervenção ajudou a definir e a assinalar a entra-
da no Largo da Sé. O conhecimento sobre a história permitiu ainda ao arquitecto um enquadramen-
to da estátua “O Porto” que apesar de nunca aqui ter estado, encabeçava os Passos do concelho que 
a este sucederam e que se encontravam na Praça da Liberdade. A nova contextualização do objecto 
atribui-lhe sentido e fortalece a intervenção que se funda nas histórias da regência do Concelho.
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produto de arte urbana, da arte arquitectónica e da arte de construir.”122 

 Neste intuito, quer sejam feitas da melhor ou da pior forma, a reabilitação e a conservação 

urbanas tentam dar resposta à diversidade dos problemas da deterioração social e física dos tecidos 

urbanos antigos, ligando permanentemente o passado e o presente.

 A valorização do património na cidade contemporânea é hoje entendida como proje-

to cultural. A cultura do urbanismo em permanente mudança é hoje o resultado da imagem da 

modernização, da internacionalização e do processo de globalização. Os centros históricos não 

são constituídos apenas pelos quarteirões de edificados com história, mas também de patrimónios 

socioculturais, artísticos, linguísticos e humanos que constituem a memória da cidade. Na verdade, 

este valor patrimonial não deriva do facto de estes serem os espaços mais antigos da cidade, mas 

por serem um centro de testemunhos das épocas que por aqui passaram e perduraram nas ruas e no 

edificado, refletindo o seu ciclo de vida. Todo este património, fundamental para o carácter e identi-

dade de uma cidade, encontra-se mais vulnerável, reconhecendo-se a importância de se efetuar uma 

manutenção e preservação cuidadosa dos seus valores históricos, que designamos por reabilitação. 

No entanto, tal não impede que se reconheça a necessidade de repensar o uso afetivo à maioria 

destes espaços e sobretudo a sua (re)inserção nas dinâmicas urbanas e culturais contemporâneas. 

Cada vez mais temos de dar importância à memória da cidade, à “(…) importância do património, da sua 

riqueza- em termos de conteúdo – e da sua vulnerabilidade, nos contextos sociais, culturais, económicos e políticos de 

um mundo ou de uma sociedade que se confronte com a “ameaça” ou o “perigo” da globalização. Daí a urgência de 

preservar e de valorizar.”123 A conservação e a reabilitação arquitetónica e urbana do património edifi-

cado têm de ser entendidas atualmente como prioridade para assegurar a manutenção da memória 

coletiva, através de um esforço responsável e consciente de todos os intervenientes.

 

 

122 AGUIAR, José, Reabilitação ou fraude?, in Revista Património nº 2, Novembro 2014, Direcção-Geral 
do Património Cultural, p. 67

123 LEITE, Ana Cristina, Lisboa: Memória da Cidade Intangível, in RAMOS, Manuel João, A 
matéria do património: memórias e identidades, Lisboa, Edições Colibri, 2003, p.23 e 24
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70. A serra do Pilar com destaque como pólo industrial

69. A serra do Pilar no final do séc. XVIII
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 Contexto histórico e urbano

 A Serra do Pilar foi uma zona importante e de destaque em Vila Nova de Gaia como 

pólo industrial. Na época medieval a sua área era utilizada para terrenos agrícolas, e só em meados 

do século XIX é que ali se desenvolve a indústria. Desenvolveram-se pólos destinados a prepa-

ração e lotagem de vinhos de embarque (principalmente Vinho do Porto) e ligados à tanoaria, 

intimamente relacionada com os armazéns de Vinho (desde do século XVII) que se situavam 

junto à Praia de Vila Nova e Largo da Cruz, perto do rio.124 

 Vila Nova de Gaia mostrava-se a cidade mais disponível para a criação de grandes in-

dústrias, pelos seus terrenos pouco urbanizados e facilidades de águas abundantes. Instalavam-se 

na encosta da Serra fábricas voltadas para noroeste, com facilidade de acesso ao rio pelo porto 

de Quebrantões e por terra, pelo velho caminho que passava no Sr. D’além. Mais tarde as novas 

empresas que se iam criando construíam os seus armazéns a cotas mais altas, pela chegada do 

comboio às Devesas em 1864, criando uma alternativa ao Rio Douro na via de receber matérias-

-primas e combustível e escoar a produção.125 Até ao final do século XIX não existiam unidade 

fabris dentro da cerca do mosteiro, pela possibilidade de demolição, caso a instituição militar 

precisasse de toda a área disponível. 

 Muitas atividades industriais quase chegaram aos dias de hoje, embora nas últimas dé-

cadas se tenha registado o encerramento progressivo de muitas delas. Nas áreas que antigamente 

ocupavam, muitas ainda se encontram em ruínas, noutras, após demolição ou transformação e 

reaproveitamento erguem-se prédios de habitação, comércio ou serviços. A Serra do Pilar, atual-

mente, não carrega a imagem de pólo industrial de Vila Nova de Gaia apesar de ainda restarem 

“(…) alguns edifícios e chaminés a lembrar cento e cinquenta anos de industrialização. Talvez seja ainda possível 

preservar as mais importantes e assim manter de algum modo viva a memória das actividades, transformando as 

ruínas em Património Cultural dos gaienses, dos portugueses, dos europeus e da Humanidade: deixamos como su-

gestão as ruínas da Fábrica do Senhor d’Além, os edifícios da antiga Fábrica do Gelo, a casa do Registo, a Ponte 

Maria Pia, o Casino da Ponte e a Fábrica Manu.”126

 A escolha do terreno para a intervenção assentou na tentativa de valorização da cidade 

de Vila Nova de Gaia e na promoção da zona do Senhor D’além que se mantém intacta e intocá-

124 GUIMARÃES, Gonçalves, As Fábricas e a vida económica gaiense em finais do século XIX, Contribuição para 
o estudo da Arqueologia Industrial de Vila Nova de Gaia. Em Gaia de há cem anos. Colóquio comemorativo do 
centenário da Igreja do Torne (1894-1994), Vila Nova de Gaia, editor: Junta Paroquial de S. João Evangelista, 
1995, p. 230  
125 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, Vila 
Nova de Gaia, editor Fundação Salvador Caetano, 1999, p. XXJX

126 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, 1999, Ob. Cit. p. XXXV-XXXVJ

O Sítio:
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72. O terreno e a Ponte do Infante

71. O terreno e a Ponte D. Luís I
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vel, quase que esquecida. Apesar de ser uma área central, o facto de se situar a nascente da Ponte 

D. Luís coloca-a numa zona desvalorizada, mas sem deixar de marcar a visão e a imagem que os 

turistas têm da cidade. Nesta perspetiva é importante criar um projeto para o local que ressalte a 

área esquecida, sem que a mesma perca a sua identidade, como um ponto marcante na cidade.

 O Lugar, o rio

 O lugar no qual nos propomos a intervir localiza-se na margem sul do rio Douro, em 

Vila Nova de Gaia, na zona ribeirinha da freguesia de Santa Marinha, na Escarpa da Serra do Pilar, 

rua Cabo Simão, entre a ponte D. Luís I e a ponte do Infante. 

 A Serra do Pilar é uma colina escarpada sobre o Rio Douro, com 96 m de altitude. En-

contra-se encimada pelo Mosteiro da Serra do Pilar, hoje convertido em quartel militar. A escarpa 

está situada entre a Ponte Luís I, na freguesia de Santa Marinha, e Quebrantões, em Oliveira do 

Douro. A norte, caindo quase diretamente para o rio, existiam, na idade média, abruptas escarpas 

graníticas, apenas entrecortadas pelo antigo e pequeno ancoradouro de S. Nicolau.127 É preci-

samente este ancoradouro que motiva a escolha pelo local, pela sua antiga função e marca no 

terreno.

 O elemento organizador do território é o mosteiro erguido no cimo da Serra. O mos-

teiro era como o ponto de charneira entre as margens, e a divisão mais marcante da zona de Vila 

Nova. A sua imponente imagem na paisagem faz deste um elemento único e um ícone na cidade. 

Sobre a Serra do Pilar (denominação filipina), podemos encontrar em documentos antigos a 

mesma serra referida como o Monte da Meijoeira, nome que remonta a 1498. Antes deste, era co-

nhecido por Monte de S. Nicolau, em 1300. O topónimo Monte da Meijoeira designava um local 

onde se podia pernoitar, ficando assim conhecido porque em dias de cheia o rio não permitia o 

seu atravessamento, e os viajantes que vinham de sul tinham de permanecer em Vila Nova, numa 

construção que tivesse funções de estalagem, hospital ou albergaria. 

 A escarpa da Serra do Pilar tem sido alvo de um projeto de consolidação, por ter sido 

identificada como «uma das quatro maiores zonas de risco de derrocada do país»128 desde Feverei-

ro de 2016. Na realidade, a intervenção começou a ser estudada nos anos 60, mas apenas há dois 

anos passou a execução. Este projeto foi lançado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

em concurso público, para consolidação da área entre as pontes D. Luís I e a do Infante. Depois 

de concluída a primeira fase do projeto “Encostas do Douro”, de requalificação da frente fluvial 

127  Ibidem, p. XXXV-XXXVJ

128  LUZ, Carla Sofia, Escarpa da Serra do Pilar terá obras no Verão, Jornal de Noticiais, 26 de Fevereiro de 
2016, disponível em: http://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/interior/escarpa-da-serra-do-pi-
lar-tera-obras-no-verao-5 051152.html consultado em Janeiro 2017
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de Gaia, a autarquia quer dar continuidade à construção de percursos pedonais e cicloviários no 

concelho, na possibilidade de, a curto prazo, concluir a ligação entre a Ponte D. Luís I e a Ponte 

D. Maria Pia. Este projeto integra-se num plano mais vasto de reabilitação da marginal do Rio 

Douro, que pretende recuperar a marginal ribeirinha da Ponte de Luís I até Lever. Paralelamente 

à consolidação da Escarpa da Serra do Pilar, foi feito o alargamento da Rua Cabo Simão para 

permitir o acesso a veículos de emergência, e a futura construção de um passadiço pedonal em 

madeira entre o largo sob a Ponte do Infante e o Cais de Quebrantões. 

 Nos últimos anos desenvolveram-se várias propostas para os edifícios na Serra do Pilar e 

os restantes terrenos junto ao rio, no âmbito do turismo e da hotelaria, mas nenhuma chegou a ser 

construída, alimentando a especulação e a possibilidade de regenerar a frente do rio, que continua 

a manter-se uma zona isolada e desintegrada do resto da cidade.129 A Gaiurb defende ser esta uma 

“mais-valia significativa para o desenvolvimento e enriquecimento do concelho, quer a nível económico, quer ao nível 

social, através da captação do turismo e criação de novos postos de trabalho.”130

 Por conseguinte, a escolha do local justifica-se, por um lado, pela sua localização estra-

tégica e função do espaço (terreno e antigos edifícios) em relação com o rio através de um cais 

particular, e, por outro, pela considerável importância do espaço construído na paisagem urbana 

e imagem da cidade. A complexidade da carga simbólica deste lugar e da sua envolvente tornam 

pertinente o seu estudo. 

 Os arquitetos têm um gosto particular pelas waterfronts, como refere Heidegger: “O 

gosto de “construir com a água”, em linhas costeiras, na proximidade dos estuários e/ou do mar identifica desde 

há muito o “construtor português” – ele sabe alimentar-se dessa paisagem, edificando-a num diálogo permanente 

entre natureza, programa e artifício.”131. Desta forma, a paisagem e o rio, são utilizados para criar um 

cenário idílico que interliga a arquitetura e a natureza.

 O rio vive das suas margens e vice-versa, mas foi a construção das pontes que lhe deu 

outra dinâmica entre cidades vizinhas.132 A ponte D. Luís I, apesar de não ser a primeira, foi a que 

129  Mais informações sobre os projetos em https://sol.sapo.pt/noticia/454743/gaia-anuncia-projeto-
-tur%C3%ADstico-na-serra-do-pilar

130 Jornal de Noticias,, Ruínas da Escarpa da Serra do Pilar alvo de projeto turístico, Jornal de Noticias, 03 de 

Abril de 2014, disponível em: http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Vila%20
Nova%20de%20Gaia&O ption=Interior&content_id=3794863, consultado em Janeiro de 2017

131 FERNANDES, José Manuel – “Junto ao Mar, Portugal do mar, das pedras, da cidade = of  sea, stones and 
cities”, Lisboa, editora M.C., 1996, p. 29

132 Referência retirada do original Martin Heidegger(1889-1976) Bâtir, Habiter, Penser. Essais et 
Conférences trad. A. Préau Ed. Gallimard Paris 1980 pag. 249. No original:. ... Avec les rives, le pont amène au 
fleuve l’une et l’autre étendue de leurs arrière-pays. Il unit le fleuve, les rives et le pays dans un mutuel voisi-
nage. Le pont rassemble autour du fleuve la terre comme région. Citado em http://doportoenaoso.blogspot.
pt/2014_12_01_archive.html
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75. Porto : Observatório da Serra do Pilar e Seminário dos Órfãos, 1920

74. Porto: Observatório da Serra do Pilar, 1910
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mais contribuiu para este facto. E é ainda hoje um marco e uma figura inseparável da imagem da 

cidade. A ponte faz parte do rosto das duas cidades, como se sempre tivesse existido. Ao mes-

mo tempo que une as duas margens, a ponte criou uma barreira de posições em cada uma das 

cidades. As duas cidades desenvolveram-se da ponte para o mar, e o outro lado ficou isolado do 

crescimento urbano da região. Do lado nascente intensificaram-se o trânsito, as lojas e os servi-

ços, sendo a zona “praticável” das cidades, e o lado poente, foi sobretudo utilizado para bairros, 

zonas desprotegidas e áreas verdes. Com o passar dos anos foram-se desenvolvendo projetos que 

dinamizaram a área poente, mas nunca atingindo o valor e a utilização que a área das cidades para 

além da ponte constitui. Evidenciando a margem da cidade de Vila Nova de Gaia, onde se situa o 

terreno escolhido, é importante revitalizar a área envolvente e implementar uma valorização am-

biental para a Serra do Pilar, “(…) e onde se eleva majestosamente o convento da Serra: o Douro rola as suas 

águas rápidas, mais unido, entre estes dois precipícios, e as alturas de Vila Nova de Gaia fecham o horizonte.”133

 Tendo em conta o respeito pelo perfil da área envolvente da Serra do Pilar, sem desvir-

tuar a sua vocação e dimensão, acresce a importância de o direito dos cidadãos conhecerem e 

usarem o respetivo património cultural enquanto recurso suscetível de servir o desenvolvimento 

económico e humano. É importante conciliar o património cultural edificado e natural com o 

património cultural imaterial. Atualmente, é tempo de «equacionar a posição da história como 

componente formal na teoria e nos ambientes arquitetónicos, ou como necessidade cultural dos 

homens a que aqueles se destinam.»134, protegendo a identificação do local, a sua preservação, 

promoção, valorização e revitalização do património.

 O tempo dado como construção

 O tempo encarrega-se de contar histórias nos lugares, “O tempo é (...) uma abstracção cons-

tante que nos envolve (...). É por isso um auspicioso e inquieto caleidoscópio, onde se espreitam, potenciam e revelam 

oportunidades, onde nos posicionamos no espaço por este regulado.”135 A noção de tempo está diretamente 

relacionada com a noção de lugar. Os vários “tempos” que a humanidade atravessou construíram 

a cidade, e ter consciência dessa história permite ter a perceção do valor do passado e do presente, 

e da necessidade de o projeto conjugar os dois.

 Tal como na cidade, o tempo encarregou-se de construir uma história no terreno esco-

lhido para a intervenção. O que observamos atualmente não “desenha” nem conta o que o espaço 

133 Câmara Municipal do Porto, Álbum Comemorativo da inauguração da Ponte da Arrábida, com 50 es-
tampas e textos de Damião Peres, Monteiro de Andrade e António Cruz. Ordenação gráfica de Carlos Carneiro. 
Litografia Nacional do Porto (2ªedicão 1983)

134 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
Pelouro da Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, Porto, Uniarte Gráfica, 2009, p. 113

135  MESTRE, Victor in CAMPOS, Nuno, Guia de arquitectura: Espaços e Edifícios Reabilitados”, Porto, Traço 
alternativo, 2012, p. 9 
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já foi. Por ali passaram vários proprietários, senhorios, espaços familiares, fabris ou de armaze-

namento, mas sempre com uma intensa e íntima relação com o rio através do ancoradouro de S. 

Nicolau.

 Consciente ou inconscientemente a imagem atual do espaço faz-nos recriar a história do 

lugar, e por isso seria impensável destruir o construído e perder o encanto que o terreno ainda 

contém por de-trás das pedras espalhadas pelo mesmo.

 Ao longo da realização da presente dissertação fomos procurando informações sobre o 

passado do lugar, para desmistificar a história escondida que o espaço ainda pode contar. Foram 

várias as infor-mações que recolhemos, mas sem “papéis” que as possam confirmar. Através de 

pequenas obras no terreno, conversas com moradores vizinhos e com pessoas que trabalhavam 

pela zona percebemos que ao longo do tempo o terreno passou por vários ofícios. Sem datas 

específicas, sabemos que o espaço já foi utilizado para uma fábrica de Tanoaria, um armazém e 

uma fábrica de cordames, mas não sabemos com que ordem as industrias foram aparecendo e 

desaparecendo, nem se estavam divididos nos vários edifícios ou se sempre se relacionaram.

 Através de alguns desenhos planimétricos que foram sendo realizadas, a partir do final 

do sécu-lo XVIII das duas margens, apercebemo-nos que a construção dos edifícios foi gradual, 

tal como a sua destruição. Inicialmente o terreno só continha um edifício, que se multiplicou em 

três e ainda duas casas dos antigos senhorios. Percebe-se pelos desenhos que o aumento foi gra-

dual consoante as necessidades sentidas na industria.

 O esquema ao lado permite-nos perceber como o edificado se foi apoderando do terre-

no ao longo dos anos em que o rio servia as indústrias das suas margens.

 O terreno, o espaço construído

 O terreno como espaço construído impõe algumas condicionantes na sua relação com o 

exterior. A sua implantação e proximidade com o rio Douro e o forte enquadramento reforçam a 

sua autonomia e importância na paisagem. Apesar de uma leitura atenta e rigorosa do território, é 

difícil consolidar os diferentes tempos de construção daquele espaço.

 O terreno, que parece encaixado na base da escarpa da Serra do Pilar, acentua a expressiva 

serra, com 96 metros de altura entre a cota mais baixa do terreno e o mosteiro da Serra do Pilar. 

Num primeiro encontro com o espaço, descendo pelas cotas mais altas da zona do Mosteiro da 

Serra do Pilar, percorrendo a rua do Casino da Ponte até à rua Cabo Simão, apercebemo-nos de 

um terreno de maiores dimensões que os restantes, todo em ruínas. Perto da ponte do Infante, 

olhando para trás, observamos na perfeição o local, onde se percebe que é um terreno isolado na 

paisagem da serra, marcado muito pela quantidade de pedra à vista que possuí entre as variadas 
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cotas. A distância da cota mais baixa do terreno à da rua são cerca de dezasseis metros, que se vão 

desvanecendo de um lado do terreno ao outro, até que a rua encontra a cota atual do terreno, onde 

se forma um largo com algumas zonas de estacionamento.

 Existem atualmente quatro acessos possíveis por via pública ao terreno, a Oeste, pela 

Rua Casino da Ponte e pela Av. de Diogo Leite com ligação à Rua Cabo Simão, e duas a Este, pela 

travessa do Cabo Simão com ligação à Ponte do Infante e pelo Cais de Quebrantões, com ligação 

ao areinho de Oliveira do Douro. O primeiro acesso, pela Rua Casino da Ponte, é definido por 

um percurso de declive acentuado, delimitado a sul pelos muros de suporte que enquadram as 

várias plataformas e vegetação do Mosteiro da Serra do Pilar e a norte pelos armazéns de Vinho 

do Porto Calém. A Casino da Ponte termina na transição com a rua Cabo Simão. O acesso pela 

Avenida de Diogo Leite resulta do encontro da Rua do General Torres com a Rua Cabo Simão, 

a oeste. O pavimento, composto por cubos de granito de 10 x10 desenham a longa extensão da 

rua, na proximidade com o rio Douro. O acesso pela Travessa do Cabo Simão é definido por um 

percurso de contornos imprecisos e “improvisados”. Para Este, a Rua Cabo Simão determina uma 

maior extensão, adaptando-se à encosta do rio Douro até ao Cais de Quebrantões. A Rua Cabo 

Simão destaca-se neste enquadramento pela sua morfologia, já que a sua adaptação à topografia e 

ao território determinam um desenho naturalmente irregular e articulado entre a Rua do General 

Torres, a oeste, e a Rua Silva Tapada, a este, ao chegar ao Cais de Quebrantões. A rua Cabo Simão 

define exatamente os limites do terreno e, apesar de se manter a uma cota mais alta que o terreno 

em quase toda a extensão, a forma como cria o largo em frente ao terreno quase que o delimita e 

enaltece, como ponto de paragem. A rua é definida por um lado pela altura da escarpa, que atribui 

ao percurso uma escala particular, e por outro lado ao muro de suporte e guarda com 1,10 metros, 

servindo de proteção para a vista sob o rio Douro. Em frente, na outra margem do rio, vê-se a Rua 

da Ribeira Negra, o Porto, e o conhecido bairro das Fontaínhas. 

 A sucessão de espaços descobertos e cobertos e as várias cotas do terreno denunciam dife-

rentes momentos e formas de construção. Apesar de se tratar de um terreno moldado pelo homem, 

é reconhecível o processo de remodelação e adição de várias partes ao longo dos anos, como se 

estivesse dividido em cinco fases distintas de construção.

 O terreno tem atualmente três entradas, uma no centro, pela rua Cabo Simão, através de 

um pequeno portão inserido no muro, que dá acesso a três lances de escadas que acedem à cota 

10,5 a um patamar central, divisor do espaço. Outra seguindo a rua Cabo Simão, até encontrar o 

largo que dá acesso a um percurso que se encaminha até ao portão principal e à entrada do edifício 

a reabilitar, à cota 8,5. A última e mais importante é pelo rio, através do ancoradouro de S. Nicolau.

 O patamar central divide o terreno em duas partes, do lado poente existem três edifícios, 

um dos quais apresenta a uma forma irregular, de que apenas restam duas paredes. Junto a esse 
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edifício existia mais um, que atualmente só tem três paredes interiores e duas exteriores incomple-

tas. Entre os dois edifícios localiza-se o principal, parcialmente em ruínas, com todas as paredes 

estruturais em boas condições, mas com a cobertura muito degradada, o pavimento em terra batida, 

e as aberturas (portas e janelas) sem caixilhos. Dois destes edifícios encontram-se na mesma cota, a 

8,5. No patamar central existem duas casas juntas, antigamente habitadas pelo dono dos estabeleci-

mentos industriais e de armazenamento. As duas estavam divididas por um dos patamares da escada 

(antes mencionada) com acesso à rua Cabo Simão. Do lado nascente existia um edifício que hoje 

se resume a uma parede em pedra que distingue duas cotas diferentes. Não existem, porém, dados 

que possam elucidar sobre o que foi cada um dos espaços nos vários anos de utilização, mas pela 

sua amplitude percebe-se que eram fábricas e armazéns. O edifício a reabilitar no novo projeto tem 

apontamentos de uma construção posterior, em betão, que serviria a instalações sanitárias, balneá-

rio a funcionários e ainda uma parte sobrelevada a secretariado. A construção é em pedra estrutural, 

irregular, com diferentes dimensões nas distintas aberturas (janelas e portas). O recorte da parede é 

feito por uma pedra regular, estreita e longa, regularizando a abertura.

 A tranquilidade do lugar marca um cenário inquietante, acentuado pela natureza (Serra 

do Pilar e Rio Douro) e pela abundância de pedra. A desarticulação das escalas do construído e 

do vazio compõe um lugar sem definição concreta. O profundo esquecimento do espaço, quando 

comparado com o protagonismo do centro histórico, provoca um interesse mais profundo pelo es-

paço e por querer dar-lhe uma nova função que o centralize. Este espaço é atualmente uma voz viva 

do período da história industrial de Vila Nova de Gaia e do Porto, que, com o novo projeto de um 

hotel, pretende intensificar a evolução da cidade e das suas dinâmicas. O rio, que antes transportava 

o vinho do porto, atualmente “transporta” os turistas e habitantes da cidade à procura de conhecer 

mais sobre a sua história e perceber como se vivia no mesmo espaço algumas décadas antes.

 A atmosfera do espaço e a relação do terreno com o rio remetem-nos para um lugar cénico 

onde a natureza é o elemento principal, e o rio o protagonista.

 O terreno e as construções existentes estão em total estado de decadência, e ameaçadas de 

vandalismo e apropriação indevida. Parece-me fundamental que não se perca a identidade do local 

e, pela sua relação direta com o rio, se mantenha o edifício que marca a paisagem e ainda está em 

condições, apesar de precisar de algumas reformas e obras. Este projeto visa, precisamente, criar 

uma harmonia entre o passado, o presente e o futuro, numa tentativa de não ser invasivo na serra 

do Pilar nem na imagem que temos delas, mas favorecendo o local e a sua utilização.
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“A cidade apresenta-se diferente a quem vem por terra e quem vem por mar.”136 

136 CALVINO, Ítalo, As cidades invisíveis, Lisboa, Editora Teorema, (10º edição), (trad. José Colaço Barrei-
ros), 2006, p.21 

4.  DOURO SENTIDO. MEMÓRIA E 
TRANSFORMAÇÃO
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 A presente dissertação de mestrado nasce de uma vontade de desmistificar a zona ribeirinha 

de Vila Nova de Gaia, que se apresenta quase que esquecida para lá da Ponte D. Luís I, numa tentativa 

de lhe impor uma imagem positiva, reativa, e viva, sem perder a identidade do espaço, das gentes e a 

imponência da própria Serra do Pilar. O terreno escolhido tem a particularidade de proporcionar um 

projeto de frente de água, com forte impacto na paisagem pela sua extensão longitudinal do espaço 

e, ao mesmo tempo, com ligação direta ao centro histórico. Estes fatores propiciam um aliciante 

processo de conceção em que o objetivo é enaltecer o novo projeto, sem ser intrusivo na natureza, 

continuando esta a ser a protagonista. Pelo facto de o espaço estar sustentado em múltiplas frentes, o 

projeto agora apresentado pretende salientar a sua topografia sem grandes modificações no existente, 

enquadrando a supremacia física do novo e do antigo na imagem da cidade, e relacionando as partes. 

 A área do terreno oferece alguns atributos, nomeadamente pela sua localização, que lhe ga-

rantem, financeiramente, uma avaliação muito favorável. Com efeito, o facto de constituir uma frente 

de água, com relação direta ao rio, a uma cota baixa e por estar junto ao centro histórico, o espaço 

exige um programa de grande envergadura que seja aberto ao público. A escolha recai, assim, sobre 

a projeção de uma unidade hoteleira que venha a potenciar o espaço público de forma a que até os 

habitantes das duas margens possam usufruir da bela paisagem oferecida pelo terreno. Depois de uma 

intensa pesquisa e análise de dados do turismo do Porto, apercebemo-nos de que, apesar da conse-

cutiva construção de novos hotéis na cidade, a procura continua a ser superior à oferta. Estes dados 

estatísticos remetem para a contínua necessidade de aumentar o alojamento na cidade. Ainda assim, 

um novo hotel precisa de um conceito forte e diferente para vingar numa cidade com tantas opções.

 Pela forma como o espaço se desenha em volta daquele carismático terreno, foi importan-

te ressaltar alguns dos seus elementos. Por este motivo, o processo de projeto explorou múltiplas 

possibilidades de intervenção mais favoráveis ao reconhecimento da sua identidade, reconhecendo a 

problemática da reabilitação. No exercício de esboçar, procurou-se assim, atingir um enquadramento 

favorável a um desejo de permanência. Para além das inquietações suscitadas pela hipótese de inter-

venção em contexto histórico, a estratégia procurou recuperar a essência do lugar, acrescentando-lhe 

um novo uso que o valorizasse, ajustado ao tempo atual. Neste sentido, e numa perspetiva de tornar 

“viva” a imagem que o edifício conquistou no terreno e na cidade ao longo dos anos, propomos man-

tê-la, e reabilitar o que for preciso para que a mesma esteja segura, utilizando-a como parte da “matéria 

de projeto”. Tendo em conta o exposto, a estratégia definida visa integrar um novo programa, uma 

unidade hoteleira de 4* que tira partido da beleza e amplitude do edifício existente no local.

 As propostas de renovação passam por tirar partido do enquadramento da paisagem, e da 

extensa frente para o Rio Douro, elemento fundamental na criação do projeto de arquitetura. Para 

pensar o espaço e os ambientes de projeto foi importante perceber a vista, salientando o rio como 

elemento central das duas margens, o ponto fulcral de ligação entre as duas cidades e a forma como 

estas se podiam relacionar elevando a importância e o valor patrimonial, e histórico de cada uma.

À procura de uma imagem, de uma identidade
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 A ideia de projeto surge da vontade de reintegrar e revitalizar um lugar esquecido pela 

marcha do tempo, solicitando uma nova ocupação e forma de estar na cidade, mais visível. Loca-

lizado nas imediações do centro histórico, o terreno cria a oportunidade para se explorarem novas 

abordagens, em termos de usos. A visibilidade e o protagonismo que alcançam na paisagem da 

margem sul do Rio Douro, dada a sua localização e peculiar implantação, fazem deste espaço uma 

referência visível na cidade. Tirando partido do rio Douro, o projeto pretende ainda dinamizar e 

reativar o sentido do lugar, através da criação de um novo ancoradouro, de apoio ao existente (S. 

Nicolau), utilizando o mesmo transporte que antigamente trazia e levava a mercadoria, mas agora 

transportando os utilizadores do novo espaço, como um hotel Veneziano.

 O crescimento da indústria do turismo tem-se revelado um forte e importante modelo 

de negócio e desenvolvimento para a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia. O modelo de Hotel 

4* tem conquistado nos últimos anos pela qualidade e competitividade de preços, quer com hotéis 

de menor qualidade, quem com hotéis de primeira. Nos últimos anos observamos uma crescen-

te procura de casas para alugar quando se viaja com grupos. Pelo contrário, quando a viagem é 

realizada sozinho ou em casal a procura recai maioritariamente sobre as unidades hoteleiras de 

quatro estrelas. Tal como é observado nos gráficos do turismo apresentados no segundo capítulo, 

a média de preço por noite por quarto ocupado tem aumentado de ano para ano. A sociedade 

investe cada vez mais no turismo, e em viagens mais seguras e com mais condições. Gasta-se cada 

vez mais dinheiro em viagens, e o Porto não foge à regra. De facto, os seus visitantes procuram 

conforto, serviços, e “centralidade”, tanto em viagens de negócios como em viagens de lazer. Este 

hotel tem a particularidade de oferecer uma coisa que mais nenhum oferece na cidade do Porto 

e Vila Nova de Gaia, uma entrada triunfante na cidade e no hotel, percorrendo o rio Douro num 

veleiro que transporta os seus visitantes entre as duas margens. A experiência proporciona aos 

seus utentes várias imagens das duas cidades sobre diversos pontos. Nesta perspetiva, o projeto 

pretende aliar o turismo a novas dinâmicas de apropriação do centro histórico, ultrapassando o 

valor da imagem e da rentabilidade espacial e económica.

 Os edifícios industriais são muitas vezes associados ao “sujo”, ao “obsoleto” e desinte-

ressantes a nível arquitetónico, mas a realidade é que este edifício faz parte da imagem e da história 

daquele local, uma vez que ele conta a história não só do terreno, mas também do próprio rio 

Douro e da utilização que o mesmo já teve no passado. “A desindustrialização, no presente cenário de 

“crise”, remete a eventual recuperação de edificações industriais com interesse histórico e arquitectónico para um 

futuro distante e não oferece antevisões de usos a uma escala que permita a reocupação massiva das ruínas. Na 

clarividência de que muito do edificado que ameaça ruína se irá arruinar, ou irá mesmo ruir, interessa, particular-

mente, repensar novos modos de intervir e de reativação, não apenas como evocação de um passado industrial, mas 

Estratégia geral
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na presente condição pós-industrial.”137 Por este motivo, o projeto desenvolvido procurou respeitar as 

características do lugar e do edifício, comprometido pelo seu estado parcialmente em ruína, sem 

perder de vista os valores da memória e do património. O edifício existente foi o ponto de partida 

para o projeto. Foi fundamental estudar o local e perceber o valor do edifício e a mais-valia que 

poderia ter no novo projeto, reconvertendo a antiga estrutura industrial e adaptando-a a novos 

usos e programas, preservando o espaço amplo, e a típica cobertura. A reabilitação traduz a von-

tade de reativar e transportar as partes esquecidas, que se mantêm em constante transformação e 

adaptação, numa realidade com valores modernistas, capaz de lhes devolver a dignidade e a legi-

timidade em detrimento do respeito pelo original.138 Tal como diz Ana Tostões, acreditamos que 

o equilíbrio da intervenção pode estar “(...) entre o existente e o novo, com audácia e sem medo, permitindo 

transformar com um bom senso que seja mais do que inovação pela inovação. A criatividade está em conseguir-se 

ponderação: responder ao presente, sem comprometer a manutenção daquilo que é necessário preservar…”139 A 

proposta visa, desta forma, tirar partido do edifício “antigo”, contra a ideia de que um edifício 

industrial é sujo, e aproveitar a sua amplitude e posição no espaço. Pretende-se, através de um 

esforço de requalificação do edifício, transformá-lo num espaço acolhedor e aprazível.

O hotel é composto por um vastíssimo programa, com uma configuração funcional, vo-

cacionada para atender todas as necessidades dos seus utentes e repartida por três grandes áreas, 

as públicas, as privadas e as de serviços. Nas áreas privadas, o programa contempla os quartos, 

repartidos pelas categorias “normal”- a maioria, e suítes. Nas áreas públicas, o leque de opções 

é mais vasto. Começando pelo grande átrio, a meio, que dá acesso a todas as partes do edifício, 

de um lado situa-se a zona de estar, com bar e área de restauração e, do outro lado, o Spa, a 

piscina e o ginásio com os respetivos balneários de cada sexo interligados numa ala. A entrada é 

composta por uma pequena zona de estar, o balcão de atendimento, instalações sanitárias e duas 

áreas reservadas aos acessos verticais. Entre a entrada e os serviços existe um espaço destinado à 

administração, com gabinetes, sala de reuniões e instalações sanitárias. As zonas de serviços estão 

divididas por pisos, sendo cada área sempre composta por escada de serviço, elevador monta-

-cargas e corredor de serviço, para que os empregados percorram todo o espaço do hotel por 

percursos diferentes dos clientes. Ainda nas zonas de serviços teremos as várias áreas técnicas, 

posto de transformação, grupo gerador de emergência, servidores, quadros elétricos, utas, chiller, 

cisterna e grupo de bombagem, e central térmica.

137  MOREIRA, Inês, Após a Fábrica Novas abordagens à ruína e aos fragmentos pós-industriais, in Revista arq|a 
112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 118

138  HEYNEN, Hilde in Revista arq|a 113, Arquitectura e Arte, Revisitações Modernas, Maio, Junho, 2014, 
p. 25

139  TOSTÕES, ANA in BAPTISTA, Luís Santiago, MELÂNEO, Paula, Revisitações Modernas, Perspectivas 
críticas sobre a intervenção no património arquitectónico moderno, Entrevista Ana Tostões, Revista arq|a 113, Arquitectura 
e Arte, Revisitações Modernas, Maio, Junho, 2014, pp. 23-24
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86. Quadro de áreas do programa

Átrio
Instalações sanitárias

Balneário feminino
Balneário masculino
Ginásio
Spa
Piscina interior

Restaurante
Cozinha
Mercearia
Frigorifico
Zona de Lixo
Preparação de bebidas
Instalações Sanitárias
Armazém
Instalações sanitárias
Prova de vinhos
Bar + zona de estar

Quarto com casa de banho
Suíte

Sala vaga
Área administrativa
Área de serviços

Armazém
Zona de cargas e descargas
Lavandaria
Arrumos (por piso)
UTAS
Chiller
Central térmica
Posto de transformação
Quadros eléctricos (por piso)
Cisterna e grupo de bombagem
Grupo gerador de emergência
Servidores

Área Útil

146 m2

58 m2

77 m2

78 m2

72 m2

43 m2

255 m2

351 m2

94 m2

26 m2

21m2

11 m2

13 m2

20m2

11 m2

47 m2

246 m2

248 m2

23 m2

48 m2

351 m2

94 m2

136 m2

58 m2

35 m2

35 m2

23 m2

200 m2

58 m2

32 m2

35 m2

8 m2

58 m2

94 m2

136 m2
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 Sem comprometer o edifício parcialmente em ruína, optou-se por criar um novo corpo, 

adaptado à forma do terreno e topografia da rua para conseguir albergar todas as necessidades do 

programa. Deste modo, o projeto seguiu como principal premissa um novo edifício que continha 

a maior parte dos componentes do hotel, pela sua vasta área, e uma “intervenção mínima” no 

edifício parcialmente em ruína, criando posteriormente uma ligação entre o “velho” e o “novo”. 

A ruína é o ponto central que serve de articulação entre os vestígios do passado e a introdução de 

uma nova linguagem arquitetónica. 

 A fábrica/armazém passa desta forma a ser complementada por um programa público, 

que apesar de não ter relação direta com as antigas funções, procura revitalizar e dinamizar parte 

de um património passível de adaptações. À “intervenção mínima” acresce a oportunidade de 

tirar partido do edifício pré-existente, para com a sua amplitude criar um espaço contínuo, de uma 

matriz consolidada, orientadora de um novo uso. 

 A intervenção é especial pelo local e conceito ao qual se direciona, ou seja, um projeto 

de um hotel com uma relação direta com a história do rio, da cidade e do terreno inserido. O 

facto de percorrer o rio para entrar ou sair do hotel dota este de um caráter diferente, pois não 

se trata apenas de um espaço para pernoitar, mas de um espaço onde se pode revitalizar ou criar 

memórias, fomentando a criação de laços afetivos com o rio. Da mesma maneira que as margens 

se ligam ao rio, também o hotel e os seus utentes se integrarão nessa vocação de proximidade, 

tanto mais que, para além da viagem de barco entre margens, o projeto direciona todos os espaços 

interiores para o Douro, como se o interior potenciasse o exterior, “apreciando-o”.

 Ao percorrer o espaço criaram-se várias aberturas que realçam a vista de ângulos diferen-

tes, mas com o rio Douro como protagonista em todas elas.
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 O processo desenvolve-se, sobretudo, no respeito por duas linhas de orientação, por um 

lado, pretende-se que ele responda a uma determinada necessidade, numa determinada circuns-

tância e com um conjunto de condicionantes, e, por outro lado, que convoquemos e trabalhemos 

com aquilo que é o nosso entendimento e visão do mundo, da cidade, da sociedade, e da nossa 

experiência, incluindo, as nossas viagens, os livros que lemos, e as inquietudes e preocupações 

pessoais. Tal como refere Souto Moura, “(…) o projecto, pelo menos para mim, não é um exercício formal, 

um gesto, uma proeza, algo vistoso e volumoso, mas sem consequências: para mim, um projecto é, em cada caso, 

uma proclamação, uma avaliação e uma declaração de intenções”140que advém da bagagem pessoal de cada 

um juntamento com vários exercícios de análise associados.

 Sobre o testemunho do passado, a intervenção procura encontrar uma posição de equi-

líbrio e harmonia na paisagem, pela linguagem atual e pelo futuro programa. A solução encon-

trada não foi imediata, mas sim o resultado de um processo que abrange o estudo das formas, da 

história daquele espaço e da sua envolvente. Desse processo realçamos a pesquisa de modelos de 

intervenção, materializados em exemplos que serviram de referência as várias fases de projeto. A 

pertinência da investigação e o seu desenrolar mostram os temas que estão implícitos num projeto 

com a natureza e dimensão daquele a que nos propomos. Tendo em conta os objetivos expostos 

e a peculiaridade do trabalho realizado, foi necessário convocar e refletir sobre um conjunto de 

obras com problemáticas comuns. 

 O primeiro elemento do processo, talvez um dos mais importantes, foi a visita ao terreno 

para reconhecimento do espaço e realização do levantamento correto. A primeira visita deu-se 

em maio de 2016, e permitiu conhecer a sua organização, o estado de conservação das partes e os 

aspetos morfológicos, tipológicos e construtivos.

 Desde o primeiro momento, a importância do edifício existente e a sua relação com a 

paisagem mostrou-se decisiva na definição e estratégia de intervenção, uma vez que se pretende o 

respeito e a valorização do que resta da fábrica/armazém do terreno. Deste modo, era necessário 

preservar o existente devolvendo-lhe a sua dignidade. 

 O edifício agregado na escarpa do rio Douro é refém da paisagem da serra e pretende-

-se, com um novo uso e essência, dar ao sítio um valor simbólico saliente numa nova dimensão 

e carácter. O projeto para o edifício parcialmente em ruínas é, neste sentido, uma análise sobre a 

importância deste na paisagem, assumindo uma postura crítica, na qual se salvaguarda a história, 

mas com carácter contemporâneo.

 A localização e o difícil acesso são algumas das problemáticas enfrentadas na resolução 

140  SOUTO MOURA, Eduardo, Projectos para a cidade antiga, in CANNATÁ, Michele; FERNAN-
DES, Fátima, Construir no tempo = building upon time, Lisboa, editora Estar, (1º edição), 1999

O processo de projeto
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do projeto. A solução desenvolvida visa corrigir as fragilidades do espaço em que se insere, na 

tentativa de o aproximar ao centro da cidade, mas também à margem oposta, promovendo a coo-

peração e união das mesmas.

 Assim, a intervenção desenvolveu-se a partir de duas condicionantes: a acessibilidade e o 

edifício a reabilitar. Para melhorar a acessibilidade foi pensada uma forma de chegar ao espaço por 

terra e por rio, com um cais de embarque e desembarque de pessoas e bens, e diferentes acessos 

da atual rua Cabo Simão, agora alargada, com entradas a várias cotas intersectando distintos pisos. 

O edifício a reabilitar constituía no espaço uma problemática na solução da união entre o “novo” 

e o “velho”, que se procurava ser pacífica e consensual, mas ao mesmo tempo irreverente. O es-

forço por articular as partes como um todo determinou as opções de implantação, a volumetria e 

ditou a definição e carácter dos espaços.

 O projeto foi pensado para integrar a cidade, como peça irreverente e singular na paisa-

gem, ao mesmo tempo que une as várias partes do espaço, também pode ser visto individualmen-

te, como diz Siza Vieira, “A qualidade do edifício, no que se refere à inserção na cidade, deve-se, antes de mais, 

ao assumir da sua autonomia enquanto objecto singular, (...).”141 

 Com a estratégia bem fundamentada, começamos a realizar o levantamento através de 

várias visitas ao terreno, cada vez mais frequentes, pois era preciso fotografar mais um pormenor, 

ou medir um muro que tinha passado despercebido, e assim fomo-nos envolvendo cada vez mais 

naquela realidade complexa e preocupante. No lugar concentram-se as respostas às incertezas 

do projeto, e ao mesmo tempo que se formam soluções próprias e singulares. Nas várias visitas 

fomos intuitivamente perspetivando o trabalho no sentido de ver como definir, o que manter, e o 

que destruir para criar de novo, e como articular todos esses espaços e as diferentes cotas entre si.

 A legislação foi determinante para o desenvolvimento do projeto, criando diversas con-

dicionantes da sua superação e evolução. Durante o processo de desenho analisou-se as imposi-

ções regulamentares para construção nova e reabilitação, desde o PDM, RGEU, e, mais especifi-

camente ao projeto, a legislação hoteleira.

 O CONJUNTO .

 O hotel foi aparecendo ao longo do tempo utilizado na realização da dissertação de 

mestrado, mudando várias vezes de trajetória. A forma longitudinal do terreno, juntamente com a 

estratégia de reabilitar o edifício junto ao rio, criou automaticamente uma configuração no espa-

ço, pela sua pequena dimensão. A área envolvente ao edifício a reabilitar era estreita e comprida, 

desenhada como se numa segunda linha em relação com o rio, sendo que o edifício que iria ser 

reabilitado era o privilegiado, na primeira linha, mais próximo do rio. 

141 SIZA VIEIRA, Álvaro, 2009, Ob. Cit., p.88
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 A geometria da implantação e a pesquisa da transparência em busca das vistas do rio, da 

cidade do Porto e das duas pontes (do Infante e D. Luís I) acabaram por gerar uma teia estrutural 

de elementos e planos que estabeleceram os diferentes enquadramentos.

 A imagem final do hotel foi “aparecendo” ao consolidar e articular os vários espaços 

interiores. Inicialmente, a preocupação foi dividir o projeto em dois, zona pública e zona de servi-

ços, e articular o programa nestas duas grandes áreas. Em todos os pisos o espaço seria dividido 

em dois, para que empregados e hóspedes não tivessem de se cruzar nos corredores públicos e 

pudesse haver uma espécie de “projeto escondido” para empregados, com armazéns, lavandaria, 

cozinha, balneário, áreas técnicas, entre outras, e que as mesmas pudessem ter um acesso direto à 

rua para cargas e descargas, zonas técnicas, bem como levantamento e depósito de lixo.

 A colocação do cais de embarque e desembarque foi um fator fundamental para a distri-

buição dos espaços, numa tentativa de perceber onde se colocaria o átrio de entrada, espaço que 

faz a distribuição para todos os outros. A posição do cais definia onde “nascia” o novo hotel. 

 O cais foi desenhado segundo a posição do ancoradouro de S. Nicolau, baseado na for-

ma e na articulação das diferentes partes do cais da Marina Douro, localizada na Afurada, em Vila 

Nova de Gaia. Para desenhar o cais foi criada uma plataforma, que prolonga o patamar entre o 

percurso do terreno e o início da rampa do ancoradouro no sentido contrário.

 Depois de definida a chegada dos utilizadores, que vêm de barco do cais da ribeira até ao 

Hotel, definiu-se onde eram o átrio da entrada e a zona de serviços, juntamente com a distribui-

ção vertical que se repete em todos os pisos. Para além do átrio principal, era possível entrar para 

o edifício através de pequenas entradas ou patamares das diferentes cotas da rua, interligando o 

edifício com a rua Cabo Simão.

 O primeiro piso, ou rés-do-chão, destinava-se ao programa mais público, e os restantes 

quatro andares aos quartos, áreas de serviços e algumas áreas técnicas. No primeiro piso, o átrio 

desenhava e dividia o espaço, de um lado encontrava-se a ala health, com balneários, ginásio, spa 

e piscina interior, e do lado contrário a ligação a uma sala polivalente, área administrativa e ao 

edifício pré-existente. Este contemplava uma zona para ser desfrutada pelos utilizadores do hotel, 

mas também por qualquer outra pessoa que vivesse ou visitasse as duas cidades e quisesse usufruir 

desta bela vista, e do excelente espaço interior.

 A relação entre as duas partes do conjunto (“novo” e “velho”) é demonstrada principal-

mente na fachada, e evidenciada pela utilização do mesmo material (a pedra à vista). Em alçado, 

as duas partes parecem um todo, unidas pelo primeiro andar, mas planimetricamente, a relação 

entre elas não é tão evidente. Esta sensação acontece no edifício do Burgo, do Arquiteto Eduardo 
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Souto Moura, na Avenida da Boavista, onde a solução consiste numa plataforma de nível, que 

recebe dois volumes de escalas diferentes142. De um dos alçados, o edifício apresenta-se como 

um só, com dois volumes distintos (um deles baixo e comprido e o outro uma torre alta, com 27 

andares), mas de outro ponto de vista é percetível que são dois volumes separados, com um pátio 

entre os mesmos, interligados por uma plataforma que passa despercebida na maior parte dos 

ângulos de vista do conjunto. Para além disto, o edifício do Burgo, contém um edifício que prima 

pela horizontalidade e outro pela verticalidade, tal como o projeto para a nova unidade hoteleira, 

onde o rés-do-chão exprime um sentido de horizontalidade que interliga o “novo” e o “velho” e 

os restantes andares a verticalidade, através de linhas verticais entre quartos salientes na fachada. 

 No edifício novo, o ângulo de torção é o mesmo da orientação do edifício existente, o 

que enfatiza ainda mais o vínculo entre os fragmentos, e direciona para a vista da Ribeira do Porto 

e da Ponte D. Luís I. Desta forma, permitia gerar um inverso de sentidos: no barco, os turistas 

“deixavam” o Porto em direção a Vila Nova de Gaia, tendo como ponto de referência o hotel; na 

chegada ao hotel, a vista era exatamente contrária, visualizando o Porto e “esquecendo” a cidade 

onde estão inseridos. 

 No edifício novo as entradas são feitas pela lateral e as janelas são frontais, com vista para 

o rio, tal como no edifício existente.

A explicação do projeto é relatada através de uma viagem pelo seu interior, onde nos 

movimentamos pelos diferentes espaços do projecto, como se o estivessemos a percorrer, tal 

como o arquitecto Peter Zumthor relata no livro ‘Atmosferas’, “a serenidade e a sedução, prende-se com 

o facto de nós nos movimentarmos dentro da arquitectura. A arquitectura, é certamente uma arte espacial, (…)”143

 Ao embarcar num barco rabelo com destino ao hotel Douro Sentido, deixando como 

pano de fundo a Ribeira do Porto, começa a viagem e a estadia na nova unidade hoteleira do tu-

rismo do Porto.

Chegado ao cais de embarque e desembarque, subimos uma pequena rampa articulada 

na plataforma “assente” no rio Douro, e pisamos a base à cota do terreno. Esta eleva-se sobre o 

rio, e é onde temos a primeira impressão da vista sobre o Porto, como uma espécie de miradouro. 

O percurso exterior é feito sobre pavimento em microcubo de granito amarelo, em concordância 

com a fachada do resto-chão. A entrada para o átrio é feita pela lateral do edifício, portanto não é 

visível no alçado do hotel. Ao entrar, passamos pela porta alinhada na mesma direção dos quartos 

superiores, chegando a uma espécie de “hall” de entrada, entre a porta e o átrio propriamente dito, 

142  ESPOSITO, Antonio; LEONI, Giovanni, Eduardo Souto de Moura, Barcelona, Editora Gustavo Gili, 
SA, 2003, p. 213

143  ZUMTHOR, Peter, Atmosferas, Barcelona, Editorial Gustavo Gil SL, 2006, p.43
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com uma cota mais baixa, e uma cortina de ar que balança a temperatura e a ligação entre espaços 

exteriores e interiores. No interior, o átrio é um espaço amplo e monumental, com um pé direito 

de quatro metros de altura, e contém uma janela logo que termina o hall, para marcar a entrada. 

Ao entrar, observamos duas zonas de distribuição verticais, compostas por dois elevadores de 

seis pessoas e ainda um elevador maior perto da porta de entrada para pessoas de mobilidade 

reduzida. Entre as duas zonas de distribuição encontra-se a escada, com quatro lanços e, no um 

patamar em cada um dos pisos, visíveis através do átrio. A escada ilumina todo o espaço do átrio, 

mas também de cada um dos pisos dos quartos, através de uma claraboia na sua cobertura com 

o tamanho da mesma. A escada corrida trouxe alguns problemas com possíveis incêndios, resol-

vidos, no entanto, com as barreiras corta-fogo têxteis tipo Fibershield-P. Estas são uma espécie 

de “cortinas” feitas em Heliotex EW 120, que protegem do fogo, impossibilitam a passagem 

de fumo e de radiação, e são já muito utilizadas pelo mundo em diversos usos como: hotéis, 

apartamentos, restaurantes, centros comerciais, fábricas, mecânicas e hospitais. As cortinas estão 

escondidas e posicionadas no final da laje de cada piso, através de uma instalação de uma caixa de 

enrolamento, junto à escada, e em caso de incêndio as cortinas caem, fecham a escada por pisos, 

impossibilitando as pessoas de circularem entre os vários andares por dentro do edifício e o fumo 

de se propagar mais rapidamente, ficando restrito ao andar onde começou. Ainda para colmatar 

o problema dos incêndios foram projetadas, acompanhando o desenho do resto do edifício, duas 

saídas de emergência, com a distância máxima de trinta metros entre o ponto mais longínquo do 

edifício e a saída (medida mínima Decreto-Lei n.°224/2015 de 9 de Outubro relativa à segurança 

contra incêndios, tipo VII – Hoteleiros e restauração). Devido ao declive da rua Cabo Simão as 

duas saídas de emergência têm acesso ao exterior por diferentes pisos.

 O átrio está organizado de forma a contemplar uma zona de estar e um balcão de re-

ceção, iluminadas por duas janelas. Este espaço serve de charneira entre todos os outros e, pela 

forma retangular, encaminha os seus utilizadores a percorrerem o espaço. 

 Depois de fazer o check-in subirmos até ao quarto para deixar as malas. 

 O hotel tem quatro pisos, divididos em dezoito quartos por cada um deles, duas suítes 

e dezasseis quartos standard. Dezassete desses estão localizados a norte, pela qualidade visual, de 

onde é possível apreciar o rio Douro. Apenas um quarto por piso tem uma direção diferente, com 

vista para a ponte do Infante. Todos os quartos são servidos por um longo corredor de acesso, 

que acompanha a inclinação do resto do edifício. Os vários lances da escada brindam os corredo-

res de cada piso com um espaço aprazível e cheio de luz, relacionando os diferentes andares pela 

escada corrida que atravessa o edifício. O corredor está dividido em três partes, pelos diferentes 

ângulos que o compõem. No centro, o corredor é iluminado pela claraboia da escada, a poente 
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por uma parede de vidro com vista para a ponte D. Luís I, e a nascente uma outra para a ponte 

do Infante, conseguindo fornecer aos utentes uma perceção do espaço do hotel e da forma como 

este se insere no espaço da cidade e do rio. O corpo dos quartos não tem um volume regular, pois 

eleva-se do primeiro piso com a forma de um retângulo que se molda ao existente e prolonga a 

mesma direção do edifício reabilitado, para ambos os lados, criando uma relação mais direta entre 

eles e favorecendo a vista para a ribeira do Porto e a ponte D. Luís I, observando diretamente a 

viagem percorrida de barco para chegar ao hotel. Tal como no Hilton-Hotel, em Tel-Aviv (Fig.23 

) dos arquitetos Y. Recher, M. Zarhy, M.Peri e Ingenieur, os quartos direcionam-se para a melhor 

vista (“The fronts of  the balconies are turned to face slantwize towards the sea: the slantwise towards the sea: the 

saw-tooth facades emphasize the orientation towards the surf  and beach.”144), neste caso, do hotel Douro 

Sentido, sobre a cidade do Porto. Também neste hotel os corredores são brindados com grandes 

planos de vidro que evidenciam outras vistas sobre o espaço. Outros exemplos de unidades hote-

leiras que evidenciam na fachada a preocupação com a vista, quando a mesma é privilegiada, são o 

Hotel Balaia, no Algarve, em Portimão, e o Hotel Del Mar, em Palma de Maiorca, dos arquitetos 

José António Coderch e Manuel Valls. A vista valoriza de tal forma o espaço que é fundamental 

enquadrá-la como uma das principais componentes do projecto, evidenciando-a desde logo na 

aparência da fachada, como no projecto Hilton-Hotel, Tel-aviv, “The architects took as their starting 

point the following basic requirements: rooms were to face shouth-shoutheast, and all have a view of  the sea; the 

view should comprise only sea and pine trees, to promote the closest possible contact with nature; guest shoud be able 

to get to the beach or the forest without crossing the lobby or public rooms.”145  Quanto às suítes, estas estão 

localizadas nos pontos de torção do edifício, junto aos acessos verticais, “Assim as suítes beneficiam 

de duas orientações e vistas em relação ao exterior e de proximidade aos acessos e circuitos principais do hotel.”,146 

tal como o Hotel Balaia. 

 A organização dos quartos centra-se na preocupação de que a luz natural consiga che-

gar a todos os cantos e crie um ambiente de cooperação e unificação das várias partes do quarto 

numa só, tanto nos standards como nas suítes. Inspirados nos quartos do Hotel Inspira Lisboa, 

Vip Grand Lisboa Hotel e Spa e Sheraton Porto, desenharam-se os espaços mais privados da 

nova unidade hoteleira. Como referem o promontório Arquitectos, ao relatar o Hotel Inspira 

Lisboa, “(…) o projecto do quarto standard tinha dois objectivos principais: primeiro, aumentar visualmente o 

espaço real do quarto, segundo criar uma área de banho verdadeiramente agradável e relaxante, e inundada por 

luz natural (…)”147, e organiza o quarto segundo uma forma menos vulgar, colocando o chuveiro 

144  WEISSKAMP, Herbert, Hotels: international, Editora Hatje, 1968, p.20

145  Ibidem, p.190

146  SILVA, Conceição, Hotel Balaia – Albufeira 1968, in Revista Arquitectura Ibérica Nº 37 Hoteis, Edito-
ra Caleidoscópio, Outubro de 2011, p.23

147  Promontório Arquitectos, Hotel Inspira Lisboa, Lisboa 2007/2010, Revista Arquitectura Ibérica Nº 
37 Hoteis, Editora Caleidoscópio, Outubro de 2011, p.28
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ao centro, perto da cama, todo em vidro, exaltando o duche como ponto forte do desenho do 

quarto. No Vip Grand Lisboa Hotel, de João Tiago Aguiar e ACarquitectos, o banho continua a 

ter um papel fundamental do desenho do espaço, agora mais compartimentado, com a restante 

casa de banho, mas uma das bases de chuveiro em vidro com visibilidade para o quarto. Subindo 

o primeiro lanço de escadas e atravessando o corredor de acesso, chegamos ao quarto. Ao entrar, 

encontramos um pequeno corredor de acesso à casa de banho e ao quarto propriamente dito. 

O quarto está dividido em dois espaços, por um armário que o organiza. De um lado, a zona de 

estar e dormir, com três módulos de roupeiro, uma cama, um banco, e disponibilizando também 

uma televisão, e uma varanda com o rio Douro como fundo, onde os materiais delimitam as di-

ferentes áreas, como, “uma anatomia.”148. Os materiais dão sentido ao espaço onde estão inseridos, 

tal como os diferentes órgãos do corpo compõe a anatomia do corpo humano. Do outro lado, a 

casa de banho, com um bidé e sanita junto ao armário e um pequeno móvel com os lavatórios, 

que se prolonga à área de banho, onde se colocam as toalhas, shampoo e gel de banho. A área de 

banho tem ligação visual ao espaço de estar e dormir, através de uma parede de vidro junto ao 

móvel. Para os mais reservados, existe uma cortina que fecha o espaço de ligação entre as duas 

áreas do quarto, cobrindo o vidro. Na suíte a ideia é a mesma, mas produzida com mais espaço, 

elegância e encanto. A entrada faz-se pela zona de estar, com uma pequena cozinha aliada a uma 

mesa alta para refeições ligeiras, um sofá espaçoso, complementado com um banco e uma mesa 

de apoio. Este espaço dispõe de uma televisão e uma varanda. Por uma porta junto às varandas, 

faz-se a ligação ao outro espaço do quarto, o de dormir e higiene. Na suíte os dois estão interli-

gados, tal como no Balaia hotel (“O quarto corrente continha um vestíbulo, duas unidades sanitárias (uma 

com banheira e lavatório e outra com retrete e bidé), um quarto com dois sub-espaços, (…)”149), formando um 

espaço ainda mais acolhedor. A banheira está disposta no meio do quarto, com paredes de vidro 

a dividir a zona de dormir dos banhos, realçados também pelos diferentes pavimentos. A sanita 

e o bidé estão colocados numa área mais pequena e fechada. Também a zona de dormir contém 

uma varanda que inunda todo o espaço de luz natural e uma vista deslumbrante. Referido pelo 

Herbert Weisskamp sobre o projecto do Hotel Del Mar,“Coderch and Vall’s have achieved something 

very unusual in this project: it is built to be enjoyed the from a moving viewpoint. The main slab looks diferente 

from every side.”150 pela forma como os quartos se articulam aos diferentes ângulos tomados no de-

senho, muito evidenciado pelo material utilizado na fachada, a madeira. No hotel Douro sentido, 

acontece o mesmo, mas com uma imagem menos expressiva, pela utilização de uma ténue torção.

 No interior dos quartos a perceção do hotel é diferente da perspetiva do exterior. De 

facto, a partir do exterior o hotel tem uma imagem simplista e uniforme, de cor branca. No quarto 

148  ZUMTHOR, Peter, 2006, Ob. Cit., p.23

149  SILVA, Conceição, Revista Arquitectura Ibérica Nº 37, 2011, Ob. Cit. p.23

150  WEISSKAMP, Herbert, 1968, Ob. Cit., p.190
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uma das paredes da varanda é revestida a pedra, manifestando a importância da antiga imagem 

do local e relacionando os pisos superiores com o rés-do-chão. Os quartos têm o revestimento 

nos mesmos tons e materiais do resto do hotel, como a pedra de granito amarelo, a madeira em 

paredes e mobiliário, a cor branca nas pedras da casa de banho, no teto falso e nas paredes de 

gesso cartonado e a alcatifa do pavimento do quarto em tons beges.

 Depois de deixar as malas descemos em direção ao Spa para desfrutar do espaço e des-

cansar. Ao chegar ao átrio, viramos para o lado esquerdo, onde existe uma parede inclinada com 

uma porta a meio. Entramos e percorremos um corredor de acesso aos balneários e aos vários 

serviços. Depois de mudar de roupa no balneário, dirigimo-nos ao ginásio, um espaço não muito 

grande, mas inspirador, com uma enorme abertura em vidro, com vista para a ponte do Infante. 

Ao fundo do corredor temos acesso à piscina interior e ao Spa, com quatro salas individuais para 

desfrutar de uma massagem, banho turco e saunas. Tal como nos restantes pisos do hotel, no 

resto chão, quando uma ala está direcionada a este, as aberturas dirigem-se à ponte do Infante, 

quando está para oeste encaminham para a ponte D. Luís I. 

 No final do dia, já preparados, voltamos ao átrio e dirigimo-nos para a zona de refeições, 

virando à direita. No percurso passamos pela área administrativa e a sala polivalente em direção 

ao edifício reabilitado. A chegada é feita por um amplo corredor que termina numa zona de estar 

e bar, com uma janela central que ilumina a entrada. Apesar de exteriormente os dois edifícios 

parecerem um, eles estão separados por um corredor livre entre os dois volumes, que se une es-

trategicamente por “(…), uma ténue ligação em vidro que deixa ver o jardim.”151. Neste caso, o projeto 

permite apreciar a vista sobre o rio e a esplanada, tal como o edifício Pavilhão de Oficinas das 

Belas Artes, que realça a natureza do espaço do Atelier “menos é mais”. Ao mesmo tempo que 

permite a passagem com pontos de luz entre os dois edifícios, evidencia ainda mais o que existia 

e o que é novo, sem que os mesmos se “toquem”, mas se relacionem. Exteriormente, os edifícios 

têm uma imagem muito diferente, em termos construtivos e de revestimento, mais evidentes nos 

materiais e na cobertura utilizada, “Em contraste com o exterior encerrado e opaco, no interior luminoso sen-

te-se o jardim (…)”152 e o rio, a luz resulta do corredor envidraçado entre os dois edifícios.

 Depois de entrar no edifício reabilitado, apercebemo-nos de um espaço bastante amplo, 

mas dividido em três, a zona de estar e de bar, a zona de prova de vinhos e extensão da sala poli-

valente e, no fundo, o restaurante, com esplanada exterior e acesso ao novo edifício que contém 

a cozinha. Um dos projetos que serviu como referência para a reabilitação e desenho do interior 

do edifício foi o da reabilitação das Caves Graham’s, 1890 Lodge dos arquitetos Luís Loureiro e 

P-06, Nuno Gusmão. Trata-se também de uma reabilitação de um pavilhão, num conjunto de es-

151  http://menosemais.com/portfolio/pavilhao-de-oficinas-das-belas-artes/

152  Ibidem
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paços públicos sujeitos a receber pessoas/turistas. Enquanto este projeto divide os espaços pelas 

suas coberturas, (cada “casinha” tem uma função diferente) no presente projeto de intervenção 

o espaço interior é dividido por três blocos estáveis, mas percetível como um espaço unificado, 

onde se visualiza a sua organização e a relação que esta tem com o novo edifício, através da fa-

chada traseira. No edifício das caves Grahams o programa está organizado segundo um circuito 

que “obriga” os utilizadores a percorrerem o espaço “(…) desde a entrada/recepção para visitas até 

ao seu fim, o restaurante, passando pelo armazém de envelhecimento, salas de provas, loja e wine bar. (…), per-

mitindo valorizar a preexistência e os elementos fundadores do edifício.”153 Os novos elementos estáticos 

desenhados no interior do edifício convidam também a um circuito pelo espaço, que encaminha 

as pessoas ao restaurante, permitindo que, ao atravessar o espaço, se valorize a preexistência e 

as ligações da mesma com o rio e com o edifício novo, cruzando relações. Os novos elementos 

estão colocados ao centro do edifício para enaltecer a preexistência e o material da construção, 

localizando as pessoas ao centro a olhar ao redor, e permitindo amplos corredores de circulação 

pelo espaço interior. Apropriando-nos do que, a propósito das Caves Graham’s, se diz num artigo 

publicado em 2013, também nós achamos que “há lugares que contemporizam a tradição sem apressarem 

o relógio, com rituais antigos a indicarem o futuro. (…) onde entre paredes de granito e sólidas vigas de madeira,”154 

se prolonga um espaço físico num excelente ambiente. Ora, no projeto agora em consideração, 

pretendeu-se igualmente valorizar as suas diversas funções, integrando a tradição e recuperando 

o que estava quase destruído para lhe atribuir uma nova valência, a de servir de plataforma para 

desfrutar de uma das mais belas vistas de Portugal e da Europa. 

Numa lógica de integração na realidade do sítio e das suas características, bem como 

de valorização do material exposto no local (em perfeitas condições), propomos a utilização da 

pedra da fachada exterior no interior, à vista, ressaltando a sua importância e beleza. A decoração 

dos espaços é simples, prolongando a madeira do pavimento para o mobiliário, valorizando o 

material das fachadas, único e intemporal. Para não se perder totalmente o que o espaço já foi, 

utilizou-se mais um elemento na decoração, como ingrediente estético que carrega um carácter 

de unidade aos três espaços, a corda, da antiga fábrica de cordames. Os topos do edifício ofere-

cem uma entrada exclusiva do exterior. As antigas portas do edifício mantêm-se e dão acesso à 

entrada do terreno a este e a uma esplanada a oeste, junto ao restaurante. Os três blocos estáveis 

delimitam várias zonas no espaço: o primeiro contém o balcão do bar e da zona de prova de 

vinhos, o segundo uma casa de banho feminina e masculina, e o último uma cozinha à vista, no 

meio do restaurante, onde é possível apreciar a forma como os alimentos são confecionados. O 

restaurante tem uma ligação direta ao edifício novo, onde estão as zonas de frio, a copa, mercearia, 

153  http://habitarportugal.org/PT/projecto/reabilitacao-das-caves-grahams-1890-armazem-de-envelhe-
cimento-de-vinho-do-porto-centro-de-visitas-e-restaurante/

154  http://www.attitude-mag.com/pt/blog/porto/2015-04-14-caves-grahams/
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a arca frigorífica, a zona de bebidas, o depósito de lixo e as instalações sanitárias de empregados. 

A sala polivalente foi pensada como uma extensão do edifício reabilitado, e o material de uma das 

paredes for reproduzido para que o espaço continuasse a manter, como em todas as áreas públi-

cas, pedra de granito amarelo à vista. Esta sala pode-se prolongar, aumentando a sua área para a 

zona de prova de vinhos, e transformando-a. As fachadas dos dois edifícios estão separadas pelo 

corredor, com janelas de cortina Ambial, para que a abertura e ligação entre os dois seja intuitiva 

e simples. Para além da possível ligação entre os dois edifícios, as janelas permitem a entrada de 

luz pelo “interior”.

 Junto à sala polivalente está localizada a área administrativa, desenhada como um bloco 

fechado na relação com o resto do edifício. Posicionada entre o átrio e o edifício reabilitado, perto 

da entrada para as áreas de serviço, permite a fácil deslocação e circulação dos colaboradores do 

hotel caso haja algum inconveniente a solucionar. Esta zona está dividida em instalações sanitá-

rias, sala de reuniões e quatro gabinetes com acesso ao exterior.

 A zona de serviços atravessa todo o edifício para facilitar a deslocação dos empregados 

do hotel sem interferirem no percurso dos seus utilizadores, através de um percurso denominado 

de corredor de serviços, tal como Vieira de Campo utiliza na Quinta do Vallado, em Vilarinho de 

Freires, Peso da Régua. No presente projeto, Douro Sentido, junto às escadas no átrio do edifício, 

existe um bloco de serviços bem regulamentado, com acessos verticais (escada e monta-cargas) e 

arrumos que se repetem nos seguintes pisos com diferentes usos associados. No rés-do-chão, o 

corredor prolonga-se até à cozinha, passando por várias áreas técnicas (utas, quadros elétricos), 

permitindo uma circulação fluída. As áreas técnicas estão divididas por pisos, maioritariamente 

colocadas na zona mais a este do edifício novo.  

 Como diz o arquiteto Francisco Vieira de Campos, “(…), os espaços desenham-se em função 

dos usos, da luz, da fruição das vistas e, principalmente, do bem-estar.”155 Neste sentido o alçado é o resul-

tado aparente do desenho dos espaços, a primeira impressão do novo edifício e a imagem que 

o lugar passa a reconhecer como sua. Peter Zumthor, refere: “A arquitectura como espaço envolvente. 

Quando faço um edifício, um grande ou um pequeno complexo, gosto muito de imaginar que este se torna parte inte-

grante do espaço envolvente.”156 Tal como ele, também este edifício foi pensado para “abraçar” o rio, e 

tirar partido da sua excelente paisagem, mas ao mesmo tempo adaptar-se à topografia do terreno 

e da rua que o circunda e à Serra do Pilar. A relação com a envolvente propôs as cotas para os 

diferentes pisos do edifício, por intermédio das cotas da rua e do edifício existente. A reabilitação 

definiu a altura do um embasamento no primeiro piso, que remata o terreno e articula o “novo” 

com o “velho”, o que é evidenciado pela robustez do material, pedra de granito amarelo, como no 

155  http://menosemais.com/portfolio/hotel-vinico-da-quinta-do-vallado/

156  ZUMTHOR, Peter, 2006, Ob. Cit., p.65
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edifício do Cais do Cavaco, (fig. 94) onde o arquiteto João Paulo Loureiro assume o rés-do-chão 

como um elemento diferenciador do restante edifício, através do material (granito amarelo e be-

tão). 

 Os restantes pisos do hotel foram desenhados segundo a orientação do edifício exis-

tente numa métrica regular, contrariando a horizontalidade da base e do extenso comprimento 

do edifício através das linhas verticais enfatizadas na fachada. A mudança de forma e direção 

do primeiro piso para os restantes teve algumas complicações na regularização da estrutura, ao 

contrário do que acontece no Hotel Cavalieri, em Roma, dos arquitetos Ugo Luccichenti, Emilio 

Pifferi e Alberto Ressa, em que a forma do edifício é irregular, com duas torções, mas igual em 

todos os pisos, inclusive no rés-do-chão. Deste modo, a estrutura foi um elemento articulador e 

que delimitou e definiu todos os pisos.

 A imagem do hotel passa inevitavelmente pela aparência da fachada. A verdade é que 

para quem não frequenta o hotel, o que fica da intervenção é o seu alçado frontal visível de quem 

vive na cidade do Porto ou a visita. O alçado parece dividido em dois, um primeiro volume do 

embasamento e outro para os quartos. No primeiro volume, o edifício é revestido a pedra de 

granito amarelo, em concordância com o existente. O edifício reabilitado continha três janelas na 

fachada frontal, com forma retangular, dispostas sobre o espaço sem nenhuma métrica, portanto 

irregularmente. Ao desenhar o espaço foi necessário abri-lo para a paisagem, para que os seus 

utilizadores pudessem dispor da vista sobre o rio Douro, ali tão próximo. Ao desenhar o alçado, 

fomo-nos apercebendo de que o tamanho das janelas atuais não era suficiente e não criava qual-

quer tipo de relação entre o interior e o exterior. Nesta fase do projeto foi importante rever algu-

mas obras de referência que utilizam pedra na fachada e como resolvem o problema das janelas 

existentes, como abrir novos vãos e fechar outros. Na obra CaixaForum Madrid, dos arquitetos 

Herzog & de Meuron, estes resolveram fechar os vãos existentes e abrir outros em locais especí-

ficos, realçando a importância de ver o exterior pelo interior em pontos chave, e ainda retiraram a 

base para desenhar a entrada: “The removal of  the base of  the building left a covered plaza under the brick 

shell, which now appears to float above the street level.”157 Atualmente é visível na fachada a imagem que 

a mesma outrora possuiu, mas com um carácter contemporâneo. Também os arquitetos Vieira 

de Campos, Cristina Guedes e João Mendes Ribeiro, no projeto Centro de Artes Contemporânea 

dos Açores, na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, fecha alguns vãos e abre outros, salientando 

a importância do espaço interior em detrimento da imagem exterior. Deste modo, no novo proje-

to abrem-se novos vãos no edifício reabilitado, em concordância com o desenho do espaço inte-

rior. Dos vãos existentes, um é transformado e os outros dois fechados, mas mantendo a imagem 

157  https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/201-225/201-caixaforum-ma-
drid.html
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atual através da padieira em pedra que a rematava. Os novos vãos são abertos entre a estrutura 

da cobertura, sem a desvirtuar e a sua escala é desenhada para valorizar o interior e a vista que o 

espaço comtempla, e nas medidas possíveis sem deslocar ou destruir a estrutura. As novas janelas 

são evidenciadas na fachada pela diferença da pedra à volta das mesmas, demonstrando que é 

uma nova abertura, tal como Siza Vieira desenha no muro de pedra da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade do Porto (FAUP) onde, através do desenho da pedra, se percebe facilmente a 

relação entre o novo e o que lá estava. A parte nova do embasamento foi desenhada seguindo a 

interpretação do edifício reabilitado, para que partes não perdessem a coerência e relação. Os vãos 

foram desenhados na mesma perspetiva, melhorando os espaços interiores e privilegiando a vista. 

No átrio foram abertas cinco janelas, com a mesma altura do outro edifício, mas mais largas, entre 

pilares estrategicamente colocados em frente à receção e a marcar a entrada, e mais uma na zona 

da piscina interior. O projeto contempla abertura assentes em chapas metálicas brancas, tal como 

o projeto Laboratório da Paisagem, dos arquitetos Cannatà e Fernandes, como se o metal “cortas-

se” a própria pedra, e prolongando as janelas para a fachada. Nos restantes pisos os quartos são 

totalmente “abertos” visualmente para a paisagem, e para a varanda através de portas de correr de 

quatro folhas.

 O projeto de intervenção ocupa maioritariamente a área do terreno, originando deste 

modo poucos espaços livres. Por este motivo, foi decidido manter a parede vegetal que se en-

contra a oeste no espaço, tornando-se um alçado da esplanada do restaurante e uma continuação 

da escarpa (pela sua cor verde) para dentro do terreno. Nesse mesmo espaço foi implantado um 

elevador público de acesso à rua, para que os utilizadores do restaurante, se não quisessem viajar 

de barco entre as margens, tivessem um acesso terrestre mais direto ao espaço alimentar, sem 

percorrerem todo o hotel. Para além de manter a parede vegetal, foi introduzida uma árvore em 

cada extremidade do terreno. No lado oeste, como elo de integração entre o “velho” e o “novo”, a 

árvore foi colocada para realçar esta ligação e ao mesmo tempo criar um bloqueio visual difuso na 

observação direta para o interior do edifício novo. No lado este, para encaminhar os utilizadores 

a uma escada que sobe para a primeira plataforma do edifício ou para aceder à rua. A escada foi 

desenhada para rematar o terreno e a relação público x privado.

 Ao desenhar a intervenção, foi-se realizando o projeto segundo regras sobre legislação 

hoteleira em hotéis de 4 estrelas. No geral, as regras impostas pela legislação não diferem muito 

entre hotéis de quatro e cinco estrelas, pelo que o seu cumprimento permite que o hotel atinja o 

patamar elevado das cinco estrelas.

 A solução adapta-se à topografia do lugar e a conjugação de uma estrita paleta de materiais 

e cores põe em evidência a presença da natureza da envolvente, a Serra do Pilar e o rio Douro.



156

109. Fotografia Casa das Artes - porta de entrada inserida em paredes de pedra

4º CAPITULO | Douro Sentido



157

 Peter Zumthor, no livro “atmosferas” fala sobre materiais na arquitetura, como um ele-

mento que determina o projeto, sendo “A segunda ideia preferida é colocar os materiais e superfícies, pro-

positadamente, à luz e observar como refletem. É necessário, portanto, escolher os materiais tendo presente o modo 

como reflectem a luz e afiná-los. (…) E é tão bom escolher materiais, tecidos, vestidos, que ficam bonitos à luz 

e assim se harmonizam.”158 Os materiais provocam diferentes emoções consoante o local aplicado 

e a luz incisiva. Pela memória do lugar, e pela reabilitação do edifício parcialmente em ruínas, a 

escolha dos materiais foi bastante intuitiva. Optamos pela pedra de granito amarelo por ser o 

material mais utilizado no local. Depois de investigar mais sobre o local e perceber que o espaço 

já tinha sido uma fábrica de tanoaria e de cordames, e uma vez que a pedra “liga” com uma pa-

nóplia imensa de matérias, juntaram-se mais dois, a madeira e a corda como elemento decorativo. 

Na relação entre os materiais e a cor, dá-se a procura pela “vontade de raiz industrial e mecanicista da 

qual acaba por ressaltar a fuga à cor, na opção pelo purismo do branco ou pelo ascetismo minimalista neoplástico, 

desenhou-se o destino na geração moderna – que esqueceu Bruno Taut - sonhando com as novas formas permitidas 

pelos novos materiais de aplicação universal…”159 A procura pelo branco é, antes de mais, a procura pelo 

puro, pelo limpo, mas também a tentativa de manter sempre a atualidade. Não é só na arquitetura, 

mas também nas diversas áreas, o branco é a ausência de cor mais utilizada, não só associado ao 

moderno, mas a todas as épocas. Ao decidir a cor, optou-se por utilizar gesso cartonado branco 

nos interiores e sistema ETICS e reboco a branco no exterior.

  Concordando com Espuelas, também nós entendemos que “(…) hay una forma de construir 

arquitectura en la que los materiales nunca se mezclan, en la que cada uno mantiene perfectamente su presencia 

individual y sus límites. Pero también hay otra en la que desde la puesta en obra los materiales se funden en una 

materia nueva: la materia-edificio.”160 Nesta perspetiva, o hotel pretende aliar diferentes materiais e 

proporcionar ambientes maravilhosos aos seus utilizadores.

 Para a construção do projeto do Hotel Douro Sentido a estrutura foi um dos elementos 

delimitadores da criação dos espaços. Na estrutura, adaptam-se diferentes sistemas construtivos 

no edifício reabilitado e no edifício novo. No edifício reabilitado propõe-se manter a localização, 

como foi referido anteriormente, das paredes portantes em alvenaria de pedra, granito à vista, 

com 0,7 metros de largura, em bom estado, mas sendo necessário abrir novos vãos de modo a 

garantir as condições de iluminação necessárias ao usufruto do espaço na sua plenitude, e para 

“aproveitar” a vista sobre o rio Douro. No entanto, relativamente à alteração de alguns vãos, pri-

meiro dá-se prioridade à manutenção dos existentes e depois rasgam-se novas aberturas no alçado 

158  ZUMTHOR, Peter, 2006, Ob. Cit., p.61

159 AGUIAR, José, 2002, Ob. Cit., p. 26

160  ESPUELAS, Fernando, Materiales em Madre Materia, Escritos de Arquitectura, Madrid, Edição: Lamprea-
dos Associados, 2009, p.59

Materialização + proposta de construção
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da frente e de trás de modo a garantir uma relação com o novo edifício. Os novos vãos são aber-

tos segundo a organização do espaço interior, sem esquecer as dimensões anteriores e garantindo 

uma relação mais próxima dos utilizadores com a paisagem. A estrutura do piso e da cobertura é 

totalmente substituída, pelo mau estado de conservação do existente. A cobertura de duas águas, 

com estrutura em madeira foi caindo ao longo dos anos. Atualmente parte dela está quase a ruir, e 

o resto espalhado no chão do edifício. Portanto, foi necessário reconstrui-la, até porque as telhas 

estavam colocadas diretamente em cima do ripado, e foi fundamental isolar o espaço. Optou-se 

por uma cobertura, em telha marselha, com caleira ocultada por uma platibanda de um dos lados 

e à vista no outro, e pela utilização de um painel sanduíche da termochip com acabamento em 

madeira, no mesmo tom que o soalho, respeitando as atuais asnas de madeira. Relativamente às 

janelas, no local não existiam caixilhos, pois estes tinham sido retirados, e por este motivo foram 

colocados caixilhos novos com a imagem que o local teria a partir de agora, sem reconhecer como 

era anteriormente quando o edifício se encontrava em uso. Foram colocadas janelas de caixilho 

fixo de uma folha, em alumínio, da Unicity nas janelas do alçado frontal, de modo a satisfazer as 

condições térmicas e acústicas do edifício. Na fachada das traseiras, ao abrir novos vãos para criar 

uma relação direta com o novo edifício, optou-se por colocar janela/porta de harmónio Ambial, 

com caixilhos em alumínio, de três folhas, que permite uma abertura total do vão e esbatendo as-

sim a fronteira entre o interior e o exterior. Pela espessura das paredes existentes, 70 centímetros, 

foi possível pôr pedra à vista interior e exteriormente sem qualquer isolamento e acabamento 

posterior. As janelas são assentes em chapa metálica branca, tal como os arquitetos Cannatá e 

Fernandes resolvem no projeto do Laboratório da Paisagem, em Veiga de Creixomil, Guimarães 

(fig.110).

 No edifício novo, a estrutura está assente em paredes portantes e pilares de betão, con-

forme a necessidade sentida. Os pilares encontram-se na zona dos quartos, fixando uma métrica 

regular, e as paredes portantes no restante projeto.

 O piso térreo está pensado como um embasamento que interliga os dois volumes, (“novo” e 

“velho”), ou seja, o “novo” está construído no mesmo material que o edifício reabilitado, mas de forma 

diferente. A parede exterior, que delineia a fachada é construída sobre pilares de betão revestido com 

isolamento térmico e uma segunda parede de pedra de granito amarelo à vista interior e exteriormente. 

Na iluminação do espaço são utilizadas três janelas fixas no átrio, colocando caixilhos de uma folha, em 

alumínio, da Unicity, e mais uma igual na zona da piscina interior, de modo a satisfazer as condições tér-

micas e acústicas do edifício. A escada principal do edifício é feita com estrutura de metal junto à parede 

portante que a suporta, e os degraus revestidos a madeira. A cobertura da escada que percorre todo o 

edifício é feita através de uma enorme claraboia que permite “dar” luz a todos os pisos, relacionando-os. 

A zona dos quartos é resolvida com pilares de betão, que percorrem o espaço até ao rés-do-chão.
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 Nos pisos superiores, as paredes exteriores são revestidas utilizando o sistema ETICS e/

ou reboco pintado de branco e no interior, as paredes são revestidas a gesso cartonado fixado por 

perfis, e placas de madeira PRODEMA, dependendo do carácter pretendido nas diferentes partes 

do interior do projeto. A estrutura que suporta o acabamento foi preenchida por lã de rocha, para 

garantir condições de isolamento acústicas entre os quartos. As paredes interiores (dentro do 

quarto) são construídas em gesso cartonado de 12mm, com perfis de 80mm, também preenchi-

da com lã de rocha no interior. A opção pelo gesso cartonado deve-se à sua facilidade e rapidez 

de montagem, espessura da parede, economia e pelo facto de ser leve, logo não sobrecarregar a 

estrutura do piso. Nas paredes das instalações sanitárias, e junto às bancadas de minicozinha (nas 

suítes) utiliza-se acabamento em pedra branca, tal como o chão das mesmas, pelo facto de ser um 

material impermeável e durável.

 Para a relação interior e exterior do quarto foi utilizada uma janela de correr da Lumeal, 

com quatro folhas, caixilho em alumínio. Nas varandas de cada quarto o pavimento é revestido 

a deck. As paredes laterais são diferentes dos dois lados do espaço. Assim, de um lado o revesti-

mento é em cor branca, que se prolonga para a cobertura; do outro, revestimento é em placas de 

granito amarelo, que se prolongam para o quarto, evidenciando a importância que a pedra tem 

para o lugar, e relacionando os pisos dos quartos com o embasamento.

 Os pavimentos das áreas públicas do edifício novo no rés-do-chão são revestidos a pedra 

branca, nos pisos superiores. o corredor de acesso aos quartos, tem acabamento em soalho de ma-

deira, de 20mm de espessura. Nas áreas privadas, os quartos têm acabamento em alcatifa de cor 

nude. Aas áreas de serviço são revestidas a microcimento. O mobiliário fixo, como as bancadas 

da cozinha e os armários de arrumação, serão realizados em madeira lacada a branco, com acaba-

mento mate. As portas em madeira terão o mesmo tom do pavimento, assim como o rodapé, que 

ficará saliente na parede de gesso cartonado e placas de madeira. 

 As courettes encontram-se junto ao corredor de distribuição dos quartos, revestidos 

com placas de madeira (em portas disfarçadas entre o acabamento), para fácil acesso em caso de 

estragos.
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A presente dissertação permitiu consolidar e sistematizar temas relacionados com o pro-

cesso de conceção de um projeto, a análise do lugar e ajudou a perceber aquilo de que o espaço 

precisa, tendo como princípio a sensibilidade pessoal, a emoção que sentimos pelo espaço e a 

bagagem que fomos adquirindo até ao dia de hoje. Para analisar o lugar, foi realizada uma pesquisa 

que compreende a evolução da cidade e a sua relação com o rio, sem desvirtuar a importância 

da outra margem. A relação entre as duas sempre foi um pouco controversa: a evolução de uma 

começou por suscitar rivalidades na outra. A cidade do Porto, nascida no cimo do monte, e cer-

cada por uma pequena muralha, teve um crescimento muito rápido, enquanto Vila Nova de Gaia 

era apenas um local de passagem. Esta última, só no século XVIII se expande com a chegada de 

inúmeras indústrias vinhateiras, ou com negócios relacionados com o vinho. Mais tarde, quando 

o rio Douro deixa de ter função de porto das duas margens e o mesmo se muda para Leixões, 

as indústrias que lhe estavam associadas também se mudam o que provoca uma desurbanização 

dos centros, na perspetiva fabril e económica. Posto isto, as duas margens têm de se reconfigurar, 

constituindo-se a primordial aposta no que concerne ao turismo. 

Nos últimos anos, o turismo do Porto tem aumentado exponencialmente. O interesse 

da Europa e do mundo naregião permitiu que este fosse um destino de eleição a nível de Turis-

mo de cidade. Por este motivo, o turismo foi um fator preponderante no início da realização da 

presente dissertação para a escolha do terreno e do programa a utilizar no mesmo. A diversidade 

de atividades que lhe estão associadas propiciou a criação de elementos diferenciadores da oferta 

turística, desde a comercialização de novos produtos à implementação de novos elementos de 

inovação, bem como a aposta na reabilitação dos centros históricos. A consolidação do turismo 

e das suas áreas, em Portugal, tem evoluído de forma constante desde a segunda metade do séc. 

XX, apresentando indicadores incontornáveis de valorização do território e das componentes 

patrimoniais. 

O terreno escolhido para intervir representa uma referência na frente de água de Vila 

Nova de Gaia, pela função que desempenhava no passado e pela sua relação com o rio através do 

cais de S. Nicolau. Um sítio com este valor espacial e simbólico só poderia ser utilizado para um 

fim igualmente importante que o valorizasse. Ora, a intervenção para uma unidade hoteleira de 

4* cumpre a legislação obrigatória e define o espaço devolvendo-lhe a dignidade e utilidade que 

o mesmo já possuiu.  

No decurso da elaboração da dissertação, o desenho e o olhar crítico permitiram-nos desen-

volver estratégias para captar a essência e a expressão do que se procura representar. A proposta que 

surge, conquanto se faça notar pelos seus princípios arquitetónicos pertinentes, não se vocaciona tanto 

aos fins, preferindo valer-se dos seus meios e encará-los como metáfora de um caminho a seguir.  

Considerações finais
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A propósito da reabilitação, Siza Vieira refere: “Na cidade que temos, de forma insensível, ou 

quase, para muitos, lentamente mas continuamente é destruído, como se fosse essa a condição de o transformar.”161 

Infelizmente, durante muitos anos, foi isto que se observou: que a transformação ocorria da des-

truição. Mas atualmente, dá-se cada vez mais valor ao passado e à imagem que o local teve. Neste 

sentido, a intervenção passa por atribuir um novo valor e sentido através do exercício de recon-

versão e adaptação da pré-existência em conjunto com a criação de um novo projeto, interligando 

os tempos e os contextos. Não é preciso destruir, mas sim transformar o existente num novo 

singular, capaz de atrair pessoas ao terreno esquecido, relacionando-o com o centro histórico de 

Vila Nova de Gaia e a outra margem, a cidade do Porto.  Com este trabalho, debatemo-nos com o 

tema da reabilitação e respetiva influência no espaço de intervenção. No processo de reabilitação 

do edificado, é fundamental enunciar a questão da memória, enquanto algo que traduz a identi-

dade de um determinado lugar, e que, se não a compreendermos e reabilitarmos, acabamos por 

perder. Somos o produto de um século que perante a destruição se torna obcecado pela memória 

como forma de preservação do passado, identificando finalmente que a sua perda é a nossa perda, 

para não perder a sua essência e carácter. No entanto, levar esse conceito ao máximo não deve 

impedir a abertura de novas formas de olhar e intervir na cidade contemporânea. A proposta 

surge, assim, como síntese de um processo de análise e interpretação das condicionantes do lugar, 

do espaço e do programa proposto, juntamente com a solução dos problemas relacionados com 

a temática da reabilitação. O processo de projeto partiu, então, do levantamento do existente e 

de uma análise do que restou da estrutura original. Descobrimos uma forma de reciclar a matéria 

existente, que se traduz na integração de um novo programa e da exploração de uma nova lin-

guagem, intervenção esta que procura ser um elemento de equilíbrio na paisagem pelo programa 

associado e pela linguagem adotada. Assim, o projeto é fruto de uma ideia de lugar e de paisagem, 

que procura dar sentido e dignificar o que restou do passado. A imagem do existente e a sua histó-

ria constituíram fatores preponderantes na construção da estratégia, onde a intervenção é feita em 

função do lugar. Por conseguinte, a base de transformação e de continuidade que se engendrou 

assenta no carisma do novo edifício, pela marca de identidade que define o lugar, e pelo privilégio 

do olhar que ele terá sobre a cidade.

O desenho que o hotel apresenta é “(…) o modo pelo qual o olhar percorre as figuras que se 

sucedem como uma partitura musical da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma nota.”162. Desta forma, 

a concordância é tal que modificando uma parte perder-se-ia todo o seu sentido, mas sobretudo 

a perspectiva e a identidade do conjunto, que tenta harmonizar e colocar em diálogo o novo e o 

velho, a natureza e o “construído”.

161  SIZA, Álvaro, Ob. Cit., p.19

162  CALVINO, Ítalo, 2006, Ob. Cit., p.12

II. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A singularidade do sítio, a paisagem particular e o conceito associado à viagem realizada 

no Douro para usufruto do lugar, fazem desta uma unidade hoteleira de excelência, que permitirá 

aos seus utilizadores desfrutarem de experiências únicas. Estas condicionantes valorizam o hotel e 

o espaço envolvente, que deixa de ser a Serra para lá da ponte e passa a ser um lugar de passagem 

obrigatória para os viajantes das duas margens. 

Tal como Zumthor refere: “a arquitectura é feita para nós a utilizarmos. Não é nenhuma das Belas 

Artes. Acho que esta também é a tarefa mais nobre da arquitectura, o facto de ela ser uma arte para ser utilizada. 

Mas o mais belo é quando as coisas se encontram, quando se harmonizam. Formam um todo. O lugar, a utilização 

e a forma. A forma remete para o lugar, o lugar é este e a utilização é esta.”163. De facto, quando a obra é 

feita para um determinado lugar, e o valoriza através da forma e da utilização, cria-se a obra de 

arte. Neste sentido, o projeto realizado na presente dissertação procura valorizar a pré-existência 

e, ao mesmo tempo, permitir uma interpretação generalizada da sua presença na cidade contem-

porânea. Isto é, este é um projeto que permite uma simbiose entre o antigo e o novo, sem que os 

tempos respetivos se confundam, mas, pelo contrário, se completem.

Como nota final, para o futuro, deseja-se “trabalhar para criar uma arquitectura total, dentro 

da qual recriaríamos arquitetonicamente todos os espaços no nosso espaço vital.”164, intervindo nas cidades e 

sociedades, que, enquanto futuros arquitetos devemos servir e transformar. 

163  ZUMTHOR, Peter, 2006, Ob. Cit., p.69

164  DOXIADIS, A. Constantinos, Arquitectura em transição, Arménio Amado, Coimbra, Editor Sucessor 
(trad. de Aníbal S. A. Vieira, Ceira), 1965, p.147
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Lista de abreviaturas

PDM - Plano Diretor Municipal

RGEU - Regulamento Geral Edificações Urbanas

AHMP - Arquivo Histórico Municipal do Porto

FAUP - Faculdade de Arquitetura do Porto

FLUP - Faculdade de Letras da Universidade do Porto

ARQ. - Arquiteto/a

ENG. - Engenheiro/a

Esc. - Escala

Séc. - Século

Ibidem. - Obra citada anteriormente 

Op. Cit. - Obra citada
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estátua “O Porto” que apesar de nunca aqui 
ter estado, encabeçava os Passos do concelho 
que a este sucederam e que se encontravam 
na Praça da Liberdade. A nova contextualiza-
ção do objecto atribui-lhe sentido e fortalece 
a intervenção que se funda nas histórias da 
regência do Concelho. 67. Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f8/Antiga_Casa_Cama-
ra_%28Porto%29.JPG 68. Disponível em: 
http://1.bp.blogspot.com/_vUAL8ixKwJ4/
TIoz_FbsT4I/AAAAAAAAChg/AcRs7oK-
9zFw/s1600/caustico.JPG

69. A serra do Pilar no final do séc. XVIII, 
Convento da Serra : Porto : antes do sítio = 
Serra Convent : Oporto : before the sie-
ge, autores: Joseph James Forrester (des.); 
Richard James Lane, publicada em 1835, 
AHMP. Cota: D-PIN/b-30(29); D-ALB/
GRA-1 - estampa 29

70. A serra do Pilar com destaque como pólo 
industrial, Panorâmica da Serra do Pilar e 
Ponte Luís I vista do Morro da Sé, documen-
to 1950, AHMP. Cota: F-NP/CMP/7/3604

71. O terreno e a Ponte D. Luís I. Fotografia 
tirada pela autora

72. O terreno e a Ponte do Infante. Fotografia 
tirada pela autora

73. O percurso no espaço em direção à ponte D. 
Luís. Fotografia tirada pela autora

74. Porto: Observatório da Serra do Pilar, 1910, 
AHMP. Cota: D-PST/819

75. Porto : Observatório da Serra do Pilar e 
Seminário dos Órfãos, 1920, AHMP. Cota: 
D-PST/3072

76. Para do edifício do qual apenas resta uma 
parede

77. Esquema evolução do edificado no terreno. 
Desenho realizado pela autora

78. Plano frontal do terreno. Fotografia tirada 
pela autora

79. Percurso pela rua Cabo Simão. Fotografia 
tirada pela autora

80. Patamar central direcionado para poente. 
Fotografia tirada pela autora

81. Vista de frente do patamar central. Fotogra-
fia tirada pela autora

CAPÍTULO 4.
82. Cais de S. Nicolau e enquadramento do edifício 
parcialmente em ruínas com o rio. Fotografia 
tirada pela autora

83. Vista frontal do terreno. Fotografia tirada pela 
autora

84. Desenhos de processo edifício reabilitado
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85. Diagrama de espaços

86. Quadro de áreas do programa

87. Fotografia do terreno actual. Fotografia da 
autora

88. O Porto visto da janela da antiga fábrica. 
Fotografia da autora

89. Desenho de processo do conjunto edifica-
do

90. Cais da Marina da Afurada, relação com o 
rio. Disponível em: https://oportocool.files.
wordpress.com/2014/06/md1.jpg?w=1000

91. Edifício do Burgo, Eduardo Souto Moura. 
Fonte: ESPOSITO, Antonio; LEONI, Gio-
vanni, Eduardo Souto de Moura, Barcelona, 
Editora Gustavo Gili, SA, 2003, p.218-219

92. Desenho esquemático com entradas laterais 
e janelas frontais

93. Hilton Hotel, Tel-aviv. Fonte: WEIS-
SKAMP, Herbert, Hotels: international, Edito-
ra Hatje, 1968, p. 20 e 21

94. Hotel Del Mar, Palma de Maiorca. Fonte: 
WEISSKAMP, Herbert, Hotels: international, 
Editora Hatje, 1968, p.194 e 195

95. Planta de Hotel Balaia. Fonte: Revista 
Arquitectura Ibérica Nº 37 Hoteis, Editora 
Caleidoscópio, Outubro de 2011, p. 20

96. Vip Grand Hotel Lisboa - relação quarto 
com casa de banho. Disponível em: https://
www.booking-reservations.com/RMS_Strut-
ture/Images/70fd01f6-5fb4-4a5d-a286-0e-
c6efb3ef71/lisbon-vip-grand-lisboa-hotel--s-
pa_L_13552.jpg

97. Hotel Inspira Lisboa - fotografia interior do 
quarto. Fonte: Revista Arquitectura Ibérica Nº 37 
Hoteis, Editora Caleidoscópio, Outubro de 201, p. 
33

98. Interior do quarto Sheraton Hotel. Disponível 
em: http://www.sheratonporto.com/pt/gallery

99. Pavilhão Oficina das Belas Artes. Disponível 
em: http://menosemais.com/portfolio/pavilhao-
-de-oficinas-das-belas-artes/

100. Passagem em vidro entre pavilhões. Disponí-
vel em: http://menosemais.com/portfolio/pavi-
lhao-de-oficinas-das-belas-artes/

101. Caves Graham«s 1890’s. Disponível em: 
http://www.archdaily.com.br/br/01-127477/
reabilitacao-de-grahams-1890-lodge-slash-luis-lou-
reiro-plus-p-06-nil-nuno-gusmao/51b2a0cbb3f-
c4b615900006f-graham-s-1890-lodge-rehabilita-
tion-luis-loureiro-p-06-nuno-gusmao-detail

102. Restaurante Caves Graham’s 1890 Lodge. 
Disponível em: http://www.archdaily.com.br/
br/01-127477/reabilitacao-de-grahams-1890-lo-
dge-slash-luis-loureiro-plus-p-06-nil-nuno-gus-
mao/51b29fe8b3fc4b2807000080-graham-
-s-1890-lodge-rehabilitation-luis-loureiro-p-06-nu-
no-gusmao-photo

103. Planta Quinta do Vallado. Disponível em:  
http://menosemais.com/portfolio/hotel-vinico-
-da-quinta-do-vallado/

104. Edifício Cais do Cavaco. Fotografia cedida 
pelo escritório JP Loureiro

105. Caixa Fórum Madrid. Disponível em: https://
www.herzogdemeuron.com/index/projects/com-
plete-works/201-225/201-caixaforum-madrid/
image.html
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106. Centro de Artes Contemporânea dos 
Açores. Disponível em: http://menosemais.
com/portfolio/arquipelago-centro-das-artes-
-contenporaneas/

107. Muro da FAUP com pedra de granito ama-
relo irregular e regular. Fotografia da autora

108. Laboratório da Paisagem - Janelas e pedra 
na fachada. Disponível em: http://cannatafer-
nandes.com/pt/built/laboratorio-da-paisagem/

109. Fotografia Casa das Artes - junção pedra 
e reboco branco. Fonte: ESPOSITO, Antonio; 
LEONI, Giovanni, Eduardo Souto de Moura, 
Barcelona, Editora Gustavo Gili, SA, 2003, p.4

110. Janela assente em chapa metálica branca - 
edifício Laboratório da Paisagem. Disponível 
em: http://cannatafernandes.com/pt/built/
laboratorio-da-paisagem/

111. Parte da fachada do edifício novo, esc.1/50. 
Desenho elaborado pela autora
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2. PROJETO HOTEL DOURO SENTIDO
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ASSINALAR QUARTO15 ESCALA 1:500
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Planta quarto standart05 ESCALA 1:50
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CORTE C12 ESCALA 1:300
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ASSINALAR SUÍTE16 ESCALA 1:500
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Planta Suíte08 ESCALA 1:50
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